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I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 08/10/2021 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Chỉ đạo các đơn vị tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa mùa năm 

2021, đẩy mạnh sản xuất vụ đông năm 2021 đảm bảo kế hoạch. Đến nay, toàn huyện 

đã thu hoạch 7.343 ha lúa mùa (=99,5%DT), năng suất ước đạt 56,2 tạ/ha; trồng được 

396,4 ha cây vụ đông gồm: 92 ha ngô; 33 ha đậu tương; 22 ha rau các loại ha ngô; 7,5 

ha lạc đông; 52 ha bí xanh; 17 ha bí đỏ; 06 ha khoai lang; 167 ha rau các loại. 

- Chăn nuôi - Thủy sản: Chỉ đạo các đơn vị tăng cường phòng, chống dịch tả 

lợn Châu Phi; tổ chức tiêu hủy lợn bệnh theo quy định. Công bố bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn xã Khánh Công
1
. Thẩm định hết dịch bệnh tả lợn Châu Phi 

đối với thị trấn Yên Ninh. Đến nay, toàn huyện đã tiêu huỷ 164 con, trọng lượng 

tiêu huỷ là 14.305 kg. 

b) Thủy lợi - PCTT: Tập trung chỉ đạo PCTT&TKCN; thực hiện ứng phó với 

áp thấp nhiệt đới; đảm bảo công tác 4 tại chỗ trên địa bàn huyện. 

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Cấp phép xây dựng 01 nhà ở riêng lẻ tại 

thị trấn Yên Ninh. Phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng khuôn viên và xây dựng các 

hạng mục phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh. Chấp thuận điều chỉnh hạng mục công 

trình Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Nhạc. 

d) Tài nguyên và môi trường – GPMB:  

 - Công tác quản lý đất đai và môi trường: Tăng cường công tác quản lý môi 

trường trên địa bàn huyện. 

 - Công tác đấu giá QSDĐ: Tiếp tục phát hành hồ sơ đấu giá QSD 22 lô đất ở 

tại xã Khánh Nhạc, Khánh Hòa, Khánh Hồng; 54 lô đất ở tại xã Khánh Mậu. 

 - Công tác GPMB: Rà soát hồ sơ địa chính để xây dựng trường Tiểu học 

Kim Đồng của UBND thị trấn Yên Ninh; hồ sơ đề nghị xét cấp bổ sung tái định cư 

cho các hộ gia đình, cá nhân (11 hộ) có hộ khẩu chung với hộ gia đình có đất ở, 

nhà ở bị thu hồi để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 

Bình với Quốc lộ 1A (giai đoạn 3) đoạn qua xã Khánh Hoà.  Phối hợp với Hội 

đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ 

tính tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ 

- Mai Sơn thuộc dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - 

Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. 

                                           
1
 Đến nay, có 07/19 xã, thị trấn có dịch, gồm: Khánh Tiên, Khánh Hải, Khánh Mậu, Khánh Trung, Khánh 

Thuỷ, Khánh Công, thị trấn Yên Ninh. 
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Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 11/11 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Xây 

dựng công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn đê sông Mới đoạn 

từ ĐT480 Khánh Hải đến cầu Tiến Khánh Hội, tại xã Khánh Hải và xã Khánh Hội 

với tổng số tiền: 693.100.000 đồng. 

 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 đạt 1,75 tỷ đồng, trong đó thu 

trong cân đối 1,75 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 108,66 tỷ đồng 

(bằng 47,55% KH tỉnh giao, 18,26% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối 

ngân sách 63,64 tỷ đồng (bằng 83,08% dự toán). Thu tiền sử dụng đất: 39,4 tỷ đồng 

(bằng 26,27% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 7,63% so với kế hoạch huyện giao).  

2.  Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

a) Công tác phòng chống dic̣h Covid-19: Tập trung cao triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid19. Đón đoàn công tác của đồng chí Chủ 

tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện đạt kết quả 

tốt. Thành lập khu cách ly tập trung số 6 của huyện. Tăng cường kiểm tra, hướng 

dẫn Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy các xã, thị trấn trong thực hiện các nhiệm vụ 

phòng chống dịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị 

y tế tại các khu cách ly y tế tập trung của huyện để đón công dân từ Thành phố Hồ 

Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục truy vết , rà soát, lập danh 

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

dịch, đối tươṇg đang đươc̣ cách ly (F1, F2)
2
. Quản lý, theo dõi người đã hoàn thành 

cách ly ở các khu cách ly tập trung trở về địa phương. Tổ chức tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 mũi 1 đợt 7, 8 cho nhân dân đảm an toàn, đúng quy trình, hiệu quả; đến 

nay, toàn huyện đã tiêm mũi 1: 59.447 người, mũi 2: 4.583 người. 

b) 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 xây dưṇg NTM nâng cao, 

NTM kiểu mâũ. Tập trung chỉ đạo tăng cường thời lượng tuyên truyền, đưa tin kịp 

thời, chính xác về dịch Covid-19; tuyên truyền để toàn dân thực hiện nghiêm quy định 

5K, thông điệp 5T; trách nhiệm của các xã, thị trấn và nhân dân trong xây dựng mỗi 

xã, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”. Kiểm tra, đôn đốc 

công tác xây dựng xã thông minh tại các xã Khánh Nhạc, Khánh Cư. 

c) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường tiếp thực hiện nghiêm chương 

trình HKI, năm học 2021-2022. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị treo băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 (từ 01/10/2021 

đến hết 07/10/2021). 

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

cường phòng chống dic̣h bêṇh.  

đ) Chính sách xã hội:  Đề nghị tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ 03 người lao 

động ngừng việc do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền là 7.000.000 đồng. 

                                           
2
 Đến 12/10/2021, tổng số người được cách ly, giám sát là: 5.032 người, trong đó: số người hết thờ i gian cách 

ly: 4.629 người; đang cách ly taị khu cách ly tâp̣ trung và cơ sở y tế : 193 người; đang cách ly taị nhà và nơi lưu trú : 

07 người; chuyển từ khu cách ly tâp̣ trung của huyêṇ về cách ly taị nhà : 200 người; đang theo dõi tại nhà:03 người 

về sau cách ly tập trung. Tổng số mâũ xét nghiêṃ : 9.888 mâũ (lần 1: 6.223 người, lần 2: 1.776 người, lần 3:1.144 

người; lần 4: 560 người; lần 05: 185 người).  
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Tổng hợp Danh sách đối tượng có nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. Trong tuần đã tiếp nhận và giải quyết 38 thủ tục hành chính, trong 

đó: 02 TTHC liên thông xã, huyện, tỉnh; 36 TTHC liên thông xã, huyện. 

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 06 khu vực cách ly tâp̣ trung của huyện . Tổ chức  

thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 05 xã: Khánh Mậu, Khánh Hội, Khánh 

Thành, Khánh Thủy, Khánh Công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang 

bị. Đón nhận QNDB hoàn thành nội dung huấn luyện tại Lữ đoàn 241, Quân đoàn 1 

về địa phương. 

b) ANCT, trật tự ATXH: được đảm bảo; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm 

ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn. Nắm chắc tình hình liên quan đến dịch bệnh 

Covid-19. Phạm pháp hình sự xảy ra 01 vụ Tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã 

Khánh Trung. Vi phaṃ pháp luâṭ  xảy ra 08 vụ
3
.Toàn huyện xử phạt 12 trường hợp 

không đeo, vứt khẩu trang không đúng quy định tại nơi công cộng, tổng số tiền 

phạt 12 triệu đồng. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền, CCHC: Quyết định điều động, 

chuyển công tác đối với 01 viên chức ngành GD&ĐT; điều động 01 viên chức từ 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên về công tác tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

và Truyền thanh; bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Chỉ đạo 

triển khai Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/9/2021 của Chính phủ về việc giải 

quyết vướng mắc trong việc giải quyết bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với phó chỉ 

huy trưởng quân sự, phó trưởng công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao 

động cấp xã. 

 Công tác Thi đua - Khen thưởng: Quyết định khen thưởng 06 tập thể, 21 cá 

nhân có thành tích trong diễn tập phòng thủ xã năm 2021. 

Đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: Từ 

ngày 30/9/2021 đến 06/10/2021, toàn huyện tiếp nhâṇ 1.524 hồ sơ; giải quyết 

1.460 hồ sơ DVC trưc̣ tuyến mức đô ̣3,4 (cấp huyện: 08 hồ sơ, cấp xã: 1.452 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. Chỉ 

đạo tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã Khánh Trung, Khánh Cư, Khánh 

Cường hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tổ 

chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận các xã Khánh Cư, Khánh 

Trung, Khánh Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tổ chức thẩm 

tra mức độ đạt chuẩn các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu của các thôn, xóm đề 

nghị xét đạt chuẩn đợt I năm 2021. 

                                           
3
 Trong đó: 01 vụ Vi phạm về môi trường tại xã Khánh Mậu; 01 vụ Cố ý làm hư hỏng tài sản tại xã Khánh 

Nhạc; 01 vụ Sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Khánh Thành; 01 vụ Trộm cắp tài sản tại xã Khánh Thiện; 02 vụ 

Cố ý gây thương tích tại xã Khánh Cư, Khánh Hội; 01 vụ Vi phạm về lĩnh vực giao thông tại thị trấn Yên Ninh; 01 

vụ Đánh bạc tại xã Khánh Nhạc. 
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II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 09/10/2021– 15/10/2021 

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

19; duy trì trực Trung tâm chỉ huy 24/24 đảm bảo các hoạt động phòng chống dịch. 

Tiếp tục triển khai truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối 

tượng đi về từ vùng dịch. Tăng cường trang thiết bị, đảm bảo cách ly an toàn tại 

các cơ sở cách ly y tế tập trung; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tại các 

chốt kiểm dịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón công dân về từ thành phố Hồ Chí 

Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 

mũi 1 đợt 8 cho nhân dân đảm bảo an toàn tiêm chủng. Chỉ đạo bảo đảm ATTP và 

tăng cường phòng chống dịch bệnh.  

2. Chỉ đạo các đơn vị tập trung tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh 

gọn lúa mùa với phương châm “ xanh nhà hơn già đồng”; tổ chức sản xuất vụ đông 

năm 2021; bảo vệ giống, cây giống vụ đông trong điều kiện thời tiết bất thuận để 

có cây giống trồng khi thời tiết thuận lợi. Triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện tốt công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa 

bàn huyện.  

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

các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đăng ký hoàn 

thành các tiêu chí NTM nâng cao, vườn mẫu năm 2021.Đề nghị tỉnh công nhận 03 

xã: Khánh Trung, Khánh Cư, Khánh Cường đạt chuẩn NTM nâng cao. Tiếp tục 

hướng dẫn các xã Khánh Tiên, Khánh Hải hoàn thành các tiêu chí xây dưṇg xã 

NTM nâng cao.  

4. Chỉ đạo đẩy nhanh thi công các công trình theo đúng tiến độ, đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả sử dụng. Tăng cường xử lý vi phạm hành lang ATGT trên 

địa bàn huyện. 

5. Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 51 lô đất ở khu 

dân cư xóm Chạ, xã Khánh Hội. Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ 

gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện công trình xây dựng Trạm bơm Cô 

Đỗ; dự án Nạo vét nâng cấp bờ sông Đồng Tướt đoạn qua xã Khánh Nhạc, thị trấn 

Yên Ninh. Tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện.  

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

7. Tăng cường thời lượng công tác thông tin , tuyên truyền về các biêṇ pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền xây dưṇg NTM nâng cao, NTM kiểu mâũ.  

8. Chỉ đạo các trường tiếp thực hiện nghiêm chương trình HKI, năm học 

2021-2022. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện làm việc với đoàn của Sở 

GD&ĐT kiểm tra việc triển khai chương trình GDPT 2018 và các khoản thu, chi 

trong nhà trường (từ 11-13/10); kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục cấp 

tiểu học (từ 11-16/10). 

9. Tiếp tục thẩm định hồ sơ các nhóm đối tượng đề nghị hỗ trợ khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Chỉ đạo UBND 

các xã, thị trấn rà soát học sinh, sinh viên đang bị mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí 

Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. 
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10. Tập trung thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh 

CCHC". Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng dic̣h vu ̣công.  

11. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường tuần tra đảm 

bảo ANCT, trật tự ATXH, ATGT. Tiếp tục nắm chắc tình hình liên quan đến hoạt 

động của người nước ngoài ; 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. Làm tốt 

công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định; chỉ đạo 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. 

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 40 năm 2021 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm tuần 41 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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