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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội trong tuần; 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới (từ ngày 02/7-08/7/2022) 

 

I. Tình hình kinh tế- xã hội trong tuần (từ ngày 25/6 ÷ 01/72022) 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 

Tiếp tục đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022; 

Toàn huyện cày được khoảng 3.870 ha, bằng 55% diện tích; gieo 460 ha mạ, bằng 

64% diện tích, dự kiến đến ngày 03/7 gieo mạ xong. 

Triển khai kí hợp đồng Hỗ trợ công tác tuần tra, canh gác, thường trực của 

trưởng điếm tại các điếm canh đê năm 2022 với các xã, thị trấn có đê. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn cung cấp thông tin phục vụ 

xây dựng chiến lược và đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao 

theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021- 2025. Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ đăng ký, tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2022. 

2. Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường 

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. 

 Đôn đốc tiến độ GPMB các dự án; 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. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 

Tăng cường công tác vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Hướng 

dẫn, quản lý tổ chức hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông theo quy 

định và yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của 

rượu, bia với chủ đề “Đã uống rượu, bia -không lái xe” và quy định của pháp luật 

trong hoạt động vận tải bộ và các biện pháp phòng, chống vi phạm nồng độ cồn. 

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

địa bàn huyện. Thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông, kế hoạch duy tu 

đường tỉnh, đường huyện và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2022. 

 4. Lĩnh vực Tài chính- Kế hoạch 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện dự toán ngân sách nhà 



2 

nước năm 2022; đảm bảo kinh phí phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Đôn 

đốc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 theo kế hoạch. Giám sát, đánh 

giá đầu tư và công tác lựa chọn nhà thầu 6 tháng đầu năm 2022. 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất ở theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-

CP đối với các cơ sở nhà, đất còn lại vướng mắc về thủ tục, hồ sơ. 

5. Lĩnh vực Văn hoá- Xã hội 

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

Covid-19 và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục sửa đổi, bổ sung quy ước theo 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018.  

Chỉ đạo các trường tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn 

trường học trong dịp hè; phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương quản lý, giáo 

dục học sinh tại gia đình, địa phương trong thời gian nghỉ hè. Triển khai Kế 

hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022. 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. 

Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh Covid-19. 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.  

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

Covid-19. Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh – Liệt sỹ 27/7. Tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ bao phủ 

BHYT trên địa bàn huyện. 

Tình hình dịch Covid-19: 

- 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.  

- Tiếp tục 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. 

6. Lĩnh vực Nội chính 

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

thực hiện Kế hoạch huấn luyện năm 2022. Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quan 

cơ động các xã, thị trấn năm 2022 tại xã Trung Đông, đảm bao đúng kế hoạch. 

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

ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện Thông tư số 

124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, 
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phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự”. 

 7. Lĩnh vực Nội vụ  

Đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành công tác bầu cử Trưởng thôn (xóm), 

Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.  
Triển khai thu thập phiếu thông tin về cán bộ, công chức, viên chức và cán 

bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của 

pháp luật. 

 II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Từ ngày 02/7-08/7/2022) 

1. Đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông 2022. Thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm.  

Tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu 

mẫu năm 2022; phối hợp tư vấn, khảo sát các sản phẩm đăng ký tham gia 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. 

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.  

Tổng kết công tác GPMB giai đoạn 2019-2021. Tiếp tục đôn đốc tiến độ 

GPMB các dự án; 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 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. 

Phối hợp bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục công trình đoạn tuyến từ 

Km0+00- Km6+211,39 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp TL488B huyện. Triển khai, 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng.  

 Tiếp tục thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông, kế hoạch duy tu 

đường tỉnh, đường huyện và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2022. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022; đảm bảo kinh phí phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, an sinh 

xã hội. Đôn đốc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 theo kế hoạch. 

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

Covid-19. 

Triển khai kế hoạch hoạt động hè; quản lí, giáo dục học sinh tại gia đình. 

Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 đảm bảo an toàn, 

đúng quy định.  
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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. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân. 

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. 

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

bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.  

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. 

Đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành công tác bầu cử Trưởng thôn (xóm), 

Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2026.  

Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của 

pháp luật. 

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; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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