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

HUYỆN YÊN KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 39/THT-UBND Yên Khánh, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

 

TÌNH HÌNH TUẦN 

 

I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 30/9/2022 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản 

a) Sản xuất nông nghiệp: 

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các 

cây trồng vụ mùa; chủ động bơm, tiêu nước bảo vệ sản xuất.  

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

sức, gia cầm. 

b) Thủy lợi - PCTT: Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai , tìm 

kiếm cứu naṇ và công tác “4 tại chỗ” trên điạ bàn huyêṇ.  

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

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

thống kê các công trình hoàn trả do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án đầu tư 

xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối 

Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình trên địa bàn huyện . Trình Sở Xây 

dựng Ninh Bình thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô đất VII-

27 thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị mở rộng về phía Nam (khu 1-2) trong Quy 

hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

d) Lĩnh vực Công thương – Khoa học và Công nghệ: Đăng ký với Sở Công 

thương địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên năm 

2023. 

 đ) Tài nguyên và môi trường – GPMB: Tăng cường công tác quản lý đất 

đai, môi trường trên địa bàn huyện. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

Trình Sở TN&MT, UBND 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 đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Hải 2 (giai đoạn 1) 

- Công tác đấu giá QSDĐ, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Tiếp tục 

công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án xây dựng cơ sở 

hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía sau trường THPT 

Yên Khánh A tại 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 57,79 tỷ đồng, trong đó 

thu trong cân đối ngân sách 2,94 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 

293,19 tỷ đồng (bằng 50,09% KH tỉnh giao, 44,56% KH huyện giao đầu năm, 

https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=563054&tab=3&pg=2
https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=563054&tab=3&pg=2
https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=563054&tab=3&pg=2
https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=563054&tab=3&pg=2
https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=563054&tab=3&pg=2
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41,81% so với KH huyện điều chỉnh, bổ sung). Lũy kế thu trong cân đối ngân sách 

86,81 tỷ đồng (bằng 109,33% dự toán), thu tiền sử dụng đất 204,65 tỷ 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 dư ̣ng NTM nâng cao , 

NTM kiểu mâũ ; thực hiện Chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện; cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet năm 

2022. Ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số huyện; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số huyện Yên Khánh. Phối hợp với Sở TT&TT tổ chức Chương trình 

trực tuyến bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh năm 2022. 

b) Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi 

dưỡng chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT. 

Chỉ đạo các trường nghiêm túc thực hiện chương trình học kỳ I năm học 2022 - 

2023. Tăng cường chỉ đạo công tác thu trong trường học đảm bảo đúng quy định. 

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, không để thừa vắc xin hết hạn phải trả lại. Tiếp 

tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch đã được phân bổ. Toàn 

huyện đã tiêm mũi 1 đạt 99,92%, mũi 2 đạt 99,62%, mũi 3 đạt 98,9%, mũi 4 đạt 

48,65%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 đạt 75,08%; trẻ từ 5 đến dưới 12 

tuổi tiêm mũi 1 đạt 100%, tiêm mũi 2 đạt 72,55%. Đến nay, tình hình dịch Covid-

19 trên điạ bàn huyêṇ đươc̣ kiểm soát tốt.  

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

bàn huyện.  

d) Chính sách xã hội: Tổ chức thăm, tặng quà 46 người cao tuổi trên địa bàn 

huyện nhân dịp kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/2022). Phối 

hợp với Sở LĐ - TB&XH tổ chức hội nghị truyền thông tuyên truyền về công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các xã Khánh Nhạc. Ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn huyện. Trong tuần đã tiếp nhận và giải quyết 85 thủ tục hành 

chính, trong đó có: 7 TTHC liên thông xã, huyện, tỉnh; 78 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. Tổ 

chức huấn luyện DQ Binh Chủng năm 2022. Tổ chức tổng kết công tác tuyển 

chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022; triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân 

nhập ngũ 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 
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hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. Phạm pháp hình sự xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản tại xã Khánh Nhạc. Vi 

phạm pháp luật xảy ra 06 vụ, trong đó: 01 vụ vi phạm về kinh tế tại xã Khánh 

Nhạc; 02 vụ trộm cắp tài sản tại các xã Khánh Công, Khánh Thiện; 02 vụ vi phạm 

về môi trường tại các xã Khánh Công, Khánh Hội; 01 vụ sử dụng trái phép chất 

ma tuý tại xã Khánh Hải. 

c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền, CCHC: Ban hành Quyết định bổ 

nhiệm 01 Phó hiệu trưởng; Quyết định điều động và bổ nhiệm 01 Hiệu trưởng, 03 

Phó hiệu trưởng. 

- Công tác thi đua khen thưởng: Quyết định khen thưởng 10 tập thể và 19 

cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 

2022.  

- Công tác Cải cách hành chính: Đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết TTHC trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh: Từ ngày 22/9/2022 đến 28/9/2022, toàn huyện tiếp 

nhâṇ 1.341 hồ sơ, đã giải quyết  1.327 hồ sơ DVC trưc̣ tuyến mức đô ̣ 3, 4 (cấp 

huyện: 48 hồ sơ, cấp xã: 1.279 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. Rà soát, hoàn thiện đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 

2021-2025. Chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá, hoàn thiện bộ hồ sơ các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã Khánh Công, Khánh Thủy, 

Khánh Mậu. 

4.1. Xã Khánh Mậu 

- Tiêu chí Điện (số 04): Hồ sơ tiêu chí đã hoàn thành, xin danh sách khách 

hàng tại Công ty điện lực Yên Khánh. 

- Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ (số 07): Hồ sơ tiêu chí đã hoàn 

thành. 

- Tiêu chí Nhà ở dân cư (số 09): Đã hoàn thành hồ sơ tiêu chí. 

- Tiêu chí Chất lượng môi trường sống (số 18): Lập danh sách hộ kinh doanh 

lương thực, hoàn thiện hờ sơ về chứng nhận an toàn thực phẩm. 

4.2. Xã Khánh Thủy 

- Tiêu chí Môi trường (số 07): Xóm 2 tổ chức trồng 100 cây phi lao khu vực 

sân thể thao của xóm; xóm 9 trồng 40 cây phi lao khu vực nhà văn hóa xóm. Đoàn 

thanh niên xã tổ chức cắt cỏ, dọn vệ sinh môi trường tuyến đường từ công ty may 

Yên Thành đến xóm 9 tổng chiều dài 1.240m. Tổ chức Hội nghị công tác tuyên 

truyền và triển khai phân loại rác thải đến các hội viên của các tổ chức đoàn thể 

xã. 

4.3. Xã Khánh Công 

- Tiêu chí Giao thông (tiêu chí số 2): Hồ sơ cơ bản đã hoàn thành. 

- Tiêu chí Môi trường (tiêu chí số 7): Hồ sơ cơ bản đã hoàn thành. 
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II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/10/2022 -

07/10/2022 

1. Tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển 

khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên; mũi 3 

cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm vắc xin Pfizer cho đối tượng từ 5 tuổi. 

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

2. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ mùa năm 2022. Chỉ đạo 

chuẩn bị các điều kiện để thu hoạch lúa vụ mùa sớm để trồng cây vụ đông năm 

2022. 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.  

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 03 xã: Khánh Công, 

Khánh Thủy, Khánh Mậu rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM 

nâng cao. 

4. 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. Tiếp tục triển khai kiểm 

đếm tài sản, vật kiến trúc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 

kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh 

Ninh Bình trên địa bàn huyện Yên Khánh.  

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

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh giao đất để thực hiện các dự án đã triển khai xong 

công tác GPMB. Theo dõi công tác vận chuyển rác thải tồn đọng tại các xã, thị 

trấn. 

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

7. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin , tuyên truyền về các biêṇ pháp 

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

mẫu. 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. 

8. Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chỉ đạo các trường nghiêm túc thực hiện chương 

trình học kỳ I năm học 2022-2023. Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”; thi đấu 

các nội dung giải Cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm học 

2022-2023. 

9. Cử cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Bình đẳng 

giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 do Sở LĐ - TB&XH tổ chức tại Trung 

tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình. 

10. Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng dic̣h vu ̣ 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. Tăng cường tuần tra 

https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/Vanban/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=503607&tab=3&pg=2
https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/Vanban/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=503607&tab=3&pg=2
https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/Vanban/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=503607&tab=3&pg=2
https://qlvbyenkhanh.ninhbinh.gov.vn/Vanban/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=503607&tab=3&pg=2
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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. 

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 39 và một số nhiệm vụ trọng 

tâm tuần 40 năm 2022, 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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