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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế- xã hội trong tuần; 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới (từ ngày 27/11 ÷ 03/12/2021) 

 

I. Tình hình kinh tế- xã hội trong tuần (từ ngày 19/11 ÷ 26/11/2021) 

1. Nông nghiệp và PTNT 

Đến ngày 24/11/2021, thu hoạch xong lúa mùa. Trồng được 570 ha cây 

vụ Đông, trong đó: Bí xanh 45 ha, Ngô 55 ha, Dưa chuột 15 ha, còn lại 455 ha 

rau màu các loại. 

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ làm  thủy  lợi đông xuân 2021-2022; đến nay, có 

18/21 xã, thị trấn đã ra quân (Cổ Lễ, Phương Định, Cát Thành chưa ra quân); nạo 

vét, đào đắp được 18.481/163.788 m3 đất, đạt 11,3% kế hoạch. 

Hướng dẫn, đôn đốc 11 xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ và thực địa đề nghị 

thẩm định, công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021; các xã, thị 

trấn đã được công nhận đạt NTM nâng cao năm 2020 rà soát thực trạng nông 

thôn theo bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu (theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 

05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ) đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu. Thành 

lập Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xóm, TDP NTM kiểu mẫu năm 

2021 trên địa bàn huyện.  

Hướng dẫn 05 cơ sở sản xuất kinh doanh giới thiệu 10 sản phẩm tại Hội 

nghị họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021. 

2. Tài nguyên và môi trường 

Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2021. Thẩm 

định xong 314 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT tại 

03 xã, thị trấn (Trực Thuận 147 hồ sơ, Cổ Lễ 100 hồ sơ, Trực Mỹ 67 hồ sơ); tiếp 

tục hướng dẫn, đôn đốc lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không 

hợp pháp. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện; công 

tác vệ sinh môi trường; giải quyết các kiến nghị đất đai thuộc thẩm quyền. 

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện; công tác vệ 

sinh môi trường; giải quyết các kiến nghị đất đai thuộc thẩm quyền. 

 3. Kinh tế và Hạ tầng 

Kiểm tra việc chấp hành quy định về luật giao thông; hoạt động dịch vụ 

thương mại; đảm bảo tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời với phát 

triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý thị trường, chống gian lận 

thương mại; đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. 
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Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công 

trình xây lắp trên địa bàn huyện.  

 4. Tài chính- Kế hoạch 

Chỉ đạo, đôn đốc thu ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh các biện pháp điều 

hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 

2021. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2022. 

5. Văn hoá- Xã hội 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch 

Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân không hoang mang, lo 

sợ, tuyệt đối tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. đôn đốc các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

công nhận Danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn 

vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021.  

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và yêu cầu các trường học thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo các trường học tranh thủ thời gian để 

hoàn thành sớm chương trình dạy học chính; đồng thời chuẩn bị phương án dạy 

học trực tuyến khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, 

phù hợp với tình hình thực tế. Kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện các thủ tục công  

nhận Phổ cập giáo  dục –Xóa mù chữ các xã, thị trấn năm 2021. Đôn đốc tiến độ 

xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn đối với các 

trường đã đăng ký theo lộ trình. 

Tình hình dịch Covid-19: 

- Chỉ đạo thực hiện thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 do 

xuất hiện ca dương tính với SARC-COV-2 (xóm Tân Long, xã Trung Đông, từ 

07 giờ 00 phút, ngày 23/11/2021; tổ dân phố Đông Bắc Đồng, thị trấn Cổ Lễ và 

thôn 6, thôn 8, xã Trực Mỹ, từ 06 giờ 00 phút, ngày 26/11/2021). Tiếp tục thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương; 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh. Người đứng 

đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm 

về công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị; chủ động nghiên cứu, chuẩn 

bị các phương án “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid” 

trong tình hình mới. 

- Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế tối đa hoạt động đông người, đồng thời 

thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; những người có triệu 

chứng ho, sốt, khó thở…đến ngay cơ sở y tế để khám và xét nghiệm.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục huy động lực lượng, phát huy vai trò, 

trách nhiệm của tổ Covid-19 cộng đồng và toàn dân trong việc quản lý, nắm chắc 

di biến động nhân khẩu trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế. 

thống kê những người trở về địa phương. 

- Chỉ đạo ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm 

bảo hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên; thành 
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lập trạm y tế lưu động xã, thị trấn; thành lập, chuẩn bị các điều kiện vận hành cơ 

sở chuyên phục vụ công tác thu dung, điều trị đối với các trường  hợp  F0  không 

có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. 

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh 

Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 

việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng hợp kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp 

cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến 0,98%. Tuyên truyền, vận động nâng 

cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện. 

6. Nội chính 

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

Tổ chức diễn tập Khu vực phòng thu huyện năm 2021, đảm bảo an toàn, tiết 

kiệm, đúng theo kế hoạch, ý định đã được phê duyệt. Chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi dịch bùng phát. Duy trì, vận hành 

khu cách ly tập trung (Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định) đảm 

bảo tuyệt đối an toàn, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

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

ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý cư 

trú nắm chắc các trường hợp từ nơi khác về địa phương và kịp thời xử trí các 

tình huống, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; đặc biệt tổ chức truy vết 

thần tốc, cách ly kịp thời những người liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Tăng 

cường các hoạt động kiểm tra liên ngành về chấp hành các quy định phòng, chống 

Covid-19.  

Tiếp dân thường kỳ: Đã tiếp 04 lượt công dân; phát sinh 02 nội dung mới; 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

7. Nội vụ  

Triển khai công tác tự đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2021 của  

UBND  các  xã,  thị trấn. Xây dựng, thực hiện Kế hoạch triển khai phong trào thi 

đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” trên 

địa bàn huyện. 

Phối hợp tổ chức Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV của 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba của 

Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.  

 II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (từ ngày 27/11 ÷ 03/12/2021) 

 1. Hướng dẫn, đôn đốc đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ 

Đông 2021. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ làm thủy lợi đông xuân 2021-2022 
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Hướng dẫn, đôn đốc 11 xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ và thực địa đề nghị 

thẩm định, công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021; các xã, thị 

trấn đã được công nhận đạt NTM nâng cao năm 2020 rà soát đăng ký xây dựng 

NTM kiểu mẫu; thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí tại 32 thôn, xóm, TDP 

đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021. Hướng dẫn 05 cơ sở sản xuất hoàn 

thiện hồ sơ cho 10 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp 

tỉnh năm 2021. 

 2. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; lập 

phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp và lập hồ sơ cấp 

đổi GCN QSDĐ NN sau DĐĐT.  

 Đôn đốc GPMB các dự án; giải quyết đơn thư, kiến nghị theo thẩm quyền 

và làm vệ sinh môi trường. 

 3. Kiểm tra việc chấp hành quy định về luật giao thông; hoạt động dịch vụ 

thương mại; đảm bảo tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời với phát 

triển kinh tế- xã hội. 

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công trình. 

Làm việc với Đoàn kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh. 

4. Đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2021; quyết toán các công trình 

xây dựng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.  

Duyệt báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN huyện năm 

2021 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2022. 

5. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.  

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và yêu cầu các trường học thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi có dịch xảy 

ra trên địa bàn.  

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

trì, làm tốt công tác chống dịch, vệ sinh ATTP và khám, chữa bệnh cho nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tuyên truyền, vận động nhân 

dân tham gia BHYT toàn dân. 

6. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo tổ chức 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 khi có dịch bùng phát trở lại. Duy trì vận hành khu 

cách ly tập trung (Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định) đảm bảo 

tuyệt đối an toàn, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

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

bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.  

7. Tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 

2021 của  UBND  các  xã,  thị trấn. 
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 Chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, 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:                                                                                             
- UBND tỉnh (VP2);                                                                             

- 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; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Trần Duy Hưng 
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