
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN YÊN KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 48/THT-UBND Yên Khánh, ngày 03 tháng 12 năm 2019 
 

TÌNH HÌNH TUẦN 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 29/11/2019 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ sản xuất vụ đông. Đến 

27/11/2019, toàn huyện đã trồng được 2.415,8 ha cây vụ đông
1
 (=92,6% DTKH), cày ải 

150 ha. Phối hợp với Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức lớp đào tạo 

nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ bảo vệ thực vật cơ sở năm 2019. 

- Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: Triển khai tiêm phòng cho gia súc, gia cầm 

vụ thu đông năm 2019, đến ngày 29/11/2019, toàn huyên đã tiêm phòng được 935 

liều vắc xin lở mồm long móng trâu bò, 40.500 liều vắc xin cúm gia cầm cho vịt. 

Công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Tập trung chỉ đạo nhân 

rộng các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường kiểm soát việc 

tái đàn lợn, đảm bảo an toàn. Trong tuần, tiêu hủy 74 con lợn (3.913 kg), lũy kế 

đến 28/11 tiêu hủy 15.364 con lợn (1.124.336 kg).  

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

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện. Đăng ký nhâṇ hàng dư ̣trữ Quốc 

gia phuc̣ vu ̣công tác ứ ng phó sư ̣cố , thiên tai và tìm kiếm cứu naṇ năm 2019 với 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. 

c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Đề nghi ̣ Sở Giao thông V ận tải thẩm 

điṇh báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng 02 công trình
2
; bàn giao đưa vào 

sử duṇg công trình Cải taọ , nâng cấp tuyến đường ĐT .481B, đoaṇ qua xa ̃Khánh 

Cư. Đề nghi ̣ Sở Xây dưṇg thẩm điṇh báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình xây dưṇg trường troṇg điểm chất lươṇg cao THCS thi ̣ trấn Yên Ninh (gđ 

3); thẩm điṇh điều chỉnh , bổ sung dư ̣án Đường giao thông  nôị thi ,̣ thị trấn Yên 

Ninh; hướng dâñ thẩm quyền kiểm tra công tác nghiêṃ thu công trình xây dưṇg 

trên điạ bàn trong các giai đoaṇ chuyển tiếp.  

 d) Tài nguyên và môi trường – GPMB: Làm tốt công tác quản lý nhà nước 

về đất đai, môi trường. Công bố công khai bổ sung kế hoac̣h sử duṇg đất năm 2019 

huyêṇ Yên Khánh . Đề nghi ̣ tỉnh phê duyêṭ danh muc̣ công trình dư ̣án cần thu hồi 

đất, chuyển đổi muc̣ đích sử duṇg đất trồng lúa và điều chỉnh quy mô , điạ điểm, số 

lươṇg công trình, dư ̣án sử duṇg đất trong điều chỉnh quy hoac̣h đến năm 2020 trên 

                                           
1
 Trong đó: 393,2 ha ngô; 30,5 ha ngô ngọt; 45,5 ha đậu tương; 133,1 ha khoai tây; 87 ha trạch tả; 34 ha cà chua; 

81,8 ha dưa các loại; 22 ha lạc; 301,1 ha bí xanh; 101 ha bí đỏ; 101,1 ha khoai lang; 15 ha ớt; 1.030,9 ha rau và 39,6 

ha cây khác. 
2
 Xây dưṇg tuyến đường kết nối từ đê sông Dưỡng Điềm đến đường huyêṇ ĐH .52, xã Khánh Hội; Cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường liên xa ̃Khánh Trung – Khánh Công. 
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điạ bàn huyêṇ ; chấp thuâṇ 01 công ty chuyển đổi muc̣ đích sử duṇg đất để  xây 

dưṇg bến baĩ kinh doanh vâṭ liêụ xây dưṇg taị xa ̃Khánh Thiêṇ . Đề nghi ̣ Sở 

TN&MT phối hơp̣ kiểm tra nghiêṃ thu công trình đo đac̣ , đăng ký kê khai , cấp 

mới, cấp đổi Giấy chứng nhâṇ QSDĐ taị xa ̃Khánh Thành . Quyết điṇh phê duyêṭ 

điều chỉnh quy hoac̣h chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá QSDĐ taị khu 

dân cư xóm 11, xã Khánh Hồng. 

 Công tác đấu giá QSDĐ: Quyết điṇh về viêc̣ bán đấu giá, phê duyêṭ phương 

án bán đấu giá; đề nghị tỉnh phê duyệt gi á khởi điểm  bán đấu giá QSDĐ  76 lô đất 

làm nhà ở tại khu khu dân cư mới phía Nam CCN Khánh Nhạc (gđ 2 đơṭ 1). 

 Công tác giải phóng mặt bằng: Ban hành Kế hoac̣h thu hồi đất, điều tra, khảo 

sát, đo đac̣, kiểm đếm để thực hiện quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu 

đấu giá QSDĐ taị xa ̃Khánh Hải . Đề nghị tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ 

tính tiền bồi thường , hỗ trơ ̣GPMB  khu đấu  giá QSDĐ tại xã Khánh Hải ; khu tái 

điṇh cư B xã Khánh Hòa  thuôc̣ dư ̣án xây dưṇg tuyến kết nối cao tốc Cầu Gie ̃ – 

Ninh Bình với QL 1 (gđ 3); dư ̣án quy hoac̣h chi tiết điểm dân cư nông thôn xóm 5, 

xóm 10 xã Khánh Thủy.  

 đ) Công tác Kế hoạch, Tài chính và thu ngân sách: Tổng thu ngân sách 

trong tuần đạt 0,99 tỷ đồng, lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 575,79 tỷ đồng 

(bằng 310,9% KH tỉnh giao, 67,26% KH huyện giao), trong đó thu ngân sách trong 

cân đối 76,04 tỷ đồng (bằng 120,32% dự toán), thu tiền sử dụng đất 494,45 tỷ 

đồng (bằng 412,05% KH tỉnh giao, 62,52% KH huyện giao).  

2.  Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

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

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền xây dựng nông thôn 

mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và các ngày lễ trong tháng.  

b) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm chương trình 

năm học. Tổ chức thi, chấm thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện tại trường THCS thị 

trấn Yên Ninh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Chỉ đạo trường mầm non 

Khánh Hồng đón Đoàn khảo sát sơ bộ công tác kiểm định chất lượng giáo dục của 

Sở GD&ĐT.  

c) Y tế - Dân số, KHHGĐ: Chỉ đạo tăng cường giám sát bệnh dịch theo mùa 

và đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện. Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra 

công tác y tế cuối năm của Sở Y tế tại Trung tâm Y tế huyện. Phối hợp Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát tăng huyết áp tại xã Khánh Thành, Khánh Thủy, 

Khánh An, Khánh Nhạc.  

d) Chính sách xã hội: Phối hợp với Sở LĐ -TB&XH đưa 22 người có công 

đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn , Thanh 

Hóa (26/11-01/12/2019); kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao 

động tại môṭ số doanh nghiệp trên địa bàn huyện . Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên 

quan, các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định 90/NĐ-CP ngày 



 3 

15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 

2020 trên địa bàn 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. 

Ban hành Kế hoac̣h phuc̣ vu ̣Bô ̣Tham mưu Quân khu kiểm tra công tác tuyển choṇ, 

gọi công dân nhập ngũ năm 2020.  

b) ANCT, trật tự an toàn xã hội: Tập trung nắm tình hình các tổ chức tôn 

giáo, người nước ngoài hoạt động trên địa bàn huyện. Trong tuần, ANCT đảm bảo. 

Vi phạm pháp luật xảy ra 02 vụ sử duṇg trái phép chất ma túy  tại xã Khánh Cường 

và xã Khánh Nhạc. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền:  Ban hành Hướng dẫn đánh 

giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-

CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019 và những năm tiếp theo. Chấp thuâṇ 

cho 02 viên chức ngành GD&ĐT huyêṇ đi liên hệ chuyển công tác . Hiêp̣ y với Sở 

Nôị vu  ̣để tiếp tục thỏa thuận ký HĐLĐ có xác định thời hạn đối với 03 trường 

hợp. Quyết định bổ nhiệm lại 01 Phó Chánh Thanh tra huyện; Quyết định điều 

động và bổ nhiệm 01 Phó Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Yên Ninh. Thông báo 

kết quả chấm phúc khảo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện năm 2019. 

Công tác thi đua , khen thưởng: Ban hành Hướng dẫn tổng kết, bình xét thi 

đua, khen thưởng năm 2019. 

Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh: Từ 21/11-28/11/2019, toàn huyện xử lý 517 hồ sơ trên hệ 

thống dịch vụ công (một cửa điện tử của tỉnh). Một số đơn vị thực hiện nghiêm túc 

việc nhập hồ sơ trên hệ thống: Khánh Cường, Khánh Hòa, Khánh Hồng, thị trấn Yên 

Ninh. Đơn vị có số hồ sơ xử lý trong tuần thấp là: Khánh Thủy (02 hồ sơ), Khánh 

Tiên (04 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 các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Quyết điṇh thành lâp̣ đoàn thẩm điṇh 

vườn mâũ năm 2019. Hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định xã Khánh Thiện đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/11/2019 - 06/12/2019 

1. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh trồng cây vụ đông còn trong khung thời vụ. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu 

Phi. Chỉ đạo đảm bảo công tác PCTT và TKCN trên địa bàn huyện.  

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. Hướng dâñ xã Khánh Thiện xây dựng xã đaṭ 

chuẩn NTM kiểu mâũ năm 2019. Tổ chức thẩm điṇh vườn mâũ NTM năm 2019 

trên điạ bàn huyêṇ. 

 3. Quyết định thu hồi đất; tiến hành kê khai kiểm đếm đối tượng, diện tích, 

loại đất, cây cối hoa màu khu đấu giá QSDĐ xã Khánh Thành. 
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 4. Tăng cường đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Xây 

dựng kế hoạch đấu giá đất giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Cấp mới GCN 

QSDĐ cho 107 lô đất tại xã Khánh Nhạc, 18 lô tại xã Khánh Hồng. Hướng dẫn xã 

Khánh Hội lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất 

ở cho 27 hộ gia đình cá nhân.  

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

6. Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của nhà nước; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư 

kiểu mẫu, vườn mẫu. 

7. Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm chương trình năm học 2019-2020 

theo quy định. Tổ chức thi giáo viên giỏi huyện cấp tiểu học tại trường tiểu hoc̣ Khánh 

Thiện (06/12). Chỉ đạo trường tiểu hoc̣ Trần Quốc Toản, THCS Khánh Nhạc đón đoàn kiểm tra 

kiểm điṇh chất lươṇg của Sở GD&ĐT (02/12, 05/12). 

8. Chỉ đạo tăng cường giám sát bệnh dịch theo mùa và đảm bảo ATTP. Triển 

khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại các xã, thị trấn. 

9. Tổ chức bế giảng 04 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho 140 lao động nông 

thôn tại xã Khánh Mậu, Khánh Thủy. Bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở 

cho 15 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với định mức 50.00.000 đồng/hộ 

do Công ty TNHH đầu tư xây dưṇg và phát triển Phương Đông hỗ trợ. 

10. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Tổ chức khám tuyển nghiã vu ̣quân sư ̣

năm 2020. Tăng cường tuần tra, đảm bảo ANCT, TTATXH, ATGT. 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 KN, TC của công dân. 

Trên đây là một số công tác trọng tâm trong tuần, 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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