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TÌNH HÌNH TUẦN 
 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 28/5/2021 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa xuân năm 2021; đến nay, toàn 

huyện đã thu hoạch 2.800 ha lúa xuân (=38%DT), năng suất ước đạt 68,2 tạ/ha. 

Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất lúa mùa; kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc 

đen hại lúa mùa năm 2021. 

- Chăn nuôi - Thủy sản: Đến ngày 27/5/2021, có 15/19 xã, thị trấn bị dịch viêm 

da nổi cục, có 129 con bò mắc, nghi mắc viêm da nổi cục, số lượng bò tiêu hủy là 49 

con, trọng lượng 6.308 kg.  

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 . Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý cấp bách cống thông nước thôn 18 xã 

Khánh Trung. 

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

hoạch, quản lý  xây dưṇg trên điạ bàn huyêṇ . Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tại khu dân cư phía sau Huyện đội, xã Khánh 

Vân. Cấp phép xây dựng 02 nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Yên Ninh. 

  d) Tài nguyên và môi trường – GPMB:  

 - Công tác GPMB: Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đấu giá QSDĐ tại khu xóm Chạ, xã Khánh Hội. 

Kiểm đếm GPMB dự án xây dựng CSHT phuc̣ vu  ̣đấu giá QSDĐ khu dân cư thôn 

Đức Hậu, xã 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 3,32 tỷ đồng, trong đó 

thu trong cân đối 3,32 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 79,1 tỷ đồng 

(bằng 34,62% KH tỉnh giao, 13,29% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối 

ngân sách 37,47 tỷ đồng (bằng 48,91% 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 , 
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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 tiếp tục thực hiện hoàn thành 

chương trình năm học 2020-2021 theo quy định; các trường THCS xét công nhận 

tốt nghiệp THCS. Tổ chức kiểm tra cuối năm các trường MN , TH, THCS theo kế 

hoạch. Ban hành Kế hoac̣h phối hơp̣ tổ chức các kỳ thi năm 2021. Tiếp tuc̣ tổ chức 

ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm hoc̣ 2021-2022.  

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

phòng chống dịch bệnh.  

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

hiêṇ các biêṇ ph áp phòng , chống dic̣h Covid -19; thưc̣ hiêṇ nghiêm văn bản số 

282/UBND-VP6 ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các 

Thông báo số 120,121/TB-VPCP về Kết luâṇ của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính 

phủ về phòng, chống dic̣h Covid-19. Chỉ đạo tạm dừng các hoạt động dịch vụ tại chỗ 

của tất cả các quán ăn, hàng quán giải khát vỉa hè, đường phố, khu công côṇg từ 0h00’ 

ngày 28/5/2021 cho đến khi có thông báo mới; chủ động, quyết liêṭ, khẩn trương triển 

khai các biêṇ pháp phòng, chống dic̣h Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh , khu, 

cụm công nghiệp. Tiếp tục truy vết, rà soát, lập danh sách, phân loại và lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ Bắc Giang, Bắc Ninh và các vùng có 

dịch khác
1
; cho đối tươṇg đang đươc̣ cách ly (F1, F2) và chuyên gia người nước 

ngoài, công nhân taị các công ty, nhà máy, doanh nghiêp̣ trên điạ bàn. Quản lý, theo 

dõi người đã hoàn thành cách ly ở các khu cách ly tập trung trở về địa phương.   

d) Chính sách xã hội: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND 

các xã, thị trấn phối hợp quản lý người lao động để phục vụ công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền 

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

Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho 2 khu vực cách ly tâp̣ trung của huyện. 

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 trên địa bàn huyện đ ảm 

bảo. Phạm pháp hình s ự xảy ra 01 vụ Hủy hoại tài sản t ại xã Khánh Hòa . Tai, tê ̣

nạn xã hội x ảy ra 02 vụ tai naṇ giao thông taị xa ̃Khánh Phú , Khánh Hòa làm 02 

người bi ̣ thương. Trong tuần, đa ̃lập 03 tổ công tác cấp CCCD lưu đôṇg taị các xã: 

Khánh Hôị, Khánh Hồng, Khánh Tiên, Khánh Nhạc, Khánh Lợi, Khánh Mậu; kết 

quả, đa ̃cấp 2.667 CCCD cho nhân dân. 

                                           
1
 Tiếp tuc̣ triển khai lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế và thành viên các tổ bầu cử 

các xã, thị trấn, đến nay là 2.137 người (Nhân viên y tế: 215 người, thành viên tổ bầu cử: 1.922 người). Đến 

26/5/2021, tổng số người đi về từ vùng dic̣h và những người có liên quan đến dịch Covid-19 là: 1.972 người, trong đó: 

số người hết thời gian cách ly : 1.623 người; đang cách ly taị khu cách ly tâp̣ trung :107 đối tươṇg F1;  đang cách ly 

tại nhà: 18 đối tươṇg F1, 197 đối tươṇg F2; đang theo dõi tại nhà: 27 người về sau cách ly tập t rung. Số người được 

lấy mẫu xét nghiệm lần 1: 1.673 người, lần 2: 394 người, lần 3: 152 người, lần 4: 04 người; sàng lọc 3.766 người; số 

mẫu có kết quả âm tính: 5.989. 
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c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Tổ chức thành công cuộc bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm 

bảo dân chủ, đúng luâṭ, an toàn, tiết kiêṃ. Cử tri trong toàn huyêṇ phấn khởi đi bỏ 

phiếu để thưc̣ hiêṇ quyền và nghiã vu ̣của công dân
2
. 

 d) Cải cách hành chính:  

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

 Từ ngày 20/5/2021 đến 26/5/2021 trên Cổng dic̣h vu ̣công , toàn huyện tiếp 

nhâṇ 1.139 hồ sơ ; các xã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên 

Cổng dic̣h vu ̣công là : xã Khánh Hòa, Khánh Trung, Khánh Mậu; các xã có số hồ 

sơ xử lý thấp, chưa câp̣ nhâṭ đầy đủ hồ sơ trên cổng DVC là : Khánh An (01 hồ sơ), 

Khánh Thủy (10 hồ sơ). 

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.  

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29/5/2021 – 04/6/2021 

1. Tập trung thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ 

mùa năm 2021. Phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn khảo sát các sản phẩm 

OCOP giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tập trung triển khai 

các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn Châu 

Phi. 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 dưṇg NTM nâng cao. 

 3. Hoàn thiện thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn huyện. 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. Quyết định giao đất tái 

định cư cho 26 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng tuyến đường kết nối 

Cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, đoạn qua xã Khánh Hòa. Quyết định 

thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đấu 

giá QSDĐ tại khu trung tâm xã Khánh Hội. Công khai phương án bồi thường, hỗ 

trợ GPMB dự án xây dựng CSHT phuc̣ vu ̣đấu giá QSDĐ khu dân cư đường Thanh 

Niên xã Khánh Lợi. Kiểm đếm GPMB dự án xây dựng CSHT phuc̣ vu ̣  đấu giá 

QSDĐ khu dân cư thôn Đức Hậu, 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 truyền về thành công của cuôc̣ bầu cử đaị biểu Quốc hôị khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 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 

                                           
2
 Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội , đaị biểu HĐND tỉnh đaṭ 99,71%, đaị biểu HĐND huyêṇ : 

99,66%, đaị biểu HĐND xã: 99,57%. Số đaị biểu HĐND trúng cử/số đaị biểu HĐND đươc̣ bầu: cấp tỉnh: 07/07, cấp 

huyêṇ 34/34, cấp xa:̃ 490/491. 
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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 tiếp tuc̣ tổ chức ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm hoc̣ 2021-2022; 

tổ chức tâp̣ huấn nghiêp̣ vu ̣công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho cán bô ̣tham 

gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm hoc̣ 2021-2022 đúng quy điṇh. 

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 giảm nghèo năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương 

trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025” 

trên địa bàn huyện. 

9. Tăng cường chỉ đaọ công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư 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. Đẩy mạnh thưc̣ hiêṇ dịch vụ 

công mức đô ̣ 3, mức đô ̣4 và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong  giải quyết 

TTHC; thanh toán trưc̣ tuyến nghiã vu ̣tài chính trong thưc̣ hiêṇ thủ tuc̣ hành chính. 

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 

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 21 năm 2021 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm tuần 22 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 
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