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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội tháng 4; 

Nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 5 
 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 4 

1. Công tác phòng chống dịch Covid-19 

Xây dựng, triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-

CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về “Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19” trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, bảo đảm thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền nâng cao ý thức, chủ động phòng chống dịch của người dân, vận 

động người dân đi tiêm vắc xin đầy đủ khi đến thời hạn tiêm. Đến nay, tình hình 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát, số ca nhiễm mới bình 

quân trong ngày giảm rõ rệt; trên 99,7% số ca nhiễm đã khỏi bệnh; trong tháng 

không có ca bệnh tử vong do nhiễm Covid-19.  

Tổng số liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm trên địa bàn huyện đến 

ngày 04/5/2022 là 337.322 liều; trong đó: người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt 

92,2%, mũi 2 đạt 98,3%, mũi 3 đạt 83,9% so với số người đã tiêm mũi 1; tiêm 

cho trẻ em từ 15-17 tuổi mũi 1 đạt 92,6%, mũi 2 đạt 104,4% so với số trẻ em 

tiêm mũi 1; trẻ em từ 12 đến 14 tuổi tiêm mũi 1 đạt 99,4%, mũi 2 đạt 98,5% so 

với trẻ em tiêm mũi 1. Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, theo đúng hướng dẫn; đã có 4.095 

trẻ em được tiêm mũi 1, đạt 18,6%.  

2. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 

- Sản xuất nông nghiệp: Thời tiết tương đối thuận lợi, điều tiết nước phù 

hợp, cây trồng vụ Xuân được chăm sóc kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật nên 

sinh trưởng và phát triển tốt; lúa đang trong giai đoạn đứng cái- làm đòng, dự 

kiến trỗ bông tập trung từ ngày 10-20/5. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo 

dõi tình hình sâu bệnh; tổ chức đợt cao điểm phòng trừ sâu bệnh từ 30/4-05/5, 

tập trung vào các đối tượng: Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, bệnh khô vằn, rầy lứa 2. 

- Chăn nuôi, thú y: Chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển ổn định, 

không có dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo thực hiện kế 

hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân 2022; kết quả đến ngày 

30/4; tiêm vắc xin Dịch tả lợn 17.010 con tại 21/21 xã thị trấn, bằng 58,7% tổng 

đàn; tiêm vắc xin lở mồm long móng trên đàn lợn nái, lợn đực giống 2.169 con 

tại 19/21 xã, thị trấn1, bằng 31,4% tổng đàn; tiêm vắc xin lở mồm long móng 

trên trâu bò, dê 1.280 con tại 16/21 xã, thị trấn2, bằng 63,5% tổng đàn. Cấp 650 

                   
1 02 xã chưa tiêm: Trực Chính và Liêm Hải. 
2 05 xã, thị trấn chưa tiêm: Trực Chính, Việt Hùng, Trực Khang, Trực Thái, Ninh Cường. 
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liều vắc xin viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò cho 17/21 xã, thị trấn3; tiêm phòng 

được 346 con tại 11/21 xã4, bằng 33,8% tổng đàn. Tiêm vắc xin dại trên đàn chó 

3.617 con tại 19/21 xã, thị trấn5, bằng 31,1% tổng đàn. 

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; 

triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2022. Xây dựng, triển khai Phương án bảo vệ trọng điểm: Đê kè Phượng Tường 

đoạn từ K6+067 đến K6+347, đê hữu Ninh, xã Việt Hùng; đê kè Trực Bình đoạn 

từ K10 đến K10+525, từ K10+860 đến K11, đê hữu Ninh, xã Việt Hùng; cống 

Văn Lai tại K0+961 đê hữu Ninh, xã Phương Định và Phương án hộ đê toàn 

tuyến đê điều huyện Trực Ninh năm 2022. 

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện đón Đoàn thẩm định của tỉnh tổ chức 

thẩm định các tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2021 tại 11 xã, thị trấn6. Hướng 

dẫn các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 tiến hành xây dựng 

NTM kiểu mẫu, mô hình thôn, xóm, tổ dân phố kiểu mẫu và đăng ký sản phẩm 

tham gia chương trình OCOP năm 2022. 

 3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

Hoàn thiện 607 hồ sơ7 cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT; chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng 

đất đơn lẻ trong khu dân cư theo kế hoạch SDĐ năm 2022. 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 71 hộ gia đình, cá nhân với 

94 lô đất, diện tích 9.611,5m2 tại khu đô thị thị trấn Cổ Lễ; 95 hộ gia đình, cá 

nhân với 121 lô, diện tích 13.537,0 m2 tại 05 xã: Trực Thanh, Trực Mỹ, Trực 

Hùng, Trực Cường, Trực Thắng và Khu dân cư tập trung xã Trực Đại (Đợt 2). 

Bàn giao đất khu dân cư tập trung xã Trực Thái cho đơn vị thi công. Chi trả 

xong tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Hùng 

cho 39/39 hộ gia đình và UBND xã Trực Hùng, số tiền 8,07 tỷ đồng; phân loại 

nguồn gốc đất phục vụ công tác GPMB xây dựng trường mầm non thị trấn Cổ Lễ; 

hoàn thiện hồ sơ để lập phương án công khai nguồn gốc đất do UBND xã Trực 

Hưng thuê thầu của các hộ gia đình để xây dựng trụ sở UBND và đường giao 

thông; tiếp tục đôn đốc tiến độ GPMB các công trình, dự án trên địa bàn huyện. 

Phát động làm vệ sinh môi trường phục vụ công tác thẩm định kết quả 

thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2021; đôn đốc giải quyết các 

kiến nghị đất đai thuộc thẩm quyền.  

4. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định; giá trị sản xuất tháng 4 

ước đạt 575 tỷ đồng (giá 2010), 4 tháng ước đạt 2.222 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch. 

 Chỉ đạo tổ chức lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn 

Ninh Cường và thị trấn Cát Thành. Đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi 

                   
3 04 xã chưa nhận: Trực Đại, Trực Thắng, Trực Cường, Trực Hùng. 
4 10 xã, thị trấn chưa tiêm: Cổ Lễ, Trực Chính, Phương Định, Việt Hùng, Cát Thành, Trực Đại, Trực 

Thắng, Trực Cường, Ninh Cường, Trực Hùng. 
5 02 xã, thị trấn chưa tiêm: Cổ Lễ, Trực Chính. 
6 11 xã, thị trấn: Trực Thắng, Trực Cường, Trực Khang, Trực Thuận, Trực Thanh, Trực Hưng, Việt 

Hùng, Trực Đạo, Liêm Hải, Phương Định, Cổ Lễ. 
7 Thị trấn Cổ Lễ 300 hồ sơ, xã Liêm Hải 200 hồ sơ, xã Trực Cường 107 hồ sơ. 
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công các công trình: Đường Trực Đại - Trực Thái, đường Cổ Lễ - Trung Đông, 

Trường THCS Trực Đại, trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND, hội trường nhà văn 

hoá xã Trực Đại,...  

Chỉ đạo kiểm tra, ký cam kết đối với 11 chủ bến khách ngang sông về 

công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong đợt nghỉ lễ 30/4, 01/5 và 

mùa mưa, lũ năm 2022. Thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông, kế hoạch 

duy tu đường huyện và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2022. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định; 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 thông tin liên lạc và cung cấp điện, nước ổn định phục vụ sản xuất 

kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. 

 5. Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4 đạt 7,94 tỷ đồng; lũy kế 4 

tháng đạt 230,97 tỷ đồng, đạt 66,8% dự toán, tăng 104% so với cùng kỳ, trong 

đó thu cân đối trừ tiền sử dụng đất được 30,13 tỷ đồng, đạt 45,9% dự toán, tăng 

4,9% so với cùng kỳ; đôn đốc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 

theo kế hoạch. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát dự toán được giao để quản lý, sử 

dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo chi kịp thời các nhiệm vụ chính trị 

của địa phương; chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn thanh tra của Sở Tài chính 

về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và quyết toán Ngân 

sách nhà nước năm 2021. 

Các ngân hàng và tổ chức tín dụng hoạt động ổn định, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các tổ chức, cá nhân vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải 

quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới và hạn chế 

tín dụng đen.  

6. Lĩnh vực 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 lơ là, chủ quan. 

Hướng dẫn, tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2021); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 

01/5/2021). Cho phép hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke, massage, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công 

cộng…từ 00 giờ, ngày 29/4/2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo xây 

dựng, sửa đổi Quy ước theo đơn vị thôn, xóm, tổ dân phố năm 2022, lồng ghép 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong 

trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, 

đảm bảo theo quy định. Đăng ký lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc 

biệt, công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Di tích lịch sử - 

văn hóa Chùa Cổ Lễ và Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ. 

Chỉ đạo các nhà trường quản lý học sinh học tập và hướng dẫn, thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; các trường THCS và 

tiểu học tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 04/4/2022 đối với học sinh lớp 6 và  

học sinh tiểu học; các cơ sở giáo dục mầm non dạy học trực tiếp từ ngày 

12/4/2022. Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 
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11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Tăng 

cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng 

cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”. Triển khai 

Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. Tiếp tục 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. Tuyên truyền vận động, ủng hộ Quỹ khuyến học 

Đào Sư Tích năm 2022, từ ngày 19/4-31/5/2022 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; 

tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động dân số, giai đoạn 2020-2025; thực hiện chiến 

lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Triển khai Kế hoạch tháng hàng động vi an 

toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân; tỷ lệ bao phủ bảo 

hiểm y tế đến ngày 27/4 ước đạt 89,4%. 

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của 

UBND tỉnh. Triển khai công tác điều dưỡng tập trung năm 2022 đối với người 

có công và thân nhân. Tiếp tục rà soát số đối tượng đang hưởng chính sách trợ 

giúp xã hội tại cộng đồng. Xây dựng, triển khai Kế hoạch tháng hành động vì trẻ 

em năm 2022; kế hoạch tổ chức thực hiện tháng hành động an toàn vệ sinh lao 

động năm 2022. Phát động ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em của huyện năm 2022. 

6. Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, nội chính 

Duy trì nghiêm chế độ thường trực, lực lượng vũ trang thường trực đủ quân 

số, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện huấn luyện cho các lực lượng 

theo kế hoạch năm 2022. Triển khai kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; 

đăng ký quản lý phúc tra nguồn động viên, dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật 

của nền kinh tế quốc dân năm 2022 và nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. Phối 

hợp mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ thuộc diện đối tượng 3. 

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

ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 đối với các tổ chức, cá 

nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, kiên quyết dừng hoạt 

động đối với các cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Triển 

khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” trên địa bàn huyện. Chỉ đạo mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật 

tự dịp Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Triển khai thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. 

 Tiếp dân thường kỳ: Đã tiếp 08 lượt công dân; trong đó: 04 vụ việc cũ; 04 

vụ việc phát sinh, nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

 Triển khai thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; nhiệm vụ, công vụ; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố 
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cáo năm 2021 tại UBND xã Liêm Hải và thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về quản lý ngân sách năm 2021 tại UBND xã Trực Thanh. 

 Tiếp tục tuyên truyền các văn bản luật được Quốc hội ban hành năm 2021 

và năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về đăng ký 

nuôi con nuôi trong nước được thực hiện từ ngày 01/01/2018 đến ngày 

31/12/2021 làm việc với Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp về việc đăng ký nuôi con 

nuôi trong nước trên địa bàn huyện. 

 7. Lĩnh vực Nội vụ 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022. Hướng dẫn triển khai công 

tác bầu cử Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên 

địa bàn huyện. Triển khai Kế hoạch biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp 

mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho 70 viên chức làm giáo 

viên mầm non.  

Làm việc với Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ 

chức bộ máy, đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

Phối hợp giám sát công tác chuẩn bị và ban hành nghị quyết tại kỳ họp 

cuối năm 2021 tại HĐND 07 xã8. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thứ ba, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định. 

Hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn 

tổ chức Lễ Phật đản năm 2022 theo quy định của pháp luật. 

II. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5 

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-

CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về “Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19” trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch 

bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia tiêm vắc xin kịp thời, đầy đủ để đạt hiệu quả 

phòng bệnh tốt nhất. Triển khai hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, khoa học. Tiếp tục triển 

khai tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 

dưới 18 tuổi đủ điều kiện tiêm, đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao nhất, sớm nhất. 

2. Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, kịp 

thời bảo vệ lúa và cây màu. Triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông 

năm 2022. 

Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm; giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh; kế hoạch phát triển chăn nuôi, 

thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022. 

                   
8 07 xã: Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Thanh, Trực Mỹ, Trực Hưng, Trực Thắng, Trực Đại. 
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Triển khai phương án duy tu bối Trực Chính. Kiểm tra các công trình đê 

điều trước mùa mưa bão; tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2022. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn xây dựng và tổ 

chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai. 

Tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 

2020 tiến hành xây dựng NTM kiểu mẫu. Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm 

công tác xây dựng NTM nâng cao, triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu tại 2-3 

xã, thị trấn. 

3. Chỉ đạo rà soát, thống kê, phân loại, lập phương án xử lý các trường hợp 

sử dụng đất không hợp pháp theo loại hình vi phạm; đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý bản 

đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau DĐĐT, 

cấp GCN quyền SDĐ đối với các công trình công cộng khi xây dựng NTM. Lập hồ 

sơ đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2022. 

Đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là các dự 

án đã và đang triển khai thi công, dự án điện; chuẩn bị các điều kiện phục vụ công 

tác GPMB dự án Quốc lộ 21 mới và Cầu Ninh Cường.  

Hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền đối với diện tích đất UBND xã Trực Hưng 

thuê thầu của các hộ gia đình để xây dựng trụ sở UBND và đường giao thông, 

xong trong tháng 5/2022. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc đề nghị, tranh 

chấp đất đai đủ điều kiện. 

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn làm vệ sinh môi trường theo kế 

hoạch; hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn thực hiện phân loại rác thải tại 

nguồn, vận hành các khu xử lý rác thải. 

4. Tạo điều kiện thuận lợi và triển khai kịp thời các chính sách, quy định 

của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp phát 

triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến 

phức tạp. Thường xuyên kiểm soát thị trường hàng hóa, kiểm tra các hoạt động 

dịch vụ thương mại.  

Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, 

đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.   

Hoàn  thành công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch 

chung thị trấn Cát Thành và thị trấn Ninh Cường; lập, thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung các xã đến năm 2030. 

 Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình: Đường Trực Đại - Trực Thái, 

đường Cổ Lễ - Trung Đông, Trường THCS Trực Đại, trụ sở Đảng ủy - HĐND - 

UBND, hội trường nhà văn hoá xã Trực Đại…; triển khai thi công khu dân cư 

tập trung các xã, thị trấn theo kế hoạch năm 2022 trên địa bàn huyện; lập, trình 

thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các xã trên địa bàn. 

 Xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2015. 

5. Theo dõi chặt chẽ diễn biến, tiến độ thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ 

công tác kê khai thuế; tích cực đôn đốc thu hồi nợ thuế. Chỉ đạo các cơ quan, 
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đơn vị bám sát dự toán được giao để quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết 

kiệm; đảm bảo chi kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng, tín dụng, đáp ứng nhu 

cầu vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời hỗ trợ, tháo 

gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

6. Tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954-07/5/2022) và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2022). Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hướng dẫn các địa phương quản lý 

các nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập; duy trì, thực hiện có hiệu quả quy ước văn 

hóa xóm, tổ dân phố. 

Chỉ đạo các nhà trường quản lý học sinh học tập và hướng dẫn, thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; xây dựng trường học 

đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn. Thực hiện Kế hoạch tuyển 

sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên 

dương điển hình “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, khen thưởng thành tích học sinh giỏi năm 2021-2022; kế hoạch bồi 

dưỡng chuyên môn hè 2022 và kế hoạch phát triển năm học 2022-2023. 

Chủ động, thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

tình hình mới; làm tốt công tác chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm và khám, 

chữa bệnh cho nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia 

Bảo hiểm y tế, BHXH tự nguyện. 

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định. Giải quyết kịp thời chế 

độ cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công, các chính 

sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng Kế hoạch thực 

hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới, giai đoạn 2021-2025. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27-7/2022). Tuyên truyền, tổ 

chức “Tháng nhân đạo” và phát động ủng hộ xây dựng Quỹ Nhân đạo Chữ thập 

đỏ (01/5÷30/5). 

7. Tiếp tục thực hiện kế hoạch huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ 6 

tháng đầu năm. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo 

an ninh nông thôn. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực 

lượng vũ trang huyện Trực Ninh (10/5/1947-10/5/2022). 

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

TTATXH trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 đối với các tổ chức, cá nhân; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. Mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp 

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Tập  trung quán triệt, triển khai thực  

hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh  và  xác  thực điện  

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 
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2030” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

 Hoàn thành công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ, công vụ; tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại tố cáo năm 2021 tại UBND xã Liêm Hải và thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách năm 2021 tại UBND xã Trực 

Thanh. Triển khai thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 

2022; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; nhiệm vụ, công vụ; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 

2021 tại UBND xã Trực Khang. 

 Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022 tại các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện. Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La 

Hay số 33 theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tập 

huấn, hướng dẫn và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập 

huấn xử lý vi phạm hành chính cho cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn. 

8. Tiếp tục đôn đốc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, ứng dụng 

công nghệ thông tin và thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp. 

Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác bầu cử Trưởng 

thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 

của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; 

kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định 

của pháp luật và tổ chức đi thăm, chúc mừng các chức sắc Phật giáo nhân dịp 

Đại lễ Phật đản năm 2022. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển 

khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 5; báo cáo UBND huyện 

theo quy định (qua Văn phòng HĐND- UBND)./. 
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