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Số: 05/THT-UBND Yên Khánh, ngày 03 tháng 02 năm 2023 

 
 

TÌNH HÌNH TUẦN 

 
I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 03/02/2023 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp: 

- Trồng trọt: Chỉ đạo các đơn vị tập trung sản xuất vụ xuân năm 2023. Đến 

ngày 01/02/2023, toàn huyện đã gieo cấy 4.358,1 ha (=59,3%DTKH), trong đó: 

gieo sạ 2.605 ha, cấy 1.753,08 ha; đã trồng 409,6 ha lạc (=đạt 86,3%DTKH). Tổ 

chức tốt lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đầu xuân Quý Mão và 

hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh năm 2023 tại Trung tâm Văn hoá 

huyện. Tại buổi phát động, toàn huyện đã trồng 5.200 cây; đến nay đã trồng được 

8.000 cây các loại. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm 

tra sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2023 tại xã Khánh Trung. 

- Chăn nuôi - Thủy sản: Chỉ đạo các đơn vị phòng, chống dịch bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm.  

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. 

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

lang ATGT, quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị 

chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. 

 đ) Tài nguyên và môi trường – GPMB: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Rà 

soát điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công trình dự án trong quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Khánh đã được phê duyệt tại Quyết định số 

19/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình. Hoàn thiện thống kê 

đất đai năm 2022. Quyết định phê duyệt kết quả dồn điền đổi thửa và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông 

nghiệp tại xã Khánh Nhạc. 

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

hỗ trợ 5 hộ gia đình, cá nhân để GPMB dự án Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn 

Vân Bòng tại xã Khánh Hải, tổng diện tích thu hồi là 3.158,72 m2, tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ là 692.708.000 đồng. 

e) Công tác Kế hoạch, Tài chính và thu ngân sách: Tập trung chỉ đạo thu 

ngân sách trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trong tuần đạt 9,7 tỷ đồng, trong đó thu 

trong cân đối ngân sách 9,25 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 15,75 
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tỷ đồng, đạt 6,33% KH tỉnh giao; 3,55% KH huyện giao. Lũy kế thu trong cân đối 

ngân sách đạt 15,23 tỷ đồng, đạt 15,7%KH;  thu tiền sử dụng đất 46,8 triệu đồng. 

 2. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

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

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng NTM nâng cao 

tiến tới NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo quản lý tốt lễ hội đầu năm 2023. Giám sát việc 

lắp đặt hệ thống truyền thanh cho các xã: Khánh Cư, Khánh An, Thị trấn Yên 

Ninh, Khánh Lợi, Khánh Tiên, Khánh Trung, Khánh Thuỷ. Chỉ đạo thực hiện tốt 

việc nhận, chuyển, xử lý, ký số văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành VNPT-iOffice; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.  

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

trình học kỳ II năm học 2022 - 2023. Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi 

dưỡng chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch. 

c) Y tế - Dân số, KHHGĐ:  

- Tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 

theo kế hoạch đã được phân bổ. Toàn huyện, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 

3 đạt 98,9%, mũi 4 đạt 59,52%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 2 đạt 100%, 

mũi 3 đạt 78,4%; trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 

89,84%. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện được kiểm soát tốt.  

- Tăng cường phòng chống dicḥ bệnh theo mùa và đảm bảo ATTP trên địa 

bàn huyện.   

d) Chính sách xã hội: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai công tác 

điều dưỡng người có công và thân nhân liệt sỹ năm 2023; thu thập, cập nhật, xác 

thực thông tin tài khoản ban đầu của đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng. 

3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền 

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

Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp, động viên thanh niên về địa phương 

tham gia khám tuyển. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ giao nhận quân 

năm 2023. 

b) ANCT, trật tự ATXH: được đảm bảo. Tăng cường tuần tra, xử lý vi 

phạm ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình, 

phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. Vi phạm pháp luật xảy ra 06 vụ, trong đó: 02 vụ Sử dụng trái phép 

chất ma túy; 01 vụ Vi phạm về kinh tế; 01 vụ Đốt pháo trái phép; 02 vụ Cố ý gây 

thương tích. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền, CCHC: Phê chuẩn kết quả 

miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Khánh Nhạc. Thành lập Hội đồng xét 

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động năm 2022. Tổng hợp đề nghị nâng lương trước 

thời hạn do lập thành tích xuất sắc thuộc chỉ tiêu 2022 đối với công chức cấp 

huyện, cấp xã và viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập. 
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- Công tác Cải cách hành chính: Đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết TTHC trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh: Từ ngày 26/01/2023 đến 01/02/2023, toàn huyện tiếp 

nhận 833 hồ sơ, đã giải quyết 713 hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3, 4 (cấp huyện: 

09 hồ sơ, cấp xã: 704 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 kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.  

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/02/2023-10/02/2023 

1. Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành gieo cấy vụ xuân 2023 theo kế hoạch, 

phấn đấu xong trước ngày 05/02/2023. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác thủy lợi, phòng 

chống thiên tai trên địa bàn huyện. Khảo sát, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 

74/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND 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. Chuẩn bị các điều kiện làm việc với đoàn 

công tác của tỉnh về khảo sát tiến độ thực hiện huyện nông thôn mới nâng cao. 

3. Chỉ đạo đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình 

theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng. Quyết định thu hồi đất, 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng tuyến đường ĐT 

482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B (đối với 

các xã có kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ). Quyết định thu hồi đất 

đối với diện tích đất y tế để thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Kim Đồng 

tại thị trấn Yên Ninh. 

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn huyện. Chỉ 

đạo UBND xã Khánh Thành phối hợp triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ 

gia đình. 

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

6. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu. Chỉ đạo quản lý tốt lễ hội đầu năm 2023. Chỉ đạo thực hiện tốt việc nhận, 

chuyển, xử lý, ký số văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-

iOffice; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. 

7. Chỉ đạo các trường nghiêm túc thực hiện chương trình HKII năm học 

2022-2023 theo quy định. 

8. Tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường 

giám sát bệnh dịch theo mùa; đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện. 

9. Chuẩn bị các điều kiện làm việc với đoàn kiểm tra của Sở LĐ-TB&XH về 

kiểm tra việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là 

người có công với cách mạng trên địa bàn huyện năm 2023. 
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10. Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công. 

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. 

11. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục khám tuyển sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Tăng 

cường tuần tra đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, ATGT trên địa bàn huyện. 

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 05 năm 2023 và một số 

nhiệm vụ trọng tâm tuần 06 năm 2023, 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 Huyện ủy; 

- 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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