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TÌNH HÌNH TUẦN 
 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 14/5/2021 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị phòng trừ các sâu bệnh 

cuối vụ cho lúa xuân năm 2021. Đến nay, có 7.276 ha lúa trỗ (=100%DT). 

- Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: Công bố bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò trên 

địa bàn các xã: Khánh Mậu, Khánh Thiện, Khánh Hải. Đến ngày 13/5/2021, có 

15/19 xã, thị trấn bị dịch viêm da nổi cục, có 119 bò mắc, nghi mắc viêm da nổi cục, 

số lượng bò tiêu hủy là 37 con, trọng lượng 4.872 kg. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị 

tập trung tiêm phòng bêṇh viêm da nổi cục ở trâu , bò, kết quả: đa ̃tiêm đươc̣ 4.614 

con trâu, bò (=83,89%KH).  

b) Thủy lợi - PCTT: Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo  công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu naṇ trên điạ bàn huyêṇ.  

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Tăng cường công tác quản lý quy 

hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn huyện . Phê duyệt dư ̣án xây dưṇg trường tiểu 

học Kim Đồng , thị trấn Yên Ninh ; phê duyêṭ điều chỉnh cuc̣ bô ̣quy hoac̣h chi tiết 

xây dưṇg tỷ lê ̣ 1/500 khu đô thi ̣ số 2, thị trấn Yên Ninh . Chỉ đạo UBND xã Khánh 

Hoà thực hiện quản lý hành lang tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - 

Ninh Bình với Quốc lộ 1, đoạn qua xã Khánh Hòa. 

  d) Tài nguyên và môi trường – GPMB:  

 - Công tác GPMB: Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đấu giá QSD 

đất tại khu dân cư áp đường 481B, xã Khánh Cư. Quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: đấu giá QSDĐ tại khu dân cư áp đường 481B, xã 

Khánh Cư; phương án bổ sung công trình xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước huyện; 

công trình Mở rộng trụ sở Huyện ủy. Tổ chức bốc thăm vị trí giao đất cho 08 hộ tại 

xã Khánh Hòa được giao đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng 

tuyến đường kết nối cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1. 

 - Công tác đấu giá QSDĐ: Tạm dừng phát hành hồ sơ đấu giá QSD 22 lô đất 

làm nhà ở tại xã Khánh Hòa, Khánh Nhạc, Khánh Hồng.  

 - Công tác bảo vệ môi trường: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn 

làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. 

 e) Công tác Kế hoạch, Tài chính và thu ngân sách: Tâp̣ trung chỉ đaọ thu 

ngân sách trên điạ bàn . Tổng thu ngân sách trong tuần đaṭ 1,34 tỷ đồng, trong đó 

thu trong cân đối 1,34 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 73,5 tỷ đồng 
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(bằng 32,17% KH tỉnh giao, 12,35% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối 

ngân sách 31,87 tỷ đồng (bằng 41,6% dự toán). Thu tiền sử dụng đất: 39,22 tỷ đồng 

(bằng 26,15% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 7,59% so với kế hoạch huyện giao).  

2.  Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

a) Văn hoá, thông tin và thể thao: Tập trung tuyên truyền đường lối chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền cuôc̣ bầu cử đaị 

biểu Quốc hôị khóa XV và đaị biểu HĐND các cấp nhiêṃ kỳ 2021-2026; tuyên 

truyền xây dưṇg NTM nâng cao , NTM kiểu mâũ ; tăng cường công tác thông tin , 

tuyên truyền về các biêṇ pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền khai 

báo y tế bằng QR code từ các ứng duṇg VHD , Ncovi, Bluezone trên điêṇ thoaị di 

đôṇg thông minh.  

b) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường cho học sinh ngừng đến trường 

từ ngày 10/5/2021; kết thúc năm học trước ngày 20/5/2021. Tổ chức ôn thi tuyển 

sinh vào lớp 10 TPHT cho hoc̣ sinh lớp 9 đảm bảo nghiêm túc, hiêụ quả; tổ chức ôn 

thi trực tuyến nếu đã có cán bộ, giáo viên hoặc học sinh, học viên được xác định là 

F1 trực tiếp đến lớp, chỉ cho học sinh, học viên trở lại lớp khi đã đảm bảo an toàn. 

c) Y tế - Dân số, KHHGĐ: Chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường 

phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, thẩm định 01 cơ sở kinh 

doanh dược để cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh. Chỉ đạo triển khai chiến dịch 

uống Vitamin A và hoaṭ đôṇg cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi đơṭ 1 năm 2021. 

Công tác phòng chống dic̣h Covid-19: Chỉ đạo khẩn trương, tăng cường thưc̣ 

hiêṇ các biêṇ pháp phòng, chống dic̣h Covid-19. Thành lập khu cách ly y tế tâp̣ trung 

tại phòng khám đa khoa khu vực Khánh Trung . Tiếp tục truy vết, rà soát, lập danh 

sách, phân loại và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ bêṇh 

viêṇ nhiêṭ đới Trung ương cơ sở 2, bêṇh viêṇ K cơ sở 3 Tân Triều và các vùng có 

dịch khác
1
; quản lý, theo dõi người đã hoàn thành cách ly ở các khu cách ly tập trung 

trở về địa phương. Tiếp tuc̣ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện , của các xã, thị 

trấn và cán bô ̣y tế, kết quả đã tiêm được 675 người, đảm bảo an toàn tiêm chủng.   

d) Chính sách xã hội: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách 

người có công đề nghị hỗ trợ xe lăn, lắc, khung tập đi do Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng 

Đinh Thiện Lý tài trợ;  rà soát lại hộ nghèo, hộ người có công có khó khăn về nhà 

ở trên địa bàn huyện;  tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại 

trẻ em. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chỉ tiêu thực hiện 

chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030.  

                                           
1
 Đến 13/5/2021, tổng số người đi về từ vùng dic̣h và những người có liên quan đến dịch Covid-19 là: 1.724 

người, trong đó: số người hết thời gian cách ly : 676 người; đang cách ly taị khu cách ly tâp̣ trung :106 đối tươṇg F1;  

đang cách ly taị nhà : 18 đối tươṇg F1, 557 đối tươṇg F2; đang theo dõi tại nhà: 350 đối tươṇg F3 và 17 người về sau 

cách ly tập trung. Số người được lấy mẫu xét nghiệm lần 1: 1.086 người, lần 2: 386 người, lần 3: 27 người; sàng lọc 

1.207 người; số mẫu có kết quả âm tính: 2.706. 

https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/Vanban/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=389804&tab=3&pg=1
https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/Vanban/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=389804&tab=3&pg=1
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3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền 

a) Quân sự, quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.   

Chỉ đạo các xã, thị trấn thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành 

quân sự cơ sở năm 2021. Quyết định triệu tập 18 đồng chí Sỹ quan dư ̣bi  ̣thuộc Lữ 

đoàn 241 đi huấn luyện. 

b) ANCT, trật tự ATXH: Tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT, trật tự công 

cộng trên địa bàn. Trong tuần, tình hình an ninh chính trị t rên điạ bàn huyêṇ đảm 

bảo. Phạm pháp hình s ự xảy ra 03 vụ; Vi phaṃ pháp luâṭ xảy ra 10 vụ; Tai, tê ̣naṇ 

xã hội xảy ra 02 vụ
2
. Trong tuần, đa ̃lâp̣ 03 tổ công tác cấp CCCD lưu đôṇg taị xã : 

Khánh Hôị, Khánh Trung , Khánh Hải , Khánh Lợi ; kết quả , đa ̃cấp 3.683 CCCD 

cho nhân dân. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Hướng dẫn đánh giá xếp loại 

cán bộ, công chức, viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-

CP. Chỉ đạo chấm dứt 02 hơp̣ đồng lao đôṇg có xác định thời hạn tại trường THCS 

Khánh An . Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Tổ tổng hợp kết quả bầu cử ở cấp 

huyện, cấp xã. Tiếp tục chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Công tác thi đua, khen thưởng: Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua , khen 

thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn tổng kết , bình xét đề nghị 

khen thưởng năm học 2020-2021. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong hoạt động Hội Người mù, giai đoạn 2016-2021; các tập thể, cá nhân có thành 

tích trong phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng", giai đoạn 2016-2021. 

 d) Cải cách hành chính:  

Tình hình tiếp nhâṇ , giải quyết TTHC trên C ổng dịch vụ công của tỉnh : 

Từ ngày 06/5/2021 đến 12/5/2021 trên Cổng dic̣h vu ̣công , toàn huyện tiếp nhâṇ 

1.827 hồ sơ; các xã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng dịch 

vụ công là: xã Khánh Thành, Khánh Trung, Khánh Hòa, Khánh Mậu; các xã có số 

hồ sơ xử lý thấp , chưa câp̣ nhâṭ đầy đủ hồ sơ trên cổng DVC là : Khánh Thiêṇ, 

Khánh Lợi, Khánh Vân, Khánh Nhạc, thị trấn Yên Ninh. 

4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, 

xây dựng xa ̃NTM nâng cao, NTM kiểu mâũ, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Tập 

trung chỉ đạo các xã Khánh Nhạc, Khánh Trung, Khánh Cư, Khánh Cường, Khánh 

Tiên, Khánh Hải xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kiêṇ toàn Ban chỉ đaọ thưc̣ 

hiêṇ chương trình MTQG xây dưṇg NTM huyêṇ, giai đoaṇ 2021-2025. 

                                           
2
 Phạm pháp hình sự xảy ra 03 vụ, trong đó: 01 vụ Trộm cắp tài sản tại xã Khánh Tiên , 01 vụ Tàng trữ trái 

phép chất ma túy tại xã Khánh Thủy , 01 vụ Đánh bạc tại xã Khánh Nhạc . Vi phaṃ pháp luâṭ xảy ra 10 vụ, trong đó: 

02 vụ Vi phạm về môi trường tại xã Khánh Hội và thị trấn Yên Ninh ; 04 vụ Sử dụng trái phép chất ma túy tại xã 

Khánh Hải, Khánh Phú, Khánh Thủy, thị trấn Yên Ninh ; 01 vụ Trộm cắp tài sản tại xã Khánh Phú ; 01 vụ Đánh bạc 

tại xã Khánh Hòa; 02 vụ Cố ý gây thương tích tại xã Khánh Nhạc , Khánh Trung, làm 02 người bi ̣ thương. Tai, tê ̣naṇ 

xã hội xảy ra 02 vụ Tai nạn giao thông tại xã Khánh Thiện , Khánh Nhạc làm 01 người tử vong khi đang cấp cứu t ại 

Bêṇh viêṇ đa khoa tỉnh, 01 người bi ̣ thương. 
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* Về các công việc thực hiện trong tuần:  

a) Xã Khánh Nhạc: 

- Tiêu chí Giao thông: Hoàn thành đổ 200m đường bê tông xóm 4B, 450m 

đường bê tông xóm 10; 

- Tiêu chí Môi trường: Xóm 8 xây và trồng 500m đường hoa tại đường trục xóm; 

- Tiêu chí Văn hóa: Hoàn thiện lắp đặt hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn xã; 

- Tiêu chí Chất lượng môi trường sống: Tiếp tục đẩy mạnh công tác dọn vệ 

sinh môi trường, cắt tỉa đường cây, đường hoa,… tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp 

ở các khu dân cư. 

b) Xã Khánh Trung: 

- Tiêu chí Quy hoạch: Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, 

điều chỉnh lập quy hoạch chung xây dựng NTM giai đoạn 2021-2030, dự kiến 

hoàn thành trong tháng 5/2021, trình HĐND xã phê duyệt trong tháng 6/2021. 

- Tiêu chí Giao thông: Triển khai tổ chức xây bồn trồng đường hoa thôn 14 

dài 310m, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2021. 

- Tiêu chí Chất lượng môi trường sống: Tiếp tục đẩy mạnh công tác dọn vệ 

sinh môi trường, cắt tỉa đường hoa,… tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở các khu 

dân cư. 

c) Xã Khánh Cư: 

- Tiêu chí Giáo dục: Tiến hành đổ mái tầng 3 đơn nguyên 1 công trình trường 

trung học cơ sở xã Khánh Cư. Tiếp tục xây dựng công trình trường tiểu học xã 

Khánh Cư; 

- Tiêu chí Chất lượng môi trường sống: Tiếp tục đẩy mạnh công tác dọn vệ 

sinh môi trường, cắt tỉa đường cây, đường hoa,… tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở 

các khu dân cư.. 

d) Xã Khánh Cường: 

-Tiêu chí Giao thông: Phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành làm hồ sơ khảo sát 

thiết kế tuyến đường từ xóm 8 Đông Cường đến đường Khánh Trung. Phối hợp với 

các xóm khảo sát các điểm cần đặt thêm biển báo trên các trục đường chuẩn bị cắm 

mốc lộ giới trên toàn xã. 

-Tiêu chí Chất lượng môi trường sống: Tiếp tục đẩy mạnh công tác dọn vệ 

sinh môi trường, cắt tỉa đường hoa,… tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở các khu 

dân cư. 

đ) Xã Khánh Tiên:  

- Tiêu chí Văn hóa: Hoàn thiện xây dựng bờ thành nhà văn hóa xã, xây vỉa hè 

khu vực nhà văn hóa, khu trung tâm xóm 10. 

- Tiêu chí Giao thông: Triển khai đặt chậu cây cảnh 2 bên đường: 30 chậu tại 

xóm 2, 32 chậu taị xóm 10. 

e) Xã Khánh Hải: 

- Tiêu chí Chất lượng môi trường sống: Tiếp tục đẩy mạnh công tác dọn vệ 

sinh môi trường, cắt tỉa đường hoa,… tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở các khu 

dân cư. 
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II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15/5/2021 – 21/5/2021 

1. Phối hợp với Cục thống kê tỉnh Ninh Bình đánh giá năng suất cây trồng 

vụ xuân năm 2021. Chỉ đạo các xã , thị trấn phối hơp̣ rà soát sản phẩm OCOP giai 

đoạn 2021 – 2025. Giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục 

tiêm phòng bêṇh Viêm da nổi cục  trên trâu, bò. Thực hiện tốt công tác PCTT và 

TKCN trên điạ bàn huyêṇ.  

2. Chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dưṇg 

các khu dân cư kiểu mẫu , vườn mẫu. Tâp̣ trung chỉ đaọ 6 xã Khánh Nhạc, Khánh 

Trung, Khánh Cư, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Hải xây dựng NTM nâng cao. 

 3. Tiếp tuc̣ rà soát vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang 

đất ở của 42 hộ cá nhân tại xã Khánh Hòa; 23 hộ gia đình, cá nhân tại xã Khánh 

An. Kê khai, kiểm đếm GPMB để thực hiện công trình xây dựng cầu yếu Cổ Ngựa 

trên tuyến đường tỉnh ĐT.482; dự án xây dựng CSHT phuc̣ vu  ̣đấu giá QSDĐ tại 

khu dân cư thôn Đức Hậu (xóm 11, 12, giai đoạn 2) xã Khánh Hồng; khu Thập 

Thất, khu Ông Hồng xã Khánh Trung.  

 4. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn huyện.  

5. Tuyên truyề n về cuôc̣ bầu cử đaị biểu Quốc hôị khóa XV và đaị biểu 

HĐND các cấp nhiêṃ kỳ 2021-2026; tuyên truyền xây dưṇg NTM nâng cao, NTM 

kiểu mâũ ; tăng cường công tác thông tin , tuyên truyền về các biêṇ pháp phòng , 

chống dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền tuyên truyền khai báo y tế bằng QR 

code từ các ứng duṇg VHD, Ncovi, Bluezone trên điêṇ thoaị di đôṇg thông minh. 

6. Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình HKII, năm 

học 2020-2021 theo quy định. 

7. Chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng cường phòng chống dịch 

bệnh. Tâp̣ trung cao triển khai thưc̣ hiêṇ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19; tiếp tục rà soát, lập danh sách các trường hợp đi, đến từ vùng có dịch và những 

người đã hoàn thành cách ly ở các nơi cách ly tập trung về địa phương. Tiếp tục tổ 

chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng F1, F2 và 

những người có liên quan dịch tễ về địa phương.  

8. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 

07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia 

vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. 

9. Tăng cường chỉ đaọ công tác tiếp dân ; giải quyết đơn thư kiến nghị , phản 

ánh, khiếu nai, tố cáo của công dân. 

10. Tăng cường chỉ đaọ viêc̣ tiếp nhâṇ và giải quyết TTHC trên Cổng dic̣h vu ̣

công; nhâṇ chuyển, xử lý và ký số văn bản trên hệ thống quản lý văn bản VNPT – 

iOffice; thực hiện tốt việc chuyển nhận văn bản điện tử thay thế việc chuyển, nhận 

và lưu trữ văn bản giấy. Đẩy mạnh thưc̣ hiêṇ dịch vụ công mức độ 3, mức đô ̣4 và sử 

dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết TTHC.  

11. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục nắm chắc tình 

hình liên quan đến hoạt động của người nước ngoài; hoạt động của các tôn giáo; tình 
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hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19, xử lý nghiêm các trường hơp̣ vi phaṃ quy 

điṇh về phòng, chống dic̣h Covid-19. Tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT, trật tự 

công cộng trên địa bàn.  

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 19 năm 2021 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm tuần 20 năm 2021, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả, 

báo cáo UBND huyện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện;                      

- Thành viên UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đoàn thể của huyện;  

- Chi cục Thống kê; 

- Trang thông tin điện tử UBND huyện;   

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

  TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 
Lê Việt Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-17T17:10:53+0700


		2021-05-17T17:30:09+0700


		2021-05-17T17:30:09+0700




