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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng 7, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 

 

 I. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ 

đạo của cấp trên, nhất là hiện nay đã xuất hiện 02 biến thể phụ BA.4 và BA.5 của 

biến chủng Omicron. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự theo dõi 

sức khỏe, chủ động phòng, chống dịch và đi tiêm vắc xin đầy đủ khi đến thời hạn 

tiêm. Đến ngày 20/7/2022 tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện tiếp tục 

được kiểm soát tốt; hiện còn 06 người dương tính với COVID -19, không có 

trường hợp diễn biến nặng. 

Tiếp tục tiêm vắc xin phòng chống COVID-19, kết quả đến ngày 20/7/2022  

đã tiêm: người trên 18 tuổi mũi 1 đạt 99,2%, mũi 2 đạt 98,9%; mũi 3 đạt 99,2%, mũi 

4 đạt 9,1%; trẻ từ 12-17 tuổi mũi 1 đạt 98,9%, mũi 2 đạt 98,8%, mũi 3 đạt 26,7%. 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 đạt 78,2%, mũi 2 đạt 36,2%. 

II. Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH tháng 7/2022 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp    

- Hoàn thành công tác gieo, cấy lúa, trồng màu vụ Mùa 2022: Diện tích lúa 

8.181 ha; trong đó: Gieo sạ 6.368 ha, chiếm 77,8% TDT; cấy 1.813 ha, chiếm 22,2% 

TDT (cấy máy 369 ha, cấy tay 1.444 ha); diện tích trồng màu vụ hè thu 400 ha, trong 

đó cây lạc 190 ha, cây rau, màu khác 210 ha. 

- Công tác Khuyến nông - Bảo vệ thực vật - Thú y: Chỉ đạo tập trung chăm 

sóc, theo dõi tình hình sâu, bệnh trên lúa và cây màu để chủ động các biện pháp 

phòng trừ kịp thời. Thực hiện các biện pháp diệt chuột, diệt cỏ dại, thu gom ốc bươu 

vàng (1). Chỉ đạo các địa phương phun trừ rầy, sâu đục thân cho 100% diện tích mạ 

mùa trước khi cấy. Tổ chức tập huấn 05 lớp cho nông dân các xã Minh Thuận, Vĩnh 

Hào, Cộng Hòa, Hợp Hưng, Hiển Khánh về cách phòng trừ cỏ dại, lúa cỏ và cơ giới 

hóa trong sản xuất nông nghiệp với 350 đại biểu tham gia. 

                   
(1) Đã phun trừ ốc bươu vàng 3.500 ha, thu gom được trên 280 tấn ốc và trứng ốc. Sử dụng 

535 kg thuốc diệt chuột. Phun thuốc trừ cỏ cho 5.000 ha. 
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- Thú y: Chỉ đạo ngành Nông nghiệp và các địa phương tăng cường theo dõi, 

giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hoàn thiện hồ sơ tiêm phòng 

vụ Xuân 2022 (2).  

- Công tác Thuỷ lợi - phòng chống thiên tai: Chỉ  đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến 

của bão áp thấp nhiệt đới, tình hình mực nước trên các sông, để chủ động các phương án 

ứng phó và điều tiết nước phục vụ hoạt động sản xuất vụ Mùa năm 2022. 

- Xây dựng Nông thôn mới: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào 

“Vụ Bản chung sức xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025. Phối 

hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, hộ 

kinh doanh lập hồ sơ sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022. Chỉ đạo các 

xã, thị trấn (có sản phẩm thủ công mỹ nghệ) chuẩn bị hồ sơ tham gia Hội thi sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022. 

1.2. Tài nguyên và Môi trường  

Trình UBND tỉnh: phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (đợt 4);  

phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định 

hồ sơ đo đạc bổ sung GPMB dự án Xây dựng Tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào 

đến Quốc lộ 21B. Kiểm tra, rà soát hồ sơ, lập dự thảo phương án GPMB thực hiện 

các dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo (đoạn qua các xã: 

Kim Thái, Quang Trung, Liên Bảo); Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đế. Tổ chức chi trả 

tiền (đợt 3) cho 03 hộ có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu công nghiệp Bảo 

Minh mở rộng (với số tiền trên 2,3 tỷ đồng), đến hết tháng 7/2022 kết quả đã thực 

hiện được: Kim Thái đạt 100%, Liên Minh đã phê duyệt Phương án 252/264 hộ, đã 

chi trả tiền được 248 hộ, với 64,6 tỷ đồng. Thành lập hội đồng BTHT, GPMB thực 

hiện dự án: Đào đắp nền đường từ Quốc lộ 10 đến Núi Hổ Sơn vào Đền thờ Huyền 

Trân công chúa tại xã Liên Minh. Xét duyệt 2.293 hồ sơ đề nghị cấp GCN quyền sử 

dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa (3). Triển khai kê khai và thu phí nước 

thải công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

* Tình hình vi phạm đất đai: Trong tháng trên địa bàn huyện không có 

trường hợp vi phạm mới.  

1.3. Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án huyện 

- Công nghiệp - TTCN: Giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện trong tháng 7 

ước đạt 500 tỷ đồng, nâng tổng số 7 tháng đầu năm ước đạt 4.268 tỷ đồng (theo 

giá so sánh năm 2010), đạt 63,25 % KH. Cấp 03 giấy chứng nhận đủ điều kiện 

bán lẻ Ga chai. 

                   

 
(2 ) Kết quả đã tiêm: dịch tả, tụ huyết trùng trên đàn lợn 8.999 con, đạt 90% KH (Vắc xin 

nhà nước hỗ trợ 7.940 con, dân tự mua 1.059 con); lở mồm, long móng cho 3.171 con trâu, bò, dê 

và 375 con lợn nái, đạt 83,4% KH; viêm da nổi cục cho 2.086 con trâu, bò, đạt 83,4%KH; bệnh 

dại cho 3.139 con chó, mèo đạt 89,6% KH. 

(3) Hợp Hưng (184 hộ), Thành Lợi (583 hộ), Tân Khánh (359 hộ), Quang Trung (181 hộ), 

Đại Thắng (986 hộ). 
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- Giao thông - Xây dựng cơ bản: Quản lý, giám sát chất lượng, tiến độ các dự án 

đang thực hiện (4). Ban hành Kế hoạch ra quân giải tỏa, lập lại trật tự hành lang ATGT 

và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, vỉa hè, lòng 

đường trên địa bàn. Báo cáo Sở GTVT hồ sơ xử lý điểm đen ATGT trên QL 38B (đoạn 

qua Trung tâm Y tế huyện). Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chi tiết khu đất sản xuất công 

nghiệp tại xã Hợp Hưng theo ý kiến tham gia của các sở, ngành. Chỉ đạo UBND xã 

Quang Trung lập, điều chỉnh quy hoạch cụm CN tập trung xã Quang Trung. Duy tu, 

bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường đã phân cấp quản lý. 

- Công tác quy hoạch và GPMB: Chỉ đạo lập, thẩm định trình phê duyệt hồ sơ 

mời thầu các dự án: Quy hoạch phân khu VIII thành phố Nam Định trên địa bàn 

huyện; dự án thi công đường điện 220KV để GPMB xây dựng tỉnh lộ 485B. Tiếp 

tục triển khai công tác GPMB các dự án: Khu dân cư tập trung xã Trung Thành; 

Tỉnh lộ 485B qua địa bàn huyện (di chuyển đường dây thông tin tín hiệu đường sắt, 

đường điện 220KV, 110KV, đường ống nước KCN Bảo Minh). Lập phương án di 

chuyển đường ống cáp quang bồi thường hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc trên diện tích 

đất KCN Bảo Minh mở rộng. Tổ chức nghiệm thu, đóng nối điện tại khu đô thị thị 

trấn Gôi, khu dân cư tập trung xã Thành Lợi để tạm bàn giao cho Công ty Điện lực 

Nam Định quản lý. Trình UBND tỉnh chủ trương xây dựng khu dân cư các xã: Quang 

Trung, xã Đại Thắng. 

- Khoa học Công nghệ: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KHCN, khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KHCN, viết sáng kiến. 

1.4. Tài chính - Kế hoạch - Quản lý thị trường 

- Tài chính - Kế hoạch: Triển khai thực hiện Đề án thu ngân sách Nhà nước thời 

kỳ ổn định giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục làm việc với Đoàn thanh tra của Sở Tài chính 

về thanh tra tài chính, ngân sách năm 2021. Hoàn thiện các văn bản trình HĐND huyện 

thông qua: Phê chuẩn tổng quyết toán thu chi NSNN năm 2021; điều chỉnh kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn; 

điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án, bổ sung danh mục các dự án vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn. Tổ chức công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi 

ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022. Thành lập Hội đồng định giá tài sản tịch 

thu, bán sung quỹ Nhà nước. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được 18 dự án, 

nâng tổng số dự án đã quyết toán từ đầu năm đến nay là 60/118 dự án. Cấp giấy chứng 

                   

(4) Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tam Thanh-Yên Lương đạt 95% KH; Đường PCLB xã 

Tân Thành đạt 100%KH, dự kiến nghiệm thu trong tháng 8 năm 2022; đường PCLB xã Đại Thắng 

đạt 100% KH; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Hợp Hưng: Đã nhiệm thu hoàn thành công 

trình và bàn giao đưa vào sử dụng; Dự án khu dân cư tập trung xã Trung Thành đạt 93% KH; Cải 

tạo nâng cấp đường trục kết nối Quốc lộ 38B qua khu lưu niệm nhà thơ Nguyễn Bính đến đường 

Dốc Vậy, xã Cộng Hòa đạt 25% KH (chậm tiến độ); cải tạo, sửa chữa trùng tu tôn tạo khu lăng 

mộ trạng nguyên Lương Thế Vinh đạt 75%KH; đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài đạt 

74%KH; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo đạt 15% KH; Cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông đoạn từ Đê Sắn đến bến đò Kĩa xã Thành Lợi đạt 24%KH. Thực hiện tham vấn 

cộng đồng quy hoạch chi tiết 1/500 dự án các khu dân cư tập trung: thị trấn Gôi, xã Cộng Hòa, xã 

Kim Thái, xã Vĩnh Hào, xã Tam Thanh. 
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nhận đăng ký kinh doanh cho 46 hộ gia đình, cá nhân, nâng tổng số giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh đã cấp từ đầu năm đến nay là 315 giấy.  

- Tổng thu NSNN 7 tháng là 783,5 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán, gồm: Thu 

trên địa bàn là 395,5 tỷ đồng, đạt 87,4% dự toán (trong đó: Thu tiền sử dụng đất 

346,8 tỷ đồng, đạt 86,7% dự toán; các khoản thu khác 48,7 tỷ đồng, đạt 92,5% dự 

toán); Thu bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh là 251,5 tỷ đồng, Thu chuyển nguồn 

là 129,8 tỷ đồng, thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên là 6,7 tỷ đồng. 

- Tổng chi NSNN 7 tháng là 311,2 tỷ đồng, đạt 66,2% dự toán; trong đó: ngân 

sách huyện chi 232 tỷ đồng; ngân sách xã chi 79,2 tỷ đồng. Bao gồm: Chi đầu tư 

XDCB 23,8 tỷ đồng, chi thường xuyên 223,7 tỷ đồng, chi chuyển giao ngân sách và 

chi khác 63,7 tỷ đồng (trong đó: Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 57 tỷ đồng; 

chi nộp ngân sách cấp trên 6,7 tỷ đồng). 

- Quản lý thị trường: Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, đã tổ 

chức kiểm tra 08 lượt hộ kinh doanh, xử lý 07 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 18,75 

triệu đồng (5). 

2. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội 

2.1. Văn hoá-Thông tin, phát thanh-truyền thanh 

Tập trung tuyên truyền về kết quả 01 năm thực hiện kế hoạch triển khai Nghị 

quyết 04-NQ/HU ngày 05/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng, bảo tồn phát 

huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 và những năm 

tiếp theo; kết quả tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX của các xã, thị trấn; các hoạt động 

kỉ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2022 và nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội... Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

XDĐSVH huyệnVụ Bản giai đoạn 2021-2026”. Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ 

chức liên hoan văn nghệ quần chúng theo kế hoạch, kết quả đã có 11/18 xã, thị trấn tổ 

chức. Quyết định phê duyệt Hương ước của 48 thôn xóm, tổ dân phố mới sáp nhập. 

Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tập huấn số hóa kết quả TTHC tại bộ phận 

“Một cửa” của huyện và các xã, thị trấn. Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp 

hạng di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh đối với Đình - Đền - Chùa - Phủ - Điện thôn 

Tiền, xã Tam Thanh;  Đình - Đền thôn Thông Khê, xã Cộng Hòa. 

2.2. Giáo dục - Đào tạo 

Tổ chức giải thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm 2022; cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia giải thể thao cấp tỉnh. Chỉ đạo, 

đôn đốc hoàn thiện hồ sơ khen thưởng và Tổng kết năm học 2021-2022. Triển khai 

kế hoạch ôn tập hè cho học sinh. Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn sử dụng 

sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và tập huấn chuyên môn theo quy định.  

 

                   
(5)  Gồm: 02 vụ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, phạt tiền 04 triệu đồng; 01 vụ buôn bán, vận 

chuyển hàng lậu, phạt tiền 05 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 12,05 triệu đồng; 03 vụ về niêm yết hàng hóa, phạt 

tiền 2,25 triệu đồng; 01 vụ không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phạt tiền 7,5 triệu đồng. 
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2.3. Y tế 

Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch COVID-

19. Chỉ đạo thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể của huyện. Kiểm tra 14 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, kết quả: các cơ sở đã 

thực hiện tốt quy định pháp luật. Thực hiện công tác giám sát phòng, chống ngộ độc 

thực phẩm và bệnh dịch truyền qua thực phẩm. 

2.4. Lao động, Thương binh và  xã hội 

Trình UBND tỉnh phê danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 234 lao động (số 

tiền 118,5 triệu đồng) và tổ chức chi trả tiền cho người lao động; Chỉ đạo tập trung 

thực hiện tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 

27/7/2022, trao tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện cho 16.557 lượt đối 

tượng chính sách, người có công với số tiền trên 06 tỷ đồng; các nhà hảo tâm tặng 

284 suất quà, tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Cấp trả tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 

2022 cho 2.741 đối tượng với số tiền 3,84 tỷ đồng. Tổ chức đoàn thăm, tặng quà của 

lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện cho 22 đối tượng người có công. Tổ chức lễ cầu siêu 

và lễ dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ của huyện và nghĩa trang Liệt sỹ 

các xã, thị trấn. 

Tiếp nhận, giải quyết 129 hồ sơ đề thực hiện các chế độ chính sách thuộc 

ngành lao động thương binh và xã hội quản lý. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị 

định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 về quy định chi tiết một số điều về Luật 

Phòng chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản 

lý sau cai nghiện ma túy. Tiếp tục thực hiện các hoạt động  vì sự tiến bộ phụ nữ và 

bình đẳng giới năm 2022. 

3. Nội vụ, An ninh-Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp, Tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính 

3.1. Công tác Nội vụ 

Thực hiện công tác sắp xếp lãnh đạo, công chức (6) và nâng lương đợt 1 năm 

2022 (7). Xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/7/2017 của BCH TW Đảng về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

                   

(6) Ban hành Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 công chức và 07 lãnh đạo, 

quản lý khối giáo dục; Quyết định nghỉ hưu đối với 02 công chức xã (Quang Trung, Minh Tân); 

hiệp y bổ sung danh sách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong 

các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT huyện cho 909 người. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 

01 công chức xã Vĩnh Hào; Xây dựng dự thảo quyết định chuyển chức danh đối với công chức xã 

Trung Thành; Thông báo điều chỉnh, bổ sung phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức năm 2022. 

(7) Nâng bậc lương thường xuyên và vượt khung cho 04 công chức, viên chức khối các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 34 cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn; 188 viên chức khối 

giáo dục, nâng phụ cấp thâm niên nghề cho 71 viên chức thuộc khối Giáo dục. Quyết định nâng 

lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu (01 công chức xã Minh Tân). 
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nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Triển 

khai thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Đề xuất thực hiện chế độ dôi dư đối với 288 cán bộ không chuyên trách ở 

thôn (xóm), tổ dân phố sau sáp nhập. Ban hành quyết định mức phụ cấp đối với cán 

bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân 

phố (8). Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện phương án chuyển đổi vị trí công tác đối 

với công chức năm 2022. Cử 44 công chức cấp xã dự lớp tập huấn cải cách hành 

chính tại Sở Nội vụ. 

Thực hiện công tác khen thưởng theo quy định (9). Thành lập “Hội truyền thống 

Trường Sơn đường Hồ Chí Minh” và công nhận Ban Vận động thành lập “Hội truyền 

thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh” xã Minh Tân. Xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022. 

3.2. An ninh chính trị, trật tự ATXH  

Đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn (10), duy trì hoạt động của “Tổ công tác 

đặc biệt” tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, TTATGT trên 

                   
(8)  Đối với các đơn vị: Minh Thuận, Tân Khánh, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Minh Tân, Trung Thành, Tam 

Thanh, thị trấn Gôi, Liên Minh, Liên Bảo, Đại Thắng, Thành Lợi, Tân Thành.   

(9) Khen thưởng cho 02 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; 01 tập 

thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và giải quyết 

tệ nạn ma túy năm 2022; 01 tập thể và 06 cá nhân có nhiều đóng góp trong ngành công an huyện 

Vụ Bản, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND; 05 tập thể và 05 cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình công giáo gương 

mẫu” giai đoạn 2017-2022; 01 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực 

hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 02 tập thể 

và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội người mù huyện Vụ Bản, nhân dịp 

Đại hội đại biểu khóa XII nhiệm kỳ 2022-2027. 

 (10) Xảy ra 05 vụ phạm pháp hình sự (tăng 05 vụ so với tháng 6/2022), đã điều tra, làm rõ 

04 vụ, 04 đối tượng (gồm: 01 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại xã Hiển Khánh, 03 vụ trộm cắp 

tài sản tại thị trấn Gôi, Liên Bảo, Vĩnh Hào, trị giá tài sản khoảng 27,5 triệu đồng, 01 vụ bắt, giữ 

người trái pháp luật tại xã Hợp Hưng). 

Xử lý hành chính trên các lĩnh vực: trật tự xã hội: 14 vụ, 18 đối tượng, phạt tiền 33,3 triệu 

đồng về các hành vi: xúc phạm danh dự nhân phâm người khác, tàng trữ CCHT nhằm mục đích 

gây thương tích cho người khác…; về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy: 13 vụ, phạt cảnh cáo 

09 đối tượng, phạt tiền 04 đối tượng, số tiền 5,25 triệu đồng; về hành vi đánh bạc: 03 vụ, 12 đối 

tượng, phạt tiền 18 triệu đồng; vi phạm quy định về đầu tư kinh doanh ngành nghề có điều kiện về 

ANTT 02 cơ sở, phạt tiền 30 triệu đồng. 

Bắt, khởi tố 01 vụ, 02 bị can về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 03 vụ, 03 bị 

can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 0,187 gam heroin, 2,512 gam MTTH); khởi tố 

vụ án, khởi tố 01 bị can về tội “Đánh bạc”, xảy ra ngày 19/5/2022 tại xã Hợp Hưng; Bắt, khởi tố 

01 vụ, 02 bị can về tội “Đánh bạc” (Bán số lô, số đề) tại xã Đại An, xác định tổng số tiền các đối 

tượng dùng để đánh bạc là khoảng 70 triệu đồng. 
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địa bàn. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấ áp tội phạm và giải quyết tệ nạn ma 

túy hưởng ứng thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022. 

Triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông. Tuần tra, xử lý 82 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 78,1 

triệu đồng. Đã xảy ra: 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, hậu quả 01 người chết, 01 

người bị thương (giảm 03 vụ, giảm 03 người chết so với tháng 6/2022); 02 vụ tai 

nạn giao thông đường sắt, hậu quả 02 người chết (tăng 02 vụ, tăng 02 người chết so 

với tháng 6/2022). Tiếp nhận và giải quyết 321 hồ sơ đăng ký xe. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, đã tiếp 

nhận, giải quyết 822 hồ sơ; cấp mã định danh cho 829 cá nhân. Triển khai Thông tư 

124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định Khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về 

an ninh, trật tự”.  Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm 

Ngày truyền thống lực lượng CSND. Tổ chức công bố Quyết định về tổ chức Công 

an xã, thị trấn chính quy. 

3.3. Quân sự - QPĐP 

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn. Chỉ đạo các 

cơ quan, ban, ngành của huyện hoàn thiện xây dựng kế hoạch các ngành khối B trong 

bảo đảm tác chiến phòng thủ. Triển khai kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện giai đoạn 

2 năm 2022; tổ chức tập huấn cán bộ, cán bộ làm công tác dân quân. Rà soát kiện 

toàn biên chế chức danh chỉ huy các đơn vị dự bị động viên. Tổ chức lớp bồi dưỡng 

kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 tại xã Liên Minh.  

3.4. Thanh tra  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt: Công bố 

Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất công ích tại xã Tân Khánh. 

Ban hành Kết luận về việc Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách năm 

2020, 2021; quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của học sinh năm học 2020-

2021 và kỳ I năm học 2021-2022 của Trường THCS, Tiểu học và Mầm Non thuộc 

xã Tân Khánh. Công bố dự thảo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân 

sách năm 2020, 2021; quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của học sinh năm 

học 2020-2021 và kỳ I năm học 2021-2022 của Trường THCS, Tiểu học thuộc xã 

Minh Thuận. 

- Duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân, tại trụ sở tiếp công dân của huyện, đã 

tiếp 04 lượt công dân = 02 vụ việc (nội dung xác định mốc giới đất và đề nghị cấp 

GCN QSD đất).  

- Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư: Tiếp nhận mới 04 vụ việc, nâng số 

vụ việc cần phải giải quyết trong tháng là 10 vụ việc (08 vụ việc từ kỳ trước chuyển 

sang), trong đó 05 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện, 05 vụ việc thuộc thẩm quyền 

cấp xã; cấp huyện đã giải quyết xong 01 vụ việc, đang giải quyết 04 vụ việc; cấp xã 

đã giải quyết 01 vụ việc, đang giải quyết 04 vụ việc. 
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- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Rà soát, 

đánh giá kết quả 10 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3.5. Tư pháp  

Xây dựng báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Hộ tịch. Triển khai thông tư 

02/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổng kết thi hành Luật Phổ biến giáo dục 

pháp luật. Quyết định cải chính hộ tịch 03 trường hợp (Liên Minh, Cộng Hòa, Trung 

Thành); đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 01 trường hợp (Hợp Hưng). và quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp (Công an huyện 02 vụ về ma tuý và 

mại dâm, Tân Khánh 01 vụ về bạo lực gia đình, Đại Thắng 01 vụ về trộm cắp điện).  

* Công tác thi hành án dân sự: Đã thi hành xong 24 vụ việc với số tiền 56,4  

triệu đồng; nâng tổng số vụ việc đã thi hành xong (từ 01/01/2022 đến nay) là 188 vụ 

việc, với số tiền trên 04 tỷ đồng. Số còn phải thi hành 97 vụ việc với số tiền hơn 9,3 

tỷ đồng; trong đó có điều kiện thi hành là 36 vụ việc với số tiền là 2,3 tỷ đồng; chưa 

có điều kiện thi hành là 61 vụ việc với số tiền là 07 tỷ đồng. 

3.6. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, tiếp nhận mới 200 hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số hồ sơ cần giải quyết là 291 hồ sơ; 

trong đó tiếp nhận trực tiếp 147 hồ sơ, chiếm 73,5%, tiếp nhận qua mạng 53 hồ sơ, 

chiếm 26,5%; số hồ sơ đã xử lý 229 hồ sơ, đạt 100% trước và đúng hạn; đang giải 

quyết 56 hồ sơ, chờ bổ sung 06 hồ sơ. 

Tóm lại: Trong tháng 7/2022, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch COVID-19 và triển khai kịp thời các chế độ hỗ trợ của nhà nước 

cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hoàn thành gieo cấy lúa 

Mùa, trồng màu hè thu và tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt cao hơn vụ Xuân 

năm 2021. Tích cực thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn. Thực hiện tốt 

các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). 

Công tác An sinh xã hội được đảm bảo, tình hình ANCT, TTATXH ổn định, Quốc 

phòng, QSĐP được giữ vững. 

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như:  

- Một số cơ quan, địa phương chưa tập trung nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp trên, nên có những việc triển khai thực hiện còn chậm, chất lượng 

tham mưu, báo cáo chưa đạt yêu cầu. 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ của một số cơ quan, đơn 

vị còn chưa nghiêm. Sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban chuyên 

môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. 

- Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn diễn 

biến phức tạp nhất là các tội liên quan đến ma tuý, đánh bạc và  trộm cắp tài sản. 
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III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh 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”; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh, của huyện, nhất là theo dõi chặt chẽ biến chủng mới của COVID-19 

(BA.4 và BA.5). Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tiêm 

vắc xin kịp thời, đầy đủ để đạt hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Nông nghiệp và PTNT  

- Chỉ đạo tập trung chăm sóc, bảo vệ, lúa và cây màu; nhất là theo dõi, giám 

sát nguồn sâu, bệnh, dịch hại để kịp thời phòng trừ đạt hiệu quả. 

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi biện pháp phòng bệnh, 

chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gia súc, gia cầm. Triển khai tiêm phòng vụ Thu cho 

đàn vật nuôi. 

- Điều tiết nước hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát 

triển. Tăng cường kiểm tra đê, kè, cống; chỉ đạo, đôn đốc giải toả vi phạm, khơi 

thông dòng chảy, phòng chống úng nội đồng. 

- Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Chương trình MTQG về xây 

dựng NTM năm 2022. Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở sản xuất hoàn 

thiện thủ tục, hồ sơ cho các sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Báo cáo Ban 

Thường vụ Huyện ủy về kết quả, phương hướng thực hiện chương trình xây dựng 

NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

3. Tài nguyên và Môi trường 

Tập trung thực hiện công tác GPMB để thực hiện một số dự án: đường Tân 

Khánh - Liên Bảo; trạm bơm Đế; Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng; đường dây 

110kv lộ 174, 175 TBA Nam Định - Trình Xuyên. Cấp GCN QSD đất cho 27 hộ đã 

thực hiện xong nghĩa vụ tài chính tại xã Minh Tân. Cấp GCN QSD đất nông nghiệp 

sau dồn điền đổi thửa cho 2.293 hộ tại các xã Hợp Hưng, Thành Lợi, Tân Khánh, 

Quang Trung, Đại Thắng. Triển khai thu phí nước thải công nghiệp theo quy định. 

4. Kinh tế và Hạ tầng 

Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì, duy tu bảo dưỡng thường xuyên 

và thực hiện kế hoạch phát triển GTNT năm 2022. Tăng cường kiểm tra tiến độ, chất 

lượng thi công các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn. Nghiệm thu đưa vào sử 

dụng các công trình cải tạo, nâng cấp đường Rặng Dừa xã Tân Thành; đường Tam Thanh 

- Yên Lương; đường nối từ đường Hùng Vương đến đê bối Đồng Tâm xã Đại Thắng. 

Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Gôi, Kim Thái, Cộng 

Hòa, Vĩnh Hào, khu đô thị thương mại, công viên cây xanh thị trấn Gôi. Lựa chọn 

nhà thầu để khảo sát, lập quy hoạch phân khu VIII thành phố Nam Định trên địa bàn 

huyện. Trình UBND tỉnh phê duyệt: chủ trương xây dựng khu dân cư các xã Minh 

Thuận, Hiển Khánh. Tập trung đẩy mạnh công tác GPMB trên địa bàn theo kế hoạch 

đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các dự án. Rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả 
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xóa nhà dột nát trên địa bàn. Thực hiện đợt cao điểm giải tỏa, xử lý các trường hợp  

vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... 

5. Tài chính - Kế hoạch 

Đẩy mạnh thu NSNN năm 2022 phấn đấu đạt và vượt dự toán. Tổ chức bán 

đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định. Thẩm tra quyết toán NSNN 

năm 2021 của các xã, thị trấn. Thẩm định quyết toán các dự án hoàn thành. Giải 

ngân nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

6. Văn hoá-Xã hội  

- Văn hoá và Thông tin: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền kết quả 01 năm thực 

hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết 04-NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện về về xây 

dựng, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-

2025 và những năm tiếp theo. Đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn hoàn thành hồ sơ đề 

nghị xét tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa năm 2022”. Tổ chức: Liên hoan văn 

nghệ quần chúng chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9; Lễ khai mạc 

Đại hội TDTT lần thứ IX huyện Vụ Bản năm 2022.  

- Giáo dục - Đào tạo: Triển khai thực hiện điều tra số liệu nhập phần mềm 

Phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022. Chỉ đạo các trường học tổ chức phụ đạo, 

kiểm tra lại đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình, học sinh xếp loại học 

lực yếu, kém. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, xây dựng kế hoạch, 

chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2022-2023. Tiếp tục tập huấn cán bộ, giáo viên 

sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7; triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 trong năm học mới. 

- Y tế: Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19. 

Tiếp tục tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19. Giám sát công tác phòng, chống ngộ 

độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua đường thực phẩm.  

- Lao động-TBXH: Thực hiện giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho các diện  

đối tượng theo quy định. Tiếp tục triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao 

động. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ người có công trình tỉnh  phê duyệt. Triển khai thực 

hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã công nhận năm 2021, thụ 

hưởng năm 2022. Phối hợp với Sở LĐTBXH kiểm tra 02 xã về việc thực hiện chính 

sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. 

6. Nội vụ, An ninh-Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp 

- Công tác Nội vụ: Tiếp tục rà soát, sắp xếp lãnh đạo, công chức các cơ quan, 

đơn vị. Xét duyệt hồ sơ khen thưởng ngành giáo dục - đào tạo năm học 2021-2022. 

Kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công vụ năm 2022. Xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng viên chức khối sự nghiệp giáo dục. 

- An ninh chính trị - TTATXH: Tiếp tục nắm tình hình, bảo đảm ANCT, 

TTATXH trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc đang thụ lý giải 

quyết. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại 

tội phạm nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen. Tiếp tục xây dựng tàng thư hộ khẩu, 

cấp CCCD và thường xuyên cập nhật thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia 
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về dân cư triển khai thực hiện Đề án 06. Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, 

xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông... 

- Quân sự-QPĐP: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa 

bàn, đặc biệt là dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 . Tổ 

chức diễn tập Chỉ huy - Cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa. Chỉ 

đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tổ chức huấn luyện giai đoạn II/2022. Tổ chức tập 

huấn cán bộ, cán bộ làm công tác dân quân giai đoạn  II/2022. Hoàn thiện hồ sơ cho 

thí sinh trúng tuyển vào các trường Quân sự năm 2022. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến 

thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 tại xã Thành Lợi. Chuẩn bị tốt các 

điều kiện phục vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về kiểm tra mạng mốc pháo binh trên 

địa bàn. Tham gia Hội thao Trung đội dân quân cơ động cấp xã, Trung đội pháo binh 

huyện do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. 

- Thanh tra: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn xã 

Tân Khánh. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND huyện về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh việc thực hiện công khai hóa trong công tác lập dự toán, 

thanh toán, quyết toán Ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên 

trang thông tin điện tử của huyện. 

- Tư pháp: Xây dựng các báo cáo: tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi 

thường nhà nước năm 2022; tổng kết 10 năm triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp 

luật; kết quả triển khai thông tư 02/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về 

đấu giá tài sản. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý hộ 

tịch và công tác chứng thực.. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ngành, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm với công việc được giao, chỉ đạo, điều 

hành, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tháng 8, báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện (qua Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện) để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Nam Định;          

- Sở KH-ĐT tỉnh Nam Định;       (để báo cáo)               

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện;          

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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