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TÌNH HÌNH TUẦN
I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 09/7/2021
1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản
a) Sản xuất nông nghiệp
- Trồng trọt: Tâ ̣p trung chỉ đa ̣o lấ y nước , làm đất, gieo cấy lúa mùa theo
khung thời vu ̣ . Đến ngày 7/7/2021 toàn huyện đã gieo cấy xong 7.692,3 ha
(=100%DTKH) trong đó diện tích cấy: 1.540 ha, gieo sạ: 6.152,3 ha.
- Chăn nuôi - Thủy sản: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp phòng,
chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; dịch tả lợn Châu Phi.
b) Thủy lợi - PCTT: Làm tốt công tác phòng chố ng thiên tai và tim
̀ kiế m
cứu na ̣n trên điạ bàn huyê ̣n . Chỉ đạo các đ ơn vi ̣triển khai các biện pháp ứng phó
với áp thấ p nhiê ̣t đới trên biển Đông.
c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Tăng cường công tác quản lý hành
lang ATGT, quy hoa ̣ch, quản lý xây dựng trên điạ bàn huyê ̣n. Phê duyệt phương án
kỹ thuật khảo sát xây dựng Công trình: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn
tại khu trung tâm xã Khánh Lợi.
d) Công thương – Khoa hoc̣ công nghê ̣ : Chỉ đạo các cơ quan , đơn vi ̣rà
soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình ISO.
d) Tài nguyên và môi trường – GPMB:
- Công tác tài nguyên và môi trường: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã,
thị trấn làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
- Công tác GPMB: Tổ chức làm viê ̣c với hô ̣ ông Mai Ngo ̣c Nghiã , xã Khánh
Nhạc về công tác giải phóng mặt bằn g dự án khu dân cư Sành Tây , Khánh Nhạc;
làm việc với hộ ông Phạm Văn Sinh , xã Khánh Hòa về giải phóng mặt bằng dự án
xây dựng tuyế n đường kế t nố i giữa đường cao tố c Cầ u Giẽ - Ninh Biǹ h với Quố c
lô ̣ 1A (giai đoan ̣ hoàn thiê ̣n quy mô cao tố c). Kê khai, kiểm đếm GPMB công trình
xây dựng tuyến đường kết nối từ đê sông Dưỡng Điềm đến đường huyện ĐH.52,
xã Khánh Hội. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng CSHTphục vụ đấu
giá QSDĐ tại khu dân cư thôn 5, thôn 6 xã Khánh Trung khu dân cư trung tâm xã
Khánh Hội với tổng số tiền: 8.457.567.000 đồng.
e) Công tác Kế hoạch, Tài chính và thu ngân sách: Tâ ̣p trung chỉ đa ̣o thu
ngân sách trên điạ bàn. Tổng thu ngân sách trong tuầ n đa ̣t 1,36 tỷ đồng, trong đó thu
trong cân đối 1,02 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 89,05 tỷ đồng
(bằng 38,97% KH tỉnh giao, 14,96% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối ngân
sách 46,15 tỷ đồng (bằng 60,24% dự toán). Thu tiền sử dụng đất: 39,25 tỷ đồng
(bằng 26,17% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 7,6% so với kế hoạch huyện giao).
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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 truyề n xây dựng NTM
nâng cao, NTM kiể u mẫu ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biê ̣n
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm2021.
b) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học bố trí cán bô ̣ , giáo viên,
nhân viên trực hè theo quy định, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch
Covid – 19; các trường Tiểu học tổ chức tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 (từ
5/7- 20/7/2021). Tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo kế hoạch. Tăng
cường công tác tuyên truyề n phòng , chố ng đuố i nước cho trẻ trong những ngày
nghỉ hè.
c) Y tế - Dân số, KHHGĐ: Chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng
cường phòng chố ng dich
̣ bê ̣nh . Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mở
rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm
2030 trên địa bàn huyện.
Công tác phòng chố ng di ̣ch Covid -19: Chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tải
hành khách bằng ô tô từ huyện Yên Khánh đi / đến các vùng có dịch và ngược lại ,
đă ̣c biê ̣t là các tuyế n vâ ̣n tải hành khách đường dài đế n các điạ phương đang có
dịch từ 0h00’ ngày 07/7/2021 đến khi có thông báo mới . Tiếp tục truy vế t , rà soát,
lập danh sách, phân loại và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về
từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch khác 1; cho đố i tươ ̣ng đang đươ ̣c
cách ly (F1, F2). Quản lý, theo dõi người đã hoàn thành cách ly ở các khu cách ly
tập trung trở về địa phương. Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi
2, tổng số người đã tiêm mũi 2 là 12 người, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Triển
khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2021.
d) Chính sách xã hội: Chỉ đạo các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị
trấn thu thập, cập nhật, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021
trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt, khó khăn đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng học bổng;
thông báo tới gia đình có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh liên hệ với Phòng Trẻ em
để hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim. Chuẩ n bi ̣các điề u
kiê ̣n tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng tri ân nhân ngày Thương binh Liê ̣t sỹ 27/7.
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 tâ ̣p trung của huyện . Bàn giao
10 QNDB thuộc đối tượng 2, 3 đi bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Trung đoàn 855
1

Đế n 08/7/2021, tổng số người đi về từ vùng dich
̣ và những người có liên quan đến dịch Covid-19 là: 2.235
người, trong đó: số người hế t thời gian cách ly : 2.153 người; đang cách ly ta ̣i khu cách ly tâ ̣p trung : 42 đố i tươ ̣ng F1;
đang cách ly ta ̣i nhà : 32 đố i tươ ̣ng F2; đang theo dõi tại nhà: 08 người về sau cách ly tập trung. Số người được lấy
mẫu xét nghiệm lần 1: 2.534 người, lầ n 2: 556 người, lần 3: 193 người, lầ n 4: 139 người, lầ n 5: 03 người; sàng lọc
7.508 người; số mẫu có kết quả âm tính: 10.933 mẫu.
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Bộ CHQS tỉnh. Rà soát liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Vị Xuyên, Hà Tuyên giai
đoạn 1979-1989.
b) ANCT, trật tự ATXH: Tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT, trật tự công
cộng trên địa bàn. Nắm chắc tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Trong
tuần, tình hình an ninh chính trị trên đị a bàn huyê ̣n đảm bảo . Phạm pháp hình sự
xảy ra 01 vụ Đánh ba ̣c ta ̣i xã Khánh Vân. Vi pha ̣m pháp luâ ̣t xảy ra 05 vụ, trong đó:
01 vụ Trộm cắp tài sản tại xã Khánh Cư ; 01 vụ Sử dụng vũ khí trái phép tại xã
Khánh Tiên; 03 vụ Cố ý gây thương tích tại xã Khánh Hòa, Khánh Công và thị trấn
Yên Ninh, làm 04 người bi ̣thương . Tai, tê ̣ na ̣n xã hô ̣i xảy ra 01 vụ tai na ̣n giao
thông ta ̣i xã Khánh Thiê ̣n, làm 01 người bị thương và tử vong khi đang cấp cứu tại
bê ̣nh viê ̣n đa khoa tin
̉ h . Trong tuầ n , đã cấ p 315 CCCD có gắn chíp điện tử cho
nhân dân.
c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Quyết định phê chuẩn kết quả
bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND đối với 18 cán bộ cấp xã. Hiê ̣p y với Sở Nô ̣i vu ̣
về nâng lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu đối với 01 công chức cấp xã.
Công tác Thi đua - Khen thưởng: Tổ chức thẩm định thi đua khen thưởng
ngành Giáo dục và Đào tạo huyê ̣n năm học 2020-2021.
d) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Ngày 08/7/2021,
tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đa ̣i diê ̣n Thường trực HĐND huyện chủ trì tiếp 02
công dân, bao gồ m: Khánh Trung 01, Khánh Nhạc 01.
đ) Cải cách hành chính:
Tình hình tiế p nhâṇ , giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh:
Từ ngày 01/7/2021 đến 07/7/2021 trên Cổ ng dich
̣ vu ̣ công , toàn huyện tiế p
nhâ ̣n 1.170 hồ sơ; xã Khánh Nhạc thực hiê ̣n tố t viê ̣c tiế p nhâ ̣n và giải quyế t TTHC
trên Cổ ng dịch vụ công; các xã có số hồ sơ xử lý thấp
, chưa câ ̣p nhâ ̣t đầ y đủ hồ sơ trên
cổ ng DVC la:̀ Khánh Thủy (01 hồ sơ), Khánh Tiên (02 hồ sơ), Khánh Hội(11 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 xã NTM nâng cao, NTM kiể u mẫu , khu dân cư kiểu mẫu, vườn
mẫu. Chỉ đạo xã Khánh Nhạc tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt
chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
* Về các công việc thực hiện trong tuần:
a) Xã Khánh Nhạc:
- 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.
- Đã hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới nâng cao trình UBND tỉnh thẩm định.
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.
- 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. Tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn xã vào 2 ngày 03/7-
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04/7/2021, cắt tỉa, làm cỏ 12km đường hoa, vớt bèo khơi thông dòng chảy các
tuyến sông; phối hợp với chi nhánh Điện lực Yên Khánh tổ chức phát tỉa cành cây,
giải tỏa hành lang an toàn giao thông khu vực chợ Cát với chiều dài 300m.
c) Xã Khánh Cư:
- Tiêu chí Giáo dục: Tiếp tục xây dựng 2 công trình nhà học và nhà chức năng
2 tầng trường tiểu học xã Khánh Cư và công trình trường THCS xã Khánh Cư. Đến
nay 2 công trình đã xây xong phần thô, đang tiếp tục được hoàn thiện.
- Tiêu chí Chất lượng Môi trường sống: Sửa chữa trụ sở UBND xã, quét ve,
cắt tỉa cây…Trồng 200m đường hoa tại thôn Trại, Hạ Giá. 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 Chất lượng môi trường sống : trồng 70 cây bóng mát trên trục
đường tỉnh lộ thuộc xóm 2 Nam Cường; trồng và chăm sóc 150 chậu hoa giấy ta ̣i
xóm 3 Đông Cường. 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.
- Tiêu chí Giao thông: mở rộng 750 m đường bê tông trục xóm 3 Đông Cường.
đ) Xã Khánh Tiên:
- Tiêu chí Chất lượng môi trường sống: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động các hộ dân tự chỉnh trang nhà cửa, vườn tạp…vệ sinh môi trường. Lắp đặt
giàn hoa giấy trục đường trước cửa UBND xã, tiến hành cải tạo khu trung tâm.
- 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.
e) Xã Khánh Hải:
- Tiêu chí Chất lượng môi trường sống: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền vận động các hộ dân tự chỉnh trang nhà cửa, vườn tạp…vệ sinh môi trường.
Xóm Trung B Đông Mai dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây cảnh, cây trồng bên
ven đường với chiều dài 800 m.
- Tiêu chí Giao thông: Giải phóng mở rộng 2 bên lề đường để đổ bê tông từ
Trạm bơm đến trường Trung học xã Khánh Hải thuô ̣c xóm Hà Đông, Đông Mai .
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/7/2021 – 16/7/2021
1. Chỉ đạo các đơn vị chăm sóc đợt 1 cho lúa vụ mùa năm 2021; chuẩn bị
các phương án phòng chống úng lụt khi có mưa lớn xảy ra. Chỉ đạo triển khai các
biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn Châu Phi.
2. Chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng
các khu dân cư kiểu mẫu , vườn mẫu. Tâ ̣p trung chỉ đa ̣o 6 xã Khánh Nhạc, Khánh
Trung, Khánh Cư, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Hải xây dựng NTM nâng cao,
tiế p tu ̣c hoàn chỉnh hồ sơ đề nghi ̣các Sở thẩ m đinh
.
̣ các tiêu chí NTM nâng cao
3. Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ
trợ GPMB dự án đấu giá QSDĐ tại khu dân đường Thanh Niên, xã Khánh Lợi.
Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Mở rộng khuôn viên và
xây dựng các hạng mục phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh tại xã Khánh Hải. Tăng
cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện.
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4. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn huyện.
5. Tuyên truyề n xây dựng NTM nâng cao , NTM kiể u mẫu ; tăng cường công
tác thông tin, tuyên truyề n về các biê ̣n pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp
Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm CNTT của tỉnh tổ chức triển khai tập
huấn Chuyển đổi số cho 02 xã Khánh Cư và Khánh Nhạc.
6. Chỉ đạo các trường học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ,
trực hè theo quy định, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.
Tiế p tu ̣c chỉ đa ̣o các trường Tiểu học tổ chức tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022.
7. Chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng cường phòng chống dịch
bệnh. Tâ ̣p trung cao triể n khai thực hiê ̣n các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; 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. Chuyển quà của Chủ tịch nước tặng người có công với cách mạng và thân
nhân liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/194727/7/2021). Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.
9. Tăng cường chỉ đa ̣o công tác tiế p dân; giải quyết đơn thư của công dân.
10. Tăng cường chỉ đa ̣o viê ̣c tiế p nhâ ̣n và giải quyế t TTHC trên Cổ ng dich
̣
vụ công; nhâ ̣n chuyể n, 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 thực hiê ̣n
dịch vụ công mức độ 3, mức đô ̣ 4 và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong
giải quyết TTHC ; thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục
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 hơ ̣p vi pha ̣m quy
đinh
̣ về phòng, chố ng dich
̣ Covid-19. Đảm Tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT, trật
tự công cộng trên địa bàn.
Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 27 năm 2021 và một số nhiệm
vụ trọng tâm tuần 28 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.
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CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Cường

