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BÁO CÁO 

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

nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022 

 
 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 7 

1. Tình hình dịch Covid-19 

Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt; tuy nhiên một số 

trường hợp nhiễm bệnh tự cách ly theo dõi, điều trị tại nhà không khai báo với cơ 

sở y tế; trong tháng 7 có 11 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện tại các cơ sở y tế 

thông qua công tác khám chữa bệnh thông thường. 

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm trong tháng 7 là 16.839 liều, trong đó: 

tiêm mũi 1 là 5.499 liều, tiêm mũi 2 là 3.923 liều, tiêm mũi 3 là 4.005 liều, tiêm 

mũi 4 là 3.467 liều; lũy kế số liều vắc xin đã tiêm là 381.082 liều, trong đó: tiêm 

mũi 1 là 140.076 liều, tiêm mũi 2 là 130.470 liều, tiêm mũi 3 là 94.427 liều, tiêm 

mũi 4 là 9.007 liều, tiêm bổ sung là 7062 liều. 

- Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin: Tiêm mũi 1: 

107.669/116.694 người, đạt 92,2%; tiêm mũi 2: 105.933/107.669, đạt 98,4% so 

với số người đã tiêm mũi 1; tiêm mũi 3: 90.425/105.933 người, đạt 85,2% so với 

số người đã tiêm mũi 2; tiêm mũi 4: 9.007 liều; tiêm mũi bổ sung: 7.062 liều. 

- Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vắc xin: Tiêm mũi 1: 15.806/16.442 

người, đạt 95,2%; tiêm mũi 2: 15.325/15.806 người, đạt 97,8 % so với số trẻ em 

đã tiêm mũi 1; tiêm mũi 3: 4.002 liều. 

          - Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi: Tổng số trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 22.950 

trẻ đồng ý tiêm chủng (thời điểm hiện tại là 21.951 trẻ); tổng số mắc Covid-19 

dưới 3 tháng: 7.996 trẻ; đã tiêm được mũi 1: 16.601/21.951 trẻ, đạt 75,6%; đã 

tiêm mũi 2: 9.212/16.601 trẻ, đạt 55,3%. 

2. Lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 

Hoàn thành gieo, cấy 6.500 ha lúa Mùa, bằng 95,6% kế hoạch, giảm 337 

ha so với cùng kỳ; trong đó: Lúa lai 385 ha, bằng 6% diện tích; lúa thuần 3.840 

ha, bằng 59% diện tích; lúa đặc sản (Nếp) 2.275 ha, bằng 35% diện tích. Tổ chức 

liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm 673 ha, tăng 126 ha so cùng kỳ1 ; tổng diện 

tích gieo mạ khay, cấy máy 448 ha, chiếm 6,9% diện tích gieo cấy, tăng 1,3% so 

với cùng kỳ. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tổng vệ sinh đồng ruộng, kênh 

mương; chăm bón lúa đợt 1; phòng, trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen, diệt 

chuột và ốc bươu vàng. Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, thống kê 

                                                 
1 Liên kết sản xuất với Công ty TNHH Cường Tân 362 ha (sản xuất lúa giống), Công ty cổ phần Vật tư 

nông nghiệp Trực Ninh 289 ha (giống Lộc Trời 183, Nếp bắc, ST25), Công ty TNHH Toản Xuân 15 ha 

(ST25), Công ty Cổ phần giống cây trồng Việt Nam 7 ha.. 
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diện tích nông dân bỏ ruộng hoang. Toàn huyện gieo trồng được 560 ha cây rau 

màu hè thu, đạt 82% kế hoạch. 

Chăn nuôi ổn định, thường xuyên giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi và hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học, công tác quản lý và tái đàn lợn. 

Tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến 

năm 2025. Kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng 

chống thiên tai tại xã Trực Đại, xã Trực Thắng, xã Trực Mỹ. Xây dựng, triển 

khai Phương án bảo vệ cống Phú An tại K13+042, đê hữu Ninh, thị trấn Cát 

Thành. Đôn đốc tiến độ lập dự án "Xử lý khẩn cấp mặt đê bối Trực Chính, xã 

Trực Chính"; tiến độ duy tu, đắp ấp trúc đê hữu Ninh Cơ đoạn từ K18+813 đến 

K20+778, thuộc địa bàn xã Trực Thanh, Trực Nội, Trực Mỹ. 

 Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí NTM 

nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021- 2025; triển khai các giải pháp xây 

dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí được ban hành theo 

Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng 

dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham gia Chương 

trình OCOP năm 2022. 

 3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

 Chỉ đạo rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh quyết 

định bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đối với những công trình, dự án trọng 

điểm trên địa bàn huyện. Hướng dẫn, đôn đốc 08 xã, thị trấn2 hoàn thiện hồ sơ 

trình UBND tỉnh, các ngành liên quan của tỉnh phê duyệt hồ sơ đấu giá QSDĐ 

cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

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. 

Tổng kết công tác GPMB giai đoạn 2019-2021, phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm giai đoạn 2022-2025. 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. 

 4. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 

 Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tháng 7 ước đạt 604 tỷ đồng, 7 tháng 

ước đạt 3.935 tỷ đồng, đạt 57,2% kế hoạch, bằng 111,4% so với cùng kỳ.  

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, các hành vi, thủ đoạn vi phạm về 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.  

 Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa 

bão và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022. Tuyên truyền, phổ biến 

                                                 
2 08 xã, thị trấn: Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Hưng, Trực Thuận, Trực Thái, Trực Đại, Trực Thắng, 

Ninh Cường; tổng diện tích 10.652 m2; tương ứng 88 lô. 
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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. 

 Xây dựng Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị thị 

trấn Cát Thành; khu tái định cư và khu dân cư tập trung thị trấn Ninh Cường; 

chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trường Mầm non xã Trực Thái, trình HĐND 

huyện thông qua tại kỳ họp thứ Tư, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp 

bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp TL488B, 

đoạn tuyến từ Km0+00- Km6+211; phối hợp kiểm tra công tác quản lý chất 

lượng, an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp 

đường trục xã Trực Cường; đường Cổ Lễ -Trung Đông; tuyến đường Trực Đại -

Trực Thái. Nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình cải tạo, nâng ấp trường Tiểu 

học xã Trực Đạo, hạng mục xây mới nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ. 

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

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

5. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch, Ngân hàng 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 đạt 7,5 tỷ đồng; lũy kế 

7 tháng 256,2 tỷ đồng, đạt 74,1% dự toán và bằng 186,2% so với cùng kỳ, trong 

đó thu cân đối trừ tiền sử dụng đất 52,9 tỷ đồng, đạt 80,6% dự toán và bằng 

107,6% so với cùng kỳ. Thu quỹ phòng, chống thiên tai 350 triệu đồng, đạt 

50,1% kế hoạch.  

Hoàn thành Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021; 

đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện 6 tháng 

cuối năm 2022. 

Các ngân hàng và tổ chức tín dụng hoạt động ổn định, tạo điều kiện 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 phát triển. Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 

78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ chính sách về tín dụng ưu đãi 

đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.  

6. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội 

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 -27/7/2022); 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. Triển khai 

phương án hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở; phát triển mạng lưới thông tin 

cơ sở đồng bộ, số hóa nguồn thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông 

tin đến người dân và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hệ thống thông tin 

cơ sở. 
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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; kiểm tra, rà soát cơ 

sở vật chất, tu sửa, nâng cấp, xây dựng các hạng mục công trình chuẩn bị năm 

học 2022-2023. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, 

trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức kỳ thi THPT 

đảm bảo an toàn, đúng quy định.  

Trung tâm Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác chăm 

sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ 

chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện tốt các 

hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Tuyên truyền, vận động 

nhân dân tham gia BHYT, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92%. 

Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2022); thăm, tặng 14.584 suất quà, tổng trị giá 4,650 tỷ đồng3 các đối tượng 

chính sách xã hội, gia đình người có công. Chi trả 11,7 tỷ đồng4 tiền trợ cấp 

thường xuyên tháng 7 và trợ cấp 1 lần cho người có công và đối tượng  bảo trợ 

xã hội đảm bảo đúng quy định. Tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp 

nghĩa năm 20225. 

 7. Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh, 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. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn 

thiện Kế hoạch xây dựng hệ thống văn kiện bảo đảm tác chiến phòng thủ. Xây 

dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

cho đối tượng 4 là cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022 

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

TTATXH trên địa bàn. Tiếp tục 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 2030”. 

Hoàn thành cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

quản lý ngân sách năm 2021 tại UBND xã Trực Tuấn. Chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn thu thập thông tin, tài liệu để chuẩn bị thanh tra việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, công vụ trong công tác quản lý nhà nước; thanh tra trách nhiệm 

trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng của UBND huyện Trực Ninh năm 2021. 

 Tiếp dân thường kỳ: Đã tiếp 02 lượt công dân; phản ánh kiến nghị 02 nội 

dung, trong đó: 01 vụ việc cũ, 01 vụ việc mới, nội dung chủ yếu liên quan đến 

đất đai. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc 

thẩm quyền.  

 

                                                 
3 Quà Chủ tịch nước 4.823 suất quà, trị giá 1,479 tỷ đồng; quà của tỉnh 4.830 suất quà, trị giá 2,415 tỷ 

đồng; quà của huyện 4.931 suất quà, trị giá 755,850 triệu đồng. 
4 3.822 Người có công, số tiền 7,7 tỷ đồng; 7.945 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 4 tỷ đồng. 
5 Đến ngày 29/7 các đơn vị đã ủng hộ được 182 triệu đồng. 
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 8. Lĩnh vực Nội vụ 

 Đôn đốc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2022. 

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thu thập Phiếu thông tin về cán bộ, 

công chức, viên chức.  

 Xây dựng Đề án vị trí việc làm của các trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS; xếp loại chất lượng đối với cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu 

học, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX năm học 2021-2022. Chỉ đạo sắp xếp đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học năm học 2022-2023. 

Tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 33 gia đình liệt 

sỹ và Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đầy”. 

Phối hợp tổ chức thành công kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 536 đại 

biểu HĐND các xã thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của 

pháp luật. 

II. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, gắn với thực hiện tốt khôi phục và phát triển kinh tế -xã hội. 

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả 

của vắc xin; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch “2K (khẩu trang, khử 

khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện 

pháp khác”. Tiếp tục vận động người dân tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng 

lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức các chiến dịch tiêm vắc xin tại các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm mũi 2 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, mũi 4 cho những người cần tiêm 

chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Chỉ đạo theo dõi tình hình sinh trưởng của lúa, cây màu vụ Mùa 2022, 

hướng dẫn chăm sóc lúa đúng quy trình kỹ thuật; tăng cường kiểm tra đồng 

ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh hại lúa và hướng dẫn phòng trừ các 

đối tượng sâu bệnh; triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa năm 2022.  

Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh vụ Mùa năm 2022 cho đàn 

gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi tái 

đàn lợn theo hướng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hạn chế chăn nuôi nông hộ, 

trong khu dân cư; thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật 

chăn nuôi.  

Chủ động, sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, kiểm tra 

phát hiện xử lý kịp thời các sự cố về đê điều trong mùa lũ bão. Thường xuyên 

kiểm tra, có biện pháp xử lý kiên quyết các vi phạm đê điều, công trình thủy lợi. 
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Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí 

NTM nâng cao và triển khai các giải pháp xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng 

cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021- 2025. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản 

xuất hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022. 

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022; hoàn thành hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch 

năm 2022 trình thẩm định, phê duyệt. Tiếp tục 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; rà soát, thống kê, phân loại, lập 

phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp. Trình phê duyệt giá 

khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch SDĐ 

năm 2022. 

Đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn; Chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ công tác GPMB dự án Quốc lộ 21 mới và Cầu Ninh Cường. 

Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường; thường xuyên kiểm tra các 

cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi 

trường. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi 

phạm về đất đai; tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị về đất đai. 

Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU 

ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về đất đai. 

 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. 

Thực hiện quyết liệt, triệt để, hiệu quả Kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATGT 

đường bộ trên địa bàn huyện năm 2022; đồng loạt ra quân giải toả các vi phạm 

trên địa bàn vào ngày 20 và 21/8/2022.   

 Đôn đốc thi công các công trình trên địa bàn đảm bảo chất lượng, tiến độ; 

tổ chức kiểm tra, công tác quản lý chất lượng, an toàn trong quá trình thi công 

các công trình. 

5. Kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai thuế; tích cực đôn đốc thu hồi nợ 

thuế và quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản 

lý, sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo kinh phí phục vụ các nhiệm 

vụ thường xuyên, đột xuất của địa phương; hướng dẫn các địa phương quản lý, 

sử dụng vốn NSNN thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM theo Nghị 

quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh.  
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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. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa" và duy trì, thực hiện tốt quy ước nếp sống văn hóa ở cơ sở. 

Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX gắn với tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 

Tám và Quốc khánh 02/9, tuần lễ văn hóa, thể thao truyền thống huyện Trực 

Ninh năm 2022. Triển khai kế hoạch, phương án hiện đại hóa hệ thống thông tin 

cơ sở. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh trở lại tham gia các hoạt động hè 

và ôn tập kiến thức; tổ chức tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ 

năm học 2022-2023 và chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3 và 

lớp 7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, 

trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. 

Tăng cường công tác phòng chống các loại dịch bệnh; giám sát, phát hiện, 

xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng; phát động vệ sinh môi trường, phun 

hóa chất diệt muỗi tại khu vực có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chú 

trọng công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân, đảm bảo đủ 

thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác chữa bệnh; tổ chức thực hiện tốt các hoạt 

động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. tiếp tục tuyên truyền vận động 

Nhân dân tham gia BHXH, BHYT. 

Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công 

và thân nhân người có công và các chính sách an sinh xã hội. Hoàn thành rà 

soát, điều tra, thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2022. 

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

PCTT và TKCN. Duy trì lực lượng, chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng ứng phó 

khi dịch Covid-19 bùng phát. 

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

TTATXH trên địa bàn huyện. 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 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 các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Chỉ đạo xử lý, giải quyết 

kịp thời đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tồn đọng và phát sinh; 

duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân thường kỳ.  

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Kiểm tra công tác ban hành 

và quản lý văn bản của các xã, thị trấn; thẩm định Nghị quyết kỳ họp giữa năm 

của HĐND các xã, thị trấn. Phối hợp tổ chức tập huấn về công tác hòa giải cho 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. 
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8. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 

2022. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng chỉ 

đạo điều hành, chấp hành công vụ của cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác 

kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức tại các cơ quan, đơn vị.  

Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. 

Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa- Thông tin 

và Thể thao huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; viên chức kế 

toán, thư viện, thiết bị cho các trường Mầm non, Tiểu học. 

 Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp 

luật và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tich UBND các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện; báo cáo UBND huyện theo quy 

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

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện  

- Ban Thường vụ Huyện ủy;             

- Thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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