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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 11, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022 

 
  

             Kính gửi: 

   - UBND tỉnh Nam Định; 

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 
 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, UBND huyện Vụ Bản báo cáo 

tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 12 năm 2022 như sau: 

I. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Thực hiện kiểm soát tốt dịch COVID-19, đến ngày 23/11/2022 còn 03 người 

dương tính với COVID-19, không có trường hợp diễn biến nặng. Tiếp tục tuyên truyền, 

vận động người dân tiêm vắc xin, kết quả trong tháng đã tiêm được 2.467 liều, nâng 

tổng số người dã tiêm: trên 18 tuổi mũi 1 đạt 99,3%, mũi 2 đạt 98,9%, mũi 3 đạt 85,9%, 

mũi 4 đạt 33,9%; trẻ em từ 12-17 tuổi mũi 1 đạt 98,9%, mũi 2 đạt 98,8%, mũi 3 đạt 

82,8%. trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 đạt 97%, mũi 2 đạt 89,1%. 

II. Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH tháng 11/2022 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp    

- Chỉ đạo tập trung chăm sóc cây vụ đông. Triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ 

xuân 2023; đánh giá mô hình áp dụng máy cấy, mạ khay trong sản xuất lúa. 

- Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng (đợt 2) năm 2022. Tiêm bổ sung 

449 liều vắc xin phòng bệnh dại cho đạt chó, nâng tổng số liều đã tiêm là 2.119 liều, 

đạt 47,1%KH. 

- Triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân 

2022-2023. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử 

lý các vi phạm hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn.  

- Phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh làm việc với các xã đăng ký 

đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 để thống nhất hoàn thiện các 

tiêu chí theo quay định. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí xã NTM nâng 

cao, xã NTM kiểu mẫu tại các xã: Liên Minh, Liên Bảo, Tân Khánh, Kim Thái theo 

theo các Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 (1). 

                   

(1) Kết quả rà soát: Đối với 02 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022: Kim Thái đạt 16/19 tiêu chí; 

Liên Minh đạt 15/19 tiêu chí; Đối với 02 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022: Tân Khánh đạt 14/19 tiêu 

chí; Liên bảo đạt 14/19 tiêu chí; Đối với 04 xã chưa được công nhận NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng 



2 
 

 

1.2. Tài nguyên và Môi trường  

 Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023, danh mục công trình có sử dụng 

đất trồng lúa dưới 10ha và danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 

2023; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập 

trung xã Thành Lợi (Đợt 7) đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt. Công khai: Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công 

trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và quyết định phê duyệt giá 

khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, 

thị trấn theo kế hoạch năm 2022 theo đúng quy định. Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục, 

tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở. Tích cực thực hiện công tác GPMB 

các dự án đang triển khai trên địa bàn (2) và cấp, đổi GCN QSD đất cho nhân dân (3).  

* Tình hình vi phạm đất đai: Phát sinh mới 01 trường hợp tại xã Tân Thành, 

với hành vi lấn chiếm hành lang đường sắt để xây dựng nhà kho, đến nay hộ vi phạm 

đã tự tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. 

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 ước 

đạt 844,6 tỷ đồng, nâng tổng số 11 tháng, ước đạt 7.767,6 tỷ đồng (theo giá so sánh 

năm 2010), đạt 115% KH. Cấp 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ Ga. 

- Giao thông - Xây dựng cơ bản: Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ các dự án 

đang thực hiện (4). Trình UBND tỉnh phê duyệt: điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KDC 

TT các xã: Cộng Hòa, Kim Thái, Vĩnh Hào, Tam Thanh, thị trấn Gôi; dự án mở rộng di 

tích lịch sử văn hóa Chùa Hổ Sơn xã Liên Minh; điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở 

                   
cao năm 2023: Vĩnh Hào đạt 11/19 tiêu chí; Tam Thanh 13/19 tiêu chí; Đại An đạt 13/19 tiêu chí; Tân Thành đạt 

12/19 tiêu chí; 

Kết quả rà soát theo các bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao áp dụng trong giai đoạn 2021-2025 đạt: Hợp 

Hưng 15/19 tiêu chí; TT Gôi 14/19 tiêu chí; các xã Minh Thuận, Hiển Khánh, Minh Tân, Cộng Hòa, Quang Trung, 

Trung Thành, Thành Lợi, Đại Thắng đều đạt 13/19 tiêu chí. 

 (2) Đối thoại với các hộ dân để thực hiện công tác GPMB KCN Bảo Minh; Trình UBND tỉnh xác định giá đất 

cụ thể phục vụ lập PA BTHT và tái định cư GPMB thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên 

Bảo, (tại 3 xã: Tân Khánh, Minh Tân, Liên Bảo); Ban hành kế hoạch thực hiện, công khai thông báo thu hồi đất để 

thực hiện dự án Xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng của Trung tâm mầm non thôn Lập Vũ, xã Hợp Hưng; Trình 

UBND tỉnh phê duyệt về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Ban quản lý dự án xây dựng điện Miền 

Bắc - Chi nhánh Tổng công ty điện lực Miền Bắc thuê đất để thực hiện dự án “Đường dây và trạm biến áp 110kV 

Hiển Khánh; Kiện toàn hội đồng GPMB, bổ sung kế hoạch GPMB, trình UBND tỉnh đề nghị xác định giá đất phục 

vụ lập phướng án GPMB thực hiện dự án xây dựng Tỉnh Lộ 485B từ đê hữu sông Đào đến QL21B (tại 2 xã Liên Bảo, 

Đại An). 

3 Kết quả: Cấp GCN QSD đất ở cho 02 hộ gia đình tại xã Hiển Khánh, 01 GCN QSD đất nông nghiệp trong 

khu dân cư tại xã Vĩnh Hào. Ban hành Quyết định cấp GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT cho 712 hộ đủ điều 

kiện (Kim Thái 520 hộ, Quang Trung 181 hộ, Trung Thành 11 hộ). Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh 

tiến độ thẩm định 1.875 hồ sơ cấp GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT cho các hộ đủ điều kiện (Thành Lợi 893 

hộ, Đại Thắng 945 hộ, Tân Thành 37 hộ). 
(4) 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 50%; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo đạt 25%; Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông đoạn từ Đê Sắn đến bến đò Kĩa xã Thành Lợi đạt 57%; Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà hội trường và các hạng 

mục phụ trợ khác phòng Giáo dục và Đào tạo đạt 80%. Trình Sở GTVT kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: dự 

án Cải tạo, nâng cấp đường phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Rặng Dừa, xã Tân Thành. 

Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trung Thành: thi công được 93%, hiện vẫn chưa giải phóng được 

mặt bằng đối với 03 hộ: 02 hộ đất nông nghiệp và 01 hộ đất ở. 
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năm 2022 trên địa bàn huyện. Báo cáo Sở Xây dựng về tổng hợp hộ nghèo có nhu cầu 

hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở có 64 hộ (trong đó 34 hộ xây mới, 30 hộ sửa chữa).  

- Khoa học Công nghệ: Quyết định công nhận 20 sáng kiến, đề tài, giải pháp 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác có 

phạm vi ảnh hưởng tại các cơ quan và các xã thị trấn năm 2022 (đợt 1). Hỗ trợ kinh 

phí lần 1 (50% kinh phí) để thực hiện dự án ứng dụng đề tài khoa học công nghệ của 

Liên hiệp hợp tác xã Khánh Hưng.: “Mô hình vỗ béo bò thịt và xử lý môi trường 

bằng chế phẩm sinh học”số tiền 57,8 triệu đồng. 

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

- Tài chính - Kế hoạch: Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa 

bàn.  Trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp bất thường các nội dung liên quan 

đến ngân sách nhà nước(5). Phê duyệt quyết toán 02 dự án hoàn thành, nâng tổng số 

dự án đã quyết toán từ đầu năm đến nay là 80/148 dự án.  

- Tổng thu NSNN 11 tháng là 1.040/795,17 tỷ đồng, đạt 127,1% dự toán, gồm: 

Thu trên địa bàn là 437,8/452,65 tỷ đồng, đạt 96,7% dự toán (trong đó: Tiền sử dụng 

đất 365,9/400 tỷ đồng, đạt 91,4% dự toán, các khoản thu khác 71,87 tỷ, đạt 136,5 

% dự toán), thu bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh là 429,9 tỷ đồng, thu chuyển 

nguồn là 129,78 tỷ đồng, thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 12,9 tỷ đồng. 

- Tổng chi NSNN ước 11 tháng là 490,8/470,02 tỷ đồng, đạt 104,4% dự toán. 

Bao gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 39,3 tỷ đồng, chi thường xuyên 351,8 tỷ đồng, 

chi chuyển giao ngân sách, chi khác 99,7 tỷ đồng (Trong đó: Chi bổ sung cho ngân 

sách cấp dưới 86,8 tỷ đồng; chi nộp ngân sách cấp trên 12,9 tỷ đồng). 

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

kiểm tra 05 lượt hộ kinh doanh, xử lý 01 hộ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 

0,75 triệu đồng về lỗi không niêm yết giá hàng hóa. 

2. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội 

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

Đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. Triển khai: Kế hoạch tổ chức, thực hiện Chương trình hành động 

số 14-CTr/HU ngày 19/10/2022 của Huyện ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, 

chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn 

hiện nay”; Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai 

đoạn 2022 - 2025. Tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính; Triển khai "Tháng 

hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 

2022. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Kim Thái thực hiện giám sát việc tu 

bổ, tôn tạo, sửa chữa tại di tích lịch sử Quốc gia (phủ Vân Cát) thuộc quần thể khu di tích 

lịch sử văn hoá Phủ Dầy theo đúng hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cập nhật, 

đăng tải trên 25 văn bản, tin bài trên Cổng Thông tin điện tử huyện. 

                   
(5) Gồm: Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2022; Phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2021 để hoàn trả nguồn cải cách tiền lương 

theo kiến nghị của Sở Tài chính tỉnh Nam Định tại Kết luận số 1387/KL-STC ngày 23/8/2022. 
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2.2. Giáo dục-Đào tạo 

Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2022-2023 (cấp học THCS). Tổ 

chức thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện (cấp Tiểu học). Hội thảo thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7. Kiểm định chất lượng giáo dục 

đối với các trường THCS: Kim Thái, Hợp Hưng, Minh Tân. Tổ chức kỷ niệm 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (cấp học MN), 

kết quả toàn đoàn đạt giải 3. Làm việc với đoàn kiểm tra của Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Nam Định về kiểm tra công tác y tế học đường tại các trường học thuộc 

xã Liên Bảo. 

2.3. Y tế 

Chỉ đạo các cơ quan, ngành, địa phương: Giám sát phòng chống ngộ độc thực 

phẩm và bệnh dịch truyền qua thực phẩm; tăng cường quản lý các cơ sở dịch vụ 

thẩm mỹ; tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022. 

Phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tập huấn kiến thức ATTP cho các 

cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm của các xã: Kim Thái, Liên Minh, 

Tân Khánh, Liên Bảo. Báo cáo tổng hợp việc huy động, quản lý và sử dụng các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

2.4. Lao động, Thương binh và  xã hội 

Tiếp nhận, giải quyết 230 hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng 

người có công và đối tượng bảo trợ xã hội (6). Xây dựng: báo cáo kết quả thực hiện 

công tác trẻ em năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW và Quyết 

định 416/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động 

hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết 125/NQ-CP, Nghị quyết 102/NQ-CP và Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ 

liên quan đến bảo hiểm xã hội... Triển khai giám sát, phúc tra, thẩm định hồ sơ kết 

quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Làm việc với Sở Lao động 

TBXH về việc thanh tra việc thực hiện các chính sách pháp luật về trẻ em và phòng 

chống xâm hại trẻ em năm 2022 trên địa bàn. Chi trả trợ cấp 1 lần cho đối tượng 

người có công và chi trả trợ cấp học sinh, sinh viên, số tiền trên 01 tỷ đồng. 

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 

Thu thập, rà soát thông tin dữ liệu về tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; hoàn thành báo cáo đề xuất điều chỉnh vị trí việc 

làm cơ quan hành chính đề nghị Sở Nội vụ thẩm định. Tổng hợp mẫu phiếu thu thập 

thông tin đối với các trường học. Thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp. Ban hành thông báo kết quả kiểm tra cải 

cách hành chính, công vụ và văn thư lưu trữ năm 2022. Quyết định giao trách nhiệm 

người đứng đầu trong việc thực hiện Bộ chỉ số CCHC năm 2022. Thực hiện công 

                   
(6) Bao gồm 91 hồ sơ chính sách người có công, 139 hồ sơ bảo trợ xã hội. 
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tác tổ chức, giải quyết chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức có sự thay đổi; công tác khen thưởng theo quy định (7).  

3.2. An ninh chính trị, trật tự ATXH  

Đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn (8), duy trì hoạt động của “Tổ công tác đặc 

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

Tuần tra, xử lý 26 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 34 triệu đồng. Đã 

xảy ra: 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, hậu quả 02 người chết (giảm: 02 vụ, giảm 

03 người bị thương so với tháng 10/2022). Tiếp nhận và giải quyết: 176 hồ sơ đăng 

ký xe; 257 hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử và cấp mã định danh cho 

727 cá nhân.  

Triển khai kế hoạch: phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 

75 năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân 

(25/01/1948-25/01/2023); Tổng kết chuyên đề đột phát “Xây dựng lực lượng Công 

an Nam Định vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, siết chặt kỷ cương, 

điều lệnh. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và đề nghị giám 

đốc công an tỉnh công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh 

CAND” năm 2022. Hoàn thiện 03 hồ sơ tuyển sinh đối với công dân có bằng tốt 

nghiệp từ đại học trở lên ở các trường ngoài vào ngành Công an nhân dân. 

3.3. Quân sự - QPĐP 

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

điều kiện làm việc với Bộ CHQS tỉnh về kiểm tra công tác QP, QSĐP năm 2022. Tổ 

chức khám sức khỏe cho thanh niên SSNN năm 2023. Chuẩn bị các điều kiện tổng 

kết nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022. Xây dựng chỉ thị, kế 

hoạch Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị, học cụ phục vụ xây dựng 

chính quy và công tác huấn luyện năm 2023. Phát động đợt thi đua cao điểm “50 

ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng 

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. 

 

 

                   
(7) Ban hành Quyết định nghỉ hưu đối với 01 công chức khối cơ quan hành chính; bổ nhiệm CDNN và xếp 

lương đối với 07 giáo viên mầm non hết thời gian tập sự; biệt phái 03 viên chức Trung tâm GDNN-GDTX; điều 

chuyển nội bộ 12 viên chức và biệt phái 04 viên chức khối trường học; Thực hiện quy trình điều chuyển 03 cán bộ 

quản lý (Hiệu Phó các trường Tiểu học Đại Thắng, Thành Lợi về Tam Thanh, Đại An, Kim Thái). 

Thực hiện quy trình tiếp nhận 02 cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã (Quang Trung, Vĩnh Hào). Trình Sở Nội vụ 

thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với 12 Công an viên, công an thường trực ở cấp xã7 có thời gian công liên tục từ đủ 15 

năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ. 

Khen thưởng 05 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng 

thủ cụm xã năm 2022. 

 (8) Xảy ra 03 vụ phạm pháp hình sự (tăng 01 vụ so với tháng 10/2022), gồm 02 vụ cố ý gây thương tích (xã 

Liên Minh, thị trấn Gôi); Công an huyện đã chuyển hồ sơ lên Phòng PC02 giải quyết theo thẩm quyền (vụ việc tại xã 

Liên Minh) và điều tra làm rõ 01 đối tượng, đang hoàn thiện hồ sơ giải quyết (vụ việc tại thị trấn Gôi); 01 vụ trộm cắp 

tài sản (tại KCN Bảo Minh), đã làm rõ đối tượng, Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ giải quyết theo thẩm quyền. 

Vận động đối tượng Lại Văn Quỳnh, sinh năm 1986, trú tại thôn Vân Cát, xã Nam Vân, TP Nam Định, tỉnh 

Nam Định có lệnh truy nã ra đầu thú (QĐ truy nã số 03, ngày 24/7/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Vụ Bản về tội “Cướp tài sản”. 
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3.4. Thanh tra  

Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thanh tra dự án công trình xây dựng 08 

phòng học, di chuyển cột điện và xây dựng tường rào Trường Mầm non thị trấn Gôi 

(trong quá trình thanh tra không phát hiện hành vi tham nhũng). Tổng hợp kết quả 

rà soát các công trình, dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư đã được quyết toán 

trong giai đoạn 01/2021-10/2022 báo cáo Thanh tra tỉnh.  

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

tiếp 06 lượt công dân = 03 vụ việc. 

- Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư: Tiếp nhận mới 10 đơn, nâng số đơn 

phải giải quyết là 20 đơn. Số vụ việc phải giải quyết là 25 vụ việc (gồm 05 vụ việc qua 

tiếp công dân định kỳ, 10 vụ việc mới tiếp nhận, 10 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang), 

trong đó 11 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện, 14 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp 

xã; cấp huyện đã giải quyết 02 vụ việc, đang giải quyết 09 vụ việc (có 01 vụ việc quá 

hạn); cấp xã đã giải quyết xong 10 vụ việc, đang giải quyết 04 vụ việc. 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Xây dựng 

báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

3.5. Tư pháp  

Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền phổ biến GDPL 

cho Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, tổ trưởng tổ hòa giải, tuyên truyền viên pháp luật 

(283 người). Báo cáo đánh giá công tác tư pháp, công tác thực thi pháp luật, công tác 

bồi thường nhà nước năm 2022. Quyết định cải chính hộ tịch 07 trường hợp, thay đổi 

hộ tịch 01 trường hợp, ghi chú kết hôn có có yếu tố nước ngoài 01 trường hợp. Thẩm 

định 03 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (01 hồ sơ liên quan đến đánh bạc, 02 hồ sơ 

liên quan đến vi phạm các quy định về ngành nghề có điều kiện).  

* Công tác thi hành án dân sự: Đã thi hành xong 39 vụ việc với số tiền 1,29 

tỷ đồng. Số còn phải thi hành 99 vụ việc với số tiền hơn 18,4 tỷ đồng; trong đó có 

điều kiện thi hành là 37 vụ việc, với số tiền hơn 11,2 tỷ đồng; chưa có điều kiện thi 

hành là 62 vụ việc với số tiền hơn 7,2 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 451 hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số hồ sơ cần giải quyết là 525 hồ sơ; 

trong đó tiếp nhận trực tiếp 140 hồ sơ, chiếm 31%, tiếp nhận qua mạng 311 hồ sơ, 

chiếm 69%; số hồ sơ đã xử lý 417 hồ sơ, đạt 100% trước và đúng hạn; đang giải 

quyết 102 hồ sơ, chờ bổ sung 03 hồ sơ, có 03 hồ sơ xin rút lại. 

Tóm lại: Trong tháng 11, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, 

ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tiêm vắc 

xin phòng dịch COVID-19; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

năm 2022; tình hình ANCT, TTATXH ổn định, Quốc phòng, QSĐP được giữ vững. 

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế đó là:  

- Một số cơ quan, địa phương chưa tập trung, quyết liệt thực hiện các nội dung 

chỉ đạo của UBND huyện giao, nên có những việc tiến độ còn chậm, chất lượng 

chưa đạt yêu cầu. 
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- Còn một số địa phương chưa tập trung, quyết liệt giải quyết các vụ việc vi 

phạm pháp luật về đất đai từ các năm trước để lại, mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo, 

đôn đốc.  

- Việc hoàn thiện hồ sơ để quyết toán các dự án XDCB đã hoàn thành của chủ 

đầu tư còn chậm; cơ quan chuyên môn của huyện chậm tham mưu giải pháp giải 

quyết tháo gỡ đối với các dự án không có khả năng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ. 

- Công tác tuyên truyền, giải thích, vận động người dân thực hiện các chủ 

trương chính sách của Đảng và nhà nước một số địa phương còn yếu; giải quyết đơn 

thư đùn đẩy, chưa hết trách nhiệm, dẫn đến tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp 

như các xã: Thành Lợi, Liên Minh, Quang Trung, Liên Bảo... 

III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022 

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch COVID-19; tích 

cực tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin đầy đủ để phòng, chống dịch 

COVID-19 đạt hiệu quả. 

2. Nông nghiệp và PTNT  

- Chỉ đạo các địa phương: Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023; 

hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch cây vụ đông. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, có biện 

pháp phòng, trừ kịp thời. 

- Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng, xây dựng kiến cố hóa kênh mương 

vụ đông xuân 2022-2023.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác xây dựng NTM; nhất là các xã đã 

đăng ký đạt chuẩn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 để đề nghị 

tỉnh về thẩm định phê duyệt. Phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh tổ chức 

tập huấn, hướng dẫn xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

3. Tài nguyên và Môi trường 

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch SDĐ 2023. Tiếp tục 

thực hiện công tác GPMB để thực hiện một số dự án trên địa bàn (9). Lập hồ sơ lựa 

chọn đơn vị tư vấn thực hiện đấu giá QSD đất đối với các xã đã có giá đất cụ thể. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận sau dồn điền đổi 

thửa. Cấp GCN QSD đất cho các hộ đủ điều kiện. Xây dựng Đề án “Quản lý, xử lý 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”.  

4. Kinh tế và Hạ tầng 

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường 

xuyên các tuyến đường thuộc quyền quản lý, thực hiện kế hoạch phát triển GTNT năm 

2022, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023. Đề nghị Sở GTVT kiểm tra công tác 

                   
(9)  Dự án: Đường Tân Khánh - Liên Bảo; Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng; đường dây 

110kv lộ 174, 175 TBA Nam Định - Trình Xuyên; Đào đắp nền đường tuyến đường từ Quốc lộ 10 

đền núi Hổ Sơn vào đền thờ Huyền Trân Công Chúa; Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng của Trung tâm 

mầm non thôn Lập Vũ; xây dựng Tỉnh lộ 485B. 
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nghiệm thu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ đường Hùng Vương đến đê 

bối Đồng Tâm phục vụ cứu hộ, cứu nạn và PCLB thuộc địa phận xã Đại Thắng. 

Xây dựng kế hoạch phát triển CN-TTCN năm 2023. Hỗ trợ cho các đơn vị ứng 

dụng tiến bộ KHCN cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. Đánh giá nội bộ việc 

thực hiện duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Tiếp nhận 

sáng kiến, đề tài (giải pháp) ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, 

tăng hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị (đợt 2) năm 2022. 

5. Tài chính- Kế hoạch 

Tập trung thu NSNN trên địa bàn. Trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 về các nội dung liên quan đến đầu tư công, dự toán NSNN 

và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và triển khai cho các cơ quan đơn vị 

thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn: thực hiện khóa sổ quyết toán 

NSNN cuối năm 2022; giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn chương mục tiêu và 

kinh phí cấp quyền sử dụng đất cho các dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định.  

6. Văn hoá-Xã hội  

- Văn hoá và Thông tin: Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công 

nhận đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa hàng năm”. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng 

NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022 đối với 04 xã: Liên Minh, Kim Thái, Liên Bảo, 

Tân Khánh. Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho công tác tổ chức Chợ Viềng xuân 

năm 2023. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. 

- Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi: viết chữ 

đúng và đẹp vòng 1 cấp tiểu học, hùng biện tiếng anh cấp tỉnh, cấp huyện, thi khoa 

học kỹ thuật và STEM cấp tỉnh. Triển khai khảo sát chất lượng cuối học kỳ I các 

khối lớp 8,9 (theo đề của Sở GD&ĐT), khối 6,7 (theo đề của phòng GD&ĐT). Nhập 

dữ liệu công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022. 

- Y tế: Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; giám sát 

công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua đường thực phẩm. 

Tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID - 19. Phối hợp với thanh tra Sở Y tế kiểm tra 

một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. 

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

đối tượng theo quy định. Tổng hợp kết quả: điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề 

trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023; tỷ lệ lao động 

qua đào tạo năm 2022. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, điều tra hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2022. 

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

- Công tác Nội vụ: Tổng kết công tác xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. 

Thẩm định chấm điểm CCHC cấp xã 2022. Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023. Nắm 

bắt tình hình tôn giáo, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022 đối với các giáo xứ. 

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

TTATXH trên địa bàn. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thực 

hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo đảm ninh trật tự, tuyên truyền, vận 

động giao nộp, đấu tranh, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và 
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pháo trong dịp tết  Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Nâng cao hiệu quả công tác 

tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm. Xây dựng tàng thư hộ khẩu, tiếp tục thực 

hiện dự án cấp CCCD. Thường xuyên cập nhật thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu 

Quốc gia về dân cư. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06; kế hoạch đợt cao điểm 

“90 ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các dữ liệu phục vụ triển 

khai quy định của Luật Cư trú năm 2022 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử 

dụng sau ngày 31/12/2022”. Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở 

kinh doanh Karaoke. 

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

bàn. Tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022. Tổ chức Hội 

nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình 

tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Xây dựng, triển khai kế hoạch tổng 

kiểm kê vũ khí trang bị, vật tư hàng hóa thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2023. Tổ chức 

các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 

33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân… 

- Thanh tra: Ban hành kết luận thanh tra dự án công trình xây dựng 08 phòng 

học, di chuyển cột điện và xây dựng tường rào Trường Mầm non thị trấn Gôi. Triển 

khai thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại xã Minh Thuận, 

Hiển Khánh. Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023. 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. Triển khai kê 

khai tài sản thu nhập hàng năm theo quy định. 

- Tư pháp: Đánh giá tổng kết công tác tư pháp và công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2022. Chỉ đạo các xã, thị trấn: thực hiện nghiêm công tác quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu và thực hiện chứng thực điện tử; hoàn thiện hồ sơ đánh giá công nhận 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

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

xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng 

tâm tháng 12 để quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả tốt; tổng 

hợp kết quả báo cáo UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;        

- Thường trực Huyện uỷ;            (để báo cáo) 

- 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 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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