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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội trong tuần; 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới (từ ngày 25/3-31/3/2023) 

 

I. Tình hình kinh tế- xã hội trong tuần (từ ngày 18/3 ÷ 24/3/2023) 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 

Thời tiết thuận lợi, lúa xuân sinh trưởng phát triển tốt, đang giai đoạn đẻ 

nhánh rộ. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương theo dõi tình hình sâu, bệnh. Toàn 

huyện trồng khoảng 34.722 cây phân tán, đạt 30,2% kế hoạch. 

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đợt vệ sinh, khử trùng, 

tiêu độc môi trường từ ngày 10/3÷25/3/2023; giám sát tình hình dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi. 

Đôn đốc tiến độ thi công Công trình hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê đoạn 

tương ứng từ K7+500 đến K9, đoạn từ K11+900 đến K13+400, đê hữu Ninh 

thuộc dự án thành phần số 7: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2021-2025: Đơn vị thi công đang bạt thảo, đánh cấp, thu dọn giải phóng 

mặt bằng 

Đôn đốc, hướng dẫn 04 xã (Trực Tuấn, Trực Nội, Trực Chính, Trực Đại) 

xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022, năm 2023. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn 

các xã, thị trấn rà soát, hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao theo bộ tiêu chí 

giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo rà soát các sản phẩm tham gia Chương trình 

OCOP năm 2023. 

2. Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường 

Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 121 lô đất cho nhân dân làm 

nhà ở tại Khu đô thị thị trấn Cổ Lễ năm 2023. Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn 

hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT; hướng dẫn, đôn 

đốc lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp.  

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đất nông nghiệp ngoài 

đồng đoạn qua xã Việt Hùng; đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện và bàn giao trích 

đo GPMB đất trong khu dân cư của dự án Đường bộ mới Nam Định- Lạc Quần- 

Đường bộ ven biển. Đôn đốc công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện.  

Đôn đốc làm vệ sinh môi trường, đặc biệt là khu trung tâm huyện, trung 

tâm xã, thị trấn, dọc các tuyến đường, tuyến kênh. Xây dựng, triển khai Kế hoạch 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước Thế giới (22/3), Ngày Khí tượng 

thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023.  

 3. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, các hành vi, thủ đoạn vi phạm 

về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. 
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Tiếp tục đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công trình trên 

địa bàn huyện.  

 4. Lĩnh vực Tài chính- Kế hoạch 

Chỉ đạo, hướng dẫn thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành, bàn giao 

đưa vào sử dụng; các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; đảm bảo kinh phí phục vụ nhiệm vụ 

chính trị địa phương, an sinh xã hội.  

Xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội Quý I, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm Quý II năm 2023. 

Kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, đảm bảo giá cả hàng hóa ổn 

định, đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng. 

5. Lĩnh vực Văn hoá- Xã hội 

Làm tốt công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các dịp lễ, tết của đất 

nước. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại 

các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội đầu xuân. Chỉ đạo tổ chức 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch. 

Hướng dẫn các thị trấn thực hiện các tiêu chí chuẩn đô thị văn minh theo Quyết 

định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng chính phủ.  

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-

2023. Tiếp tục đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuẩn xanh-

sạch-đẹp-an toàn. 

Duy trì, làm tốt công tác chống dịch, vệ sinh ATTP và khám, chữa bệnh 

cho nhân dân. Triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 năm 2023. Tiếp tục 

tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện. 

Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công 

và thân nhân người có công và các chính sách an sinh xã hội. Xây dựng, triển khai 

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2023. 

6. Lĩnh vực Nội chính 

Duy trì nghiêm chế độ thường trực, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục 

thực hiện Kế hoạch ra quân huấn luyện năm 2023.  

Thực hiện các kế hoạch chuyên đề và tăng cường tuần tra đảm bảo ANCT, 

TTATXH trên địa bàn huyện.  

Tiếp dân thường kỳ: Đã tiếp 01 lượt công dân, nội dung cũ, liên quan đến 

lĩnh vực đất đai 

 7. Lĩnh vực Nội vụ  

Chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính 

tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. 

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhật thông tin trên phần mềm CSDL 

quản lý CBCCVC. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị 

trí công tác đối với CBCCVC năm 2023. 
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Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối  

với viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện 

dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức kế toán vào làm việc tại các trường 

mầm non công lập huyện Trực Ninh. 

Phối hợp tổ chức kỳ họp thứ Bảy (Để giải quyết công việc phát sinh đột 

xuất) HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND TT Ninh Cường hướng dẫn tổ chức 

Thánh lễ Truyền dầu tại Giáo xứ Phú An, đảm bảo theo quy định. Tiếp tục tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo.  

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Từ ngày 25/3-31/3/2023) 

1. Theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa, cây màu xuân 2023. 

Xây dựng, triển khai Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 

2023. Tiếp tục đôn đốc thực hiện kế hoạch trồng cây và phát động Tết trồng cây 

xuân Quý Mão năm 2023. Giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

Duyệt Báo cáo tổng kết Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2022; nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2023. Kiểm tra công trình đê điều trước mùa mưa lũ năm 2023. 

Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, hoàn thiện các tiêu chí NTM 

nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021- 2025. Hướng dẫn xã Trực Tuấn, xã Trực 

Nội, xã Trực Chính, xã Trực Đại xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022, năm 2023. 

2. Đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất nông 

nghiệp sau DĐĐT; hướng dẫn, đôn đốc lập phương án xử lý các trường hợp sử 

dụng đất không hợp pháp.  

Tiếp tục đôn đốc công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện; giải quyết 

đơn thư, kiến nghị theo thẩm quyền. Tuyên truyền, hướng dẫn, duy trì mô hình 

phân loại rác thải tại nguồn; vận hành các khu xử lý rác thải theo đúng hướng 

dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 3. Làm tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng 

giả và gian lận thương mại; kiểm tra vệ sinh ATTP; đảm bảo tập trung phòng, 

chống dịch, bệnh đồng thời với phát triển kinh tế- xã hội. 

Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Cát Thành, Ninh Cương đến năm 2030. 

Tiếp tục đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công trình trên 

địa bàn huyện; thực hiện tốt kế hoạch năm an toàn giao thông, kế hoạch duy tu 

đường tỉnh, đường huyện.  

4. Chỉ đạo, hướng dẫn thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành, bàn giao 

đưa vào sử dụng; các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; đảm bảo kinh phí phục vụ nhiệm vụ 

chính trị địa phương, an sinh xã hội.  

Hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội Quý I, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm Quý II năm 2023. 

5. Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện hương ước, quy ước thực 

hiện nếp sống văn hóa. Hướng dẫn các thị trấn thực hiện tiêu chí đạt chuẩn đô thị 

thông minh.  
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Chỉ đạo các nhà trường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-

2023. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, 

trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển 

khai thực hiện tiêm văc xin phòng dịch Covid-19 năm 2023. Duy trì, làm tốt công 

tác chống dịch, vệ sinh ATTP và khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tuyên truyền, 

vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân. 

Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công 

và thân nhân người có công và các chính sách an sinh xã hội.  

6. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu; lực 

lượng vũ trang thường trực đủ quân số, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức 

huấn luyện Dân quân năm thứ nhất năm 2023. 

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề và tăng cường tuần tra đảm 

bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn. Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đối 

với công tác PCCC và CNCH năm 2023. 

7. Chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ luật kỷ cương hành 

chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cập nhật thông tin trên phần mềm CSDL quản lý 

CBCCVC.  

Tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức kế toán vào làm việc tại 

các trường mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Trực  Ninh. 

 Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND TT Ninh Cường hướng dẫn tổ chức 

Thánh lễ Truyền dầu tại Giáo xứ Phú An, đảm bảo theo quy định. Tiếp tục tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện; báo cáo UBND huyện theo quy định./. 
X 

 

Nơi nhận:                                                                                             
- Thường trực Huyện ủy;  

- Ban Thường vụ Huyện ủy;                                                        

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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