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TÌNH HÌNH TUẦN 
 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 27/8/2021 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ mùa. Tổ chức 

điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh; hướng dẫn các đơn vị phòng trừ các đối tượng: 

sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân lúa 2 chấm, bệnh khô vằn, 

bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại cây trồng vụ mùa; xử lý lúa cỏ trên đồng ruộng. Kiểm 

tra điều kiện đảm bảo chất lượng của 07 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV 

trên địa bàn; kiểm tra điều kiện thực hiện các mô hình hỗ trợ theo Nghị quyết số 

113/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh đối với các xã Khánh 

Nhạc, Khánh Hội, Khánh Thủy, Khánh Thành, Khánh Lợi. 

- Chăn nuôi - Thủy sản: Làm tốt công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc, 

gia cầm. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường phát triển sản xuất thuỷ sản các tháng cuối 

năm và triển khai thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về khai thác và 

bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

b) Thủy lợi - PCTT: Đảm bảo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn trên địa bàn huyện.  

 c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Kiểm tra việc lắp đặt trạm trộn bê tông 

tại Công ty sản xuất Gạch xã Khánh An. Rà soát các dự án do UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư đang triển khai trên địa bàn. 

d) Công thương – Khoa học công nghệ: Cấp phép 01 giấy chứng nhận đủ 

điều kiện bán lẻ LPG chai tại xã Khánh Lợi. Đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ 

danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên hỗ trợ thực hiện việc truy xuất nguồn gốc. 

đ) Tài nguyên và môi trường – GPMB:  

 - Công tác quản lý đất đai 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. Phối hợp với Sở 

TN&MT thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên 

nước và bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần chế biến Nông sản Việt Xanh 

tại Cụm công nghiệp Khánh Nhạc; kiểm tra thực tế việc thực hiện công trình xử lý 

chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm của dự án Cải tạo nhà máy sơ chế 

nguyên liệu kim loại và sản xuất phôi kim loại tại khu công nghiệp Khánh Phú của 

Công ty TNHH Chang Xin. 

 - Công tác GPMB: Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án. Công khai 

phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB các 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, Khánh Hội; Xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc 

Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A. Tổ chức đối thoại với 02 hộ gia đình có đất bị 
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thu hồi về phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng khuôn viên và xây 

dựng các hạng mục phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh tại xã Khánh Hải. Ban hành Kế 

hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Nạo vét nâng cấp bờ 

sông Đồng Tướt đoạn qua khu dân cư xóm 1, xóm 9 xã Khánh Nhạc. Đề nghị tỉnh 

phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện dự án Xây dựng trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Ninh. 

 Công tác đấu giá QSDĐ: Phát hành hồ sơ đấu giá QSD 22 lô đất làm nhà ở 

tại xã Khánh Hòa, Khánh Nhạc, Khánh Hồng. Phối hợp với Sở Tài chính tổ chức 

hội nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 51 lô đất ở khu dân cư xóm 

Chạ, xã Khánh Hội. 

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 0,69 tỷ đồng, trong đó thu 

trong cân đối 0,69 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 102,56 tỷ đồng 

(bằng 44,88% KH tỉnh giao, 17,23% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối ngân 

sách 57,54 tỷ đồng (bằng 75,11% 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: Chỉ đạo tập trung cao thực hiện 

các biện pháp phòng , chống dic̣h Covid -19. Thành lập các chốt kiểm soát y tế tại 

các nút giao thông liên huyện Yên Khánh – Kim Sơn (Khánh Nhạc 01, Khánh 

Hồng 03, Khánh Thủy 05, Khánh Thành 01). Xây dựng kế hoạch phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cần thiết tại các chốt kiểm dịch; đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn 

phòng chống dịch Covid-19. Rà soát, tăng cường trang thiết bị, đảm bảo cách ly an 

toàn tại các cơ sở cách ly y tế tập trung; tiếp tục đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cách 

ly y tế tập trung cho công dân huyện Kim Sơn. 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 khác
1
; cho đối tươṇg đang đươc̣ 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 tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 mũi 2 cho 486 người, đảm bảo an toàn tiêm chủng.  

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; chỉ đạo tăng cường tuyên 

truyền trực quan kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên 

truyền xây dư ̣ng NTM nâng cao , NTM kiểu mâũ . Tăng cường công tác thông tin , 

tuyên truyền về các biêṇ pháp phòng , chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo đẩy 

mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ 

chức, cơ sở, địa điểm phục vụ...Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hoá, thể 

thao về việc chấp hành tạm dừng các hoạt động phòng, chống dịch Covid- 19; 

kiểm tra, hướng dẫn sử dụng, quản lý Chứng thư số tại xã Khánh Hồng và thị trấn 

                                           
1
 Đến 29/8/2021, tổng số người được cách ly, giám sát là: 4.339 người, trong đó: số người hết thời gian cách 

ly: 3.778 người; đang cách ly taị khu cách ly tâp̣ trung và cơ sở y tế : 123 người; đang cách ly taị nhà và nơi lưu trú : 

358 người; chuyển từ khu cách ly tâp̣ trung của huyêṇ về cách ly taị nhà : 77 người; đang theo dõi taị nhà : 03 người 

về sau cách ly tập trung. Tổng số mâũ xét nghiêṃ : 7.379  mâũ (lần 1: 5.348 người, lần 2: 1.165 người, lần 3: 503 

người; lần 4: 287 người; lần 05: 76 người).  
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Yên Ninh. Kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng xã thông minh tại các xã Khánh 

Nhạc, Khánh Cư. 

 c) Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, 

triển khai nhiêm vụ năm học 2021-2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu 

cầu phòng chống dịch. Chỉ đạo các trường học tăng cường cơ sở vật chất, vệ sinh, 

chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tựu trường cho học sinh 

năm học 2021-2022, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; đón học sinh 

lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8/2021. 

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: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo huyện giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và 

UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và nhiệm vụ liên 

quan đến trẻ em. Đề nghị tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho 66 đối tượng 

đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn huyện, số tiền 

77.920.000 đồng. Trong tuần đã tiếp nhận và giải quyết 35 thủ tục hành chính, trong 

đó: 05 TTHC liên thông xã, huyện, tỉnh; 30 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 04 khu vực cách ly tâp̣ trung của huyện . Chuyển 

nghĩa vụ quân sự cho các thí sinh thi đỗ Đại học, Cao đẳng năm 2021. Tiếp tục hướng 

dẫn các xã diễn tập phòng thủ năm 2021 làm công tác chuẩn bị. Hoàn thiện văn kiện 

xây dựng, huy động và tiếp nhận QNDB. Phát lệnh huấn luyện chuyển loại quân sự 

tại Lữ đoàn 241, Quân đoàn 1 cho 40 đồng chí. 

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 địa bàn huyện đảm bảo . Phạm pháp hình sự 

xảy ra 02 vụ Trộm cắp tài sản tại xã Khánh Nhạc, Khánh Hội. Vi phaṃ pháp luâṭ 

xảy ra 06 vụ, trong đó: 02 vụ Vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung tại thị 

trấn Yên Ninh và xã Khánh Cư; 02 vụ Sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Khánh 

Lợi, Khánh Hội; 01 vụ Trộm cắp tài sản tại xã Khánh Nhạc; 01 vụ Đánh bạc tại 

xã Khánh Hồng. Tai, tệ nạn xã hội xảy ra 01 vụ Va chạm giao thông tại xã Khánh 

Cư, làm 01 người bị thương. Các xã, thị trấn xử phạt 17 trường hợp không đeo 

khẩu trang nơi công cộng (cảnh cáo 01 trường hợp, phạt tiền 16 trường hợp với 

tổng số tiền 17,7 triệu đồng). 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền:  Chấp thuận 01 viên chức về 

công tác tại ngành GD&ĐT huyện. Quyết định nâng lương trước thời hạn cho 01 

viên chức có thông báo nghỉ hưu; chuyển xếp chức danh đối với 06 cán bộ, công 

chức cấp xã; bổ nhiệm và xếp mức phụ cấp quân sự cho 01 người. 

Công tác Thi đua - khen thưởng:  Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 

khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM nâng cao 

xã Khánh Nhạc. 
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d) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tập trung chỉ 

đạo công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố 

cáo của công dân. Tổ chức làm việc với công ty luật sư Hiệp Thành. 

đ) Cải cách hành chính:  

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

Từ ngày 19/8/2021 đến 25/8/2021 trên Cổng dic̣h vu ̣công , toàn huyện tiếp 

nhâṇ 1.466 hồ sơ; toàn huyêṇ giải quyết 1.181 hồ sơ DVC  trưc̣ tuyến  mức đô ̣ 3,4 

(cấp huyện: 18 hồ sơ, cấp xã: 1.163 hồ sơ); các xã: Khánh Tiên, Khánh Trung thưc̣ 

hiêṇ tốt viêc̣ tiếp nhâṇ và giải quyết TTHC trên Cổng dic̣h vu ̣công; các xã có số hồ 

sơ giải quyết thấp: xã Khánh Thủy (29 hồ sơ), Khánh Vân (24 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. Làm việc với đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng xã NTM nâng 

cao tại các xã Khánh Cư, Khánh Trung, Khánh Cường. Tiếp tục kiểm tra, hướng 

dẫn các xã: Khánh Trung, Khánh Cư, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Hải tập 

trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Hướng dẫn xã Khánh Nhạc 

tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu.  

* Về các công việc thực hiện trong tuần:  

a) Xã Khánh Nhạc 

- Xây dựng tuyến đường mẫu 03km chạy xung quanh xã, phát động nhân dân 

trồng hoa leo bờ thành dọc các tuyến đường mẫu tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

-  Xóm 4B trồng được 60 cây hoa leo Tử Đằng, xóm 5A trồng 30 cây hoa 

leo Mai Hoàng Yến, xóm 5B trồng 20 cây hoa Sử quân tử. 

- Thi công công trình: Xây dựng và cải tạo trạm y tế xã, công trình cải tạo 

trường tiểu học B Khánh Nhạc, công trình phụ trợ trường tiểu học A Khánh Nhạc. 

b) Xã Khánh Trung : đạt 14/19 tiêu chí ; 04 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 2 

(Giao thông); Tiêu chí 15 (Hành chính công); Tiêu chí 17 (Môi trường); Tiêu chí 

13 (Tổ chức sản xuất); 01 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 1 (Quy hoạch). 

- Tiêu chí 17 (Môi trường):   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục hưởng 

ứng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn xã vào 3 ngày 21-23/8/2021, cắt 

tỉa, làm cỏ 11km đườnghoa, vớt bèo khơi thông dòng chảy các tuyến sông. 

c) Xã Khánh Cư: đaṭ 14/19 tiêu chí; 03 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 2 (Giao 

thông); Tiêu chí 17 (Môi trường), Tiêu chí 15 (Hành chính công); 02 tiêu chí chưa 

đạt là: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), Tiêu chí 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Tiêu chí 17 (Môi trường):  Tiếp tục dọn vệ sinh môi trường, dọn cỏ và trồng 

mới và trồng bổ sung  2,2 km cây mắt ngọc tại các thôn Cư 4, Cư 3, Cư 2, Trại, 

Thông 1. Vẽ 100m
2
 tranh bức họa tại thôn Yên Cư 1, Yên Cư 2,  Thông 1, Hạ Giá. 

Vẽ 20 khẩu hiệu tường tại các thôn. 

d) Xã Khánh Cường : đaṭ 14/19 tiêu chí; 03 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 15 

(Hành chính công); Tiêu chí 17 (Môi trường); Tiêu chí 18 (Chất lượng môi trường 

sống); 02 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), Tiêu chí 2 (Giao thông). 
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- Tiêu chí 1 (Quy hoạch): Đơn vị tư vấn đã triển khai thực hiện nhưng do tình 

hình dịch bệnh phức tạp nên chưa báo cáo thuyết minh được. 

- Tiêu chí 2 (Giao thông): Thi công xong gờ giảm tốc biển báo giao thông; 

xây dựng 02 km đường hoa tại khu vực xóm7,8,9 Nam Cường. 

đ) Xã Khánh Tiên: đaṭ 16/19 tiêu chí; 02 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 1 (Quy 

hoạch); Tiêu chí 14 (Y tế);  01 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất). 

- Tiêu chí 2 (Giao thông): Triển khai làm gờ giảm tốc các tuyến đường trục 

xã; xóm 2 làm mới đường vào nhà văn hóa dài 200m, hoàn thiện tuyến đường bo 

trung tâm xã. 

- Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất): Đang tiến hành quy trình công nhận sản 

phẩm tương đương sản phẩm OCOP. 

- Lắp đặt bộ dụng cụ thể thao tại NVH xóm 5 và xóm 10. 

đ) Xã Khánh Hải : đạt 13/19 tiêu chí; 02 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 15 

(Hành chính công); Tiêu chí 17 (Môi trường); 04 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 1 

(Quy hoạch); Tiêu chí 2 (Giao thông); Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất); Tiêu chí 18 

(Chất lượng môi trường sống). 

- Tiêu chí 2 (Giao thông): Xóm Hà Đông khảo sát để đổ bê tông đường từ 

nhà ông Hữu đến trường Trung học cơ sở. 

- Tiêu chí 17 (Môi trường):  Xóm Thượng Đông Mai ra mắt câu lạc bộ phân 

loại xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh với 150 hộ tham gia; xóm Vân Lai xây 

200m bồn trồng cây. 

5. Chưa thực hiện xong ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại 

Thông báo số 594/TB-UBND ngày 24/8/2021 

5.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Nội dung 3: Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tăng 

cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các công ty, xí nghiệp ngoài các 

khu công nghiệp. Kết quả: Đang thực hiện. 

 5.2. Các đơn vị chưa báo cáo: Khánh Vân, Khánh Nhạc, Khánh Thủy, thị 

trấn Yên Ninh. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/8/2021 – 03/9/2021 

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

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

dịch bệnh. 

2. Chỉ đạo các đơn vị chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các cây trồng 

vụ mùa 2021; điều tiết nước cho lúa làm đòng, trỗ bông; chuẩn bị các phương án 

phòng chống úng lụt khi có mưa lớn xảy ra. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông 

năm 2021. Đảm bảo công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm. 

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. Tâp̣ trung chỉ đaọ 5 xã Khánh Trung, Khánh 

Cư, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Hải xây dưṇg NTM nâng cao ; xã Khánh 

Nhạc xây dựng NTM kiểu mẫu. 
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4. Tiếp tục phát hành hồ sơ đấu giá QSD 22 lô đất làm nhà ở tại xã Khánh 

Hòa, Khánh Nhạc, Khánh Hồng. Kê khai kiểm đếm đối với các hộ gia đình, cá 

nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Kim Đồng. 

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

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

6. Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 

xây dư ̣ng NTM nâng cao , NTM kiểu mâũ ; tăng cường công tác thông tin , tuyên 

truyền về các biêṇ pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

7. Chỉ đạo các trường tăng cường cơ sở vật chất, vệ sinh, chỉnh trang trường 

lớp, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ 

chức tựu trường cho học sinh năm học 2021-2022.  

8. 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. Xây dựng 

Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện 

các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 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 gi ải 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 34 năm 2021 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm tuần 35 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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