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A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI QUÝ I 

I. Nhiệm vụ phát triển kinh tế 

1. Sản xuất nông nghiệp 

* Sản xuất vụ Xuân 2023 

- Tổng diện tích gieo cấy toàn huyện là 10.035 ha, trong đó: diện tích gieo sạ 

6.021 ha đạt 60%; diện tích lúa cấy 4.014 ha đạt 40%. Tập trung hướng dẫn công 

tác chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2023. 

 - Đến ngày 16/3/2023, hoàn thành chăm bón đợt I, diện tích chăm bón đợt 2 

là 8.000 ha đạt 80% tổng diện tích gieo cấy; lúa tốt chiếm 70%, lúa xấu chiếm 5% 

tổng diện tích gieo cấy. 

* Thú y - chăn nuôi 

 Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1. Tập trung thực hiện kế 

hoạch về phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch động vật thủy sản 

năm 2023. Không có dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. 

* Thủy sản 

- Tổng sản lượng quý I đạt 8.885 tấn, đạt 25% KH, tổng giá trị quý I thực 

hiện 288 tỷ đồng, đạt 23% KH. 

- Do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng cao, giá bán sản phẩm khai thác tăng 

chậm nên trong tháng các phương tiện bám biển khai thác trung bình đạt 50-55%. 

Tập trung hướng dẫn công tác cải tạo ao đầm các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa 

bàn huyện; kết quả cải tạo đạt 96% kế hoạch. 

* Công tác Thủy lợi, PCTT&TKCN 

Phối hợp với Hạt quản lý đê Nghĩa Hưng, Công ty TNHH MTV KTCTTL 

huyện và UBND các xã, thị trấn phân công lãnh đạo, cán bộ rà soát, kiểm tra đánh 

giá hiện trạng đê kè cống, xác định vị trí xung yếu, trọng điểm và kiểm kê vật tư dự 

trữ để xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm cấp tỉnh, cấp huyện. Ban hành Quyết 

định kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; Quyết định phân công phụ 

trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo PCTT và TKCN năm 2023. 

* Công tác xây dựng NTM 
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Rà soát các tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Thẩm định 

thôn, xóm, TDP NTM kiểu mẫu. Tổng hợp xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, huyện 

NTM nâng cao, thị trấn đạt chuẩn đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025. 

2. Tài nguyên - Môi trường 

- Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 06/1/2023. 

- Công tác GPMB, thu hồi và giao đất: 

+ Các dự án của tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh: Đối với dự án 

nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định còn lại chưa GPMB là 53,71 ha 

thuộc địa bàn xã Nghĩa Lâm ứng với 06 hộ thuê đất. UBND xã Nghĩa Lâm đã tiến 

hành các thủ tục để thanh lý, chấm dứt hợp đồng với các hộ đã kết thúc hợp đồng từ 

ngày 31/12/2022.  

+ Dự án đường trục phát triển giai đoạn II: Đã có quyết định giao đất của 

UBND tỉnh. Về phần diện tích đất trong khu dân cư: Tổng diện tích dự án chiếm 

dụng là 62.555,4 m2; tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án là 262 

hộ. Hội đồng BTHT&TĐC của huyện đã tiến hành kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, 

cây trồng, con nuôi trên đất tại xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Phong, Nghĩa Sơn và đang tiến 

hành phân loại nguồn gốc, xây dựng phương án BTHT. UBND các xã đã tiến hành 

xét duyệt các trường hợp đủ điều kiện tái định cư theo quy định. 

+ Tập trung GPMB các dự án thuộc Kế hoạch sử dụng đất 2023. 

- Ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đợt III tại các xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa 

Thịnh, Nghĩa Minh, Hoàng Nam, Nghĩa Châu, Nghĩa Trung, Nghĩa Phú, Nghĩa 

Hồng, Nghĩa Tân, Nghĩa Hải.  

- Hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục lập và thẩm định phương án xử lý để cấp 

GCN đất ở lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp theo Hướng dẫn 

1456/HD-STNMT; hướng dẫn 42/HD - STNMT. Bàn giao hồ sơ cho Chi nhánh VP 

ĐKĐĐ huyện để in giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau Dồn điền đổi thửa đối với 

360 hộ tại xã Nghãi Hải. 

- Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện năm 2023. Xây dựng đề 

án bảo vệ môi trường. Hướng dẫn thực hiện hồ sơ các xã NTM kiểu mẫu và 

huyện NTM nâng cao. 

3. Công nghiệp - TTCN - XDCB, GTVT 

a) Sản xuất công nghiệp-TTCN 

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN quý I đạt 1.540,2 tỷ đồng (theo 

giá so sánh 2010), đạt 24,6% KH, bằng 115,4% so cùng kỳ, trong đó: kinh tế tập 

thể  59 triệu đồng; kinh tế tư nhân 479,7 tỷ đồng; kinh tế cá thể 677,3 tỷ đồng, kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài 383 tỷ đồng. 

 b) Xây dựng cơ bản 

- Giá trị tổng sản lượng thực hiện quý I đạt 11.203,4 tỷ đồng, đạt 24,5% KH, 
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bằng 115,3% so với cùng kỳ, trong đó: ngành xây dựng dân dụng và CN 235,9 tỷ 

đồng; công trình giao thông 503,4 tỷ đồng; công trình nhà ở 428,5 tỷ đồng; công 

trình xây dựng chuyên dụng 66,3 tỷ đồng. 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công các công trình 

xây dựng trên địa bàn đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. Rà soát quy hoạch xây 

dựng giai đoạn 2021-2030 các xã đặc biệt là quy hoạch trụ sở công an xã. Trong 

quý I tổng số công trình được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của các thị trấn là 

24 hộ. 

c) Giao thông vận tải 

- Tổng giá trị sản xuất quý I đạt 180,6 tỷ đồng, đạt 26% KH, bằng 115,7% so 

cùng kỳ, trong đó: vận tải hành khách đạt 70,9 tỷ đồng; vận tải hàng hóa đạt 109,6 

tỷ đồng. 

- Triển khai kế hoạch bảo trì đường địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định 

năm 2023. Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng giao 

thông huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021-2030. Triển khai công tác quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

4. Tài chính, thương mại, dịch vụ 

* Thu, chi ngân sách: 

- Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn quý I đã thực hiện 338,8 tỷ 

đồng, đạt 33% dự toán tỉnh và huyện giao.   

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương quý I thực hiện 167,8 tỷ 

đồng, đạt 27% so với dự toán tỉnh, đạt 23% so với dự toán huyện (bao gồm cả 

chương trình mục tiêu, chính sách mới, chương trình xây dựng NTM, các dự án,...). 

* Dịch vụ, thương mại:  

- Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú đáp ứng nhu 

cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. 

III. Văn hoá - Xã hội 

1. Công tác Văn hóa - Thông tin 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ 

thống phát thanh, truyền thanh, tranh tuyên truyền về các ngày lễ lớn; các sự kiện 

quan trọng. Hướng dẫn tuyên truyền Lễ hội xuân 2023; tuyên truyền Dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi). 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động TDTT nhân dịp Xuân 

Quý Mão 2023. Tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và 

Giải Việt dã năm 2023.  

- Hoàn thiện Đề án “Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu Đề” và 

trình UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn xã Nghĩa Thái xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Di 

tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Miếu Quan nghè. 
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- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh chuyển đổi 

số trong giải quyết TTHC. 

2. Công tác Giáo dục - Đào tạo  

- Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn và các hoạt động giáo dục ở 

tất cả các cấp học đặc biệt sinh hoạt chuyên môn để trao đổi chuyên môn giáo viên 

lớp 1, 2, 3 cấp tiểu học, lớp 6, 7 cấp THCS; tập huấn giáo viên dạy lớp 4, lớp 8 năm 

học 2023-2024 về chương trình giáo dục phổ thông mới. Tham gia thi học sinh giỏi 

lớp 9 cấp tỉnh. Tổ chức giải bóng đá thiếu niên 7 cho học sinh THCS người cấp 

cụm; tổ chức thi HSG thể dục thể thao cấp huyện các môn Cờ vua, Bóng bàn, Cầu 

lông. 

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn Quốc gia được 

quan tâm thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu1. Trường mầm non Nghĩa Minh, mầm non Nghĩa Trung được 

Sở GDĐT kiểm tra, công nhận 3 chuẩn trong kỳ, chưa có quyết định chính thức.  

3. Công tác Y tế, Dân số   

Công tác khám chữa bệnh đảm bảo an toàn, duy trì trực chuyên môn 24/24  

trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão; tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên sẵn 

sàng nhập ngũ năm 2023. Tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023, kết quả kiểm tra 16 cơ sở, không 

có cơ sở vi phạm quy định về ATTP, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên 

địa bàn huyện. 

4. Công tác Nội vụ 

- Triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, kết nối 

đồng bộ chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đối với 

các xã, thị trấn. 

- Hiệp y với Sở Nội vụ công nhận hết tập sự bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp đối với 11 giáo viên đủ điều kiện. Xây dựng kế hoạch vị trí việc làm năm 

2023. 

- Hoàn thành việc nâng lương trước hạn, lương thường xuyên, vượt khung 

đợt 1 năm 2023. 

- Hoàn thiện chấm điểm phần mềm bộ chỉ số CCHC cấp xã, tổng hợp báo 

cáo Sở Nội vụ. Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi 

đua năm 2023; hướng dẫn các khối ký kết giao ước thi đua. Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo.  
                   

1 Đến thời điểm hiện tại có: Trường chuẩn quốc gia: 24/24 trường MN đạt chuẩn quốc gia, 

trong đó có 23 trường mức độ 1, 01 trường mức 2; Tiểu học có 24/24 trường đạt chuẩn quốc gia 

trong đó có 14/24 trường đạt chuẩn mức 2, 10 trường đạt chuẩn mức 1; THCS 25/25 trường đạt 

chuẩn trong đó 20/25 trường đạt chuẩn mức 2, 5 trường đạt chuẩn mức 1. Chuẩn Xanh – Sạch – 

Đẹp – An toàn: 21/24 trường MN đạt chuẩn , tiểu học có 24/24 trường đạt chuẩn, THCS có 24/25 

trường đạt chuẩn. Kiểm định chất lượng giáo dục: 16/24 trường MN, 21/24 trường TH, 16/25 

trường THCS được kiểm định chất lượng. 
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5. Công tác Lao động Thương binh và Xã hội 

- Tổ chức đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các đối tượng người có công, đối tượng 

chính sách xã hội. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức chi trả trợ cấp và quà tết cho 

các đối tượng chính sách đảm bảo đúng đối tượng và thời gian. Thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết 

Quý Mão: 113 xuất với số tiền 54.850.000 đồng, đối tượng khác (ung thư, tim bẩm 

sinh, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo) 1.567 xuất với số tiền 

234.970.000 đồng. Trợ cấp Tết cho 6.611 đối tượng đang hưởng chế độ Bảo trợ xã 

hội theo Nghị định số 136 và Nghị định số 20 của Chính phủ với số tiền: 

991.650.000 đồng. Phối hợp với các đơn vị, cá nhân tặng quà cho đối tượng bảo trợ 

xã hội nhân dịp Tết Quý Mão: 857 xuất với số tiền 151.500.000 đồng.  

- Tặng quà người cao tuổi tròn 100 tuổi nhân dịp Tết Quý Mão: 41 người với 

số tiền 28.700.000 đồng; Hiện vật: 205m vải lụa điều. Tặng quà người cao tuổi: Ở 

tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên nhân dịp Tết Quý Mão: 4.003 người 

với số tiền: 1.114.850.000 đồng. Phối hợp với các đơn vị, cá nhân tặng quà cho 

người cao tuổi nhân dịp Tết Quý Mão: 558 xuất với số tiền 51.400.000 đồng.  

- Tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 

cho 5.655 người có công, tổng số tiền 1.721.100.000 đồng; quà của Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, UBND tỉnh cho 5.657 người có công tổng số tiền 1.131.400.000 

đồng và 5.657 xuất bánh kẹo; Quà từ ngân sách huyện cho 89 người với số tiền 

26.700.000 đồng. Phối hợp với các đơn vị, cá nhân tặng quà cho người có công và 

thân nhân liệt sĩ nhân dịp Tết Quý Mão: 134 xuất với số tiền 114.500.000 đồng.  

- Tỷ lệ hộ nghèo điều tra năm 2022 thực hiện chính sách năm 2023 là 0,53% 

(339 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,76% (3.035 hộ). 

- Tổng số lao động được giải quyết việc làm mới là 1.015 lao động, đạt 

26,7% KH. Đăng ký chỉ tiêu đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho lao động 

nông thôn năm 2023: Nghề nông nghiệp 70 lao động, nghề phi nông nghiệp 210 lao 

động. Số lao động được học nghề mới là 832 lao động, đạt 26% kế hoạch. 

- Rà soát lập danh sách 10 trẻ em bị khuyết tật vận động, bị sứt môi, hở vòm 

miệng, bị các bệnh về mắt, bị tim bẩm sinh đề nghị phẫu thuật năm 2023. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống tệ 

nạn xã hội, tăng cường công tác lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia 

đình và cộng đồng, đã tổ chức cai nghiện tại cộng đồng 07 đối tượng, cai nghiện tại 

trung tâm Xuân Trường 05 đối tượng. 

IV. Quốc phòng, An ninh, Thanh tra, Tư pháp  

1. Quốc phòng 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương theo kế hoạch, duy trì 

nghiêm chế độ SSCĐ, PCCN.  

- Tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, đúng luật; bàn 
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giao 268 thanh niên, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tổ chức rút kinh nghiệm 

công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành xử lý 

triệt để các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tiếp nhận quân nhân 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; phối hợp với Trường CĐ nghề số 

20 tổ chức hướng nghiệp, học nghề, tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ. 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang 

thiết bị, học cụ phục vụ huấn luyện năm 2023; tham gia hội thi cấp tỉnh có 01 sáng 

kiến đạt giải C; 01 cải tiến đạt giải C, toàn đoàn đạt giải khuyến khích. 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch điều tra Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ 

thuật nền kinh tế quốc dân đồng thời tổ chức đăng ký tuổi 17; phúc tra 3 lực lượng, 

phương tiện kỹ thuật năm 2023. 

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT huyện rà soát các trọng điểm đê 

điều phục vụ điều chỉnh kế hoạch PCTT&TKCN giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế 

hoạch PCTT&TKCN điều chỉnh năm 2023. 

- Tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, tuyên dương đoàn viên ưu tú cho thanh niên 

nhập ngũ; tổ chức thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công, cán bộ 

quân đội nghỉ hưu trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

2. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 

- Tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, trật tự ATXH tiếp tục ổn định. 

Nắm chắc tình hình mâu thuẫn, khiếu tố. Tăng cường công tác QLNN về hoạt 

động xuất nhập cảnh, người nước ngoài, việt kiều về cư trú, du lịch, lao động 

tại địa phương. 

- Trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 05 vụ phạm pháp hình sự, trong đó: 02 vụ 

trộm cắp tài sản tại thị trấn Quỹ Nhất, xã Nghĩa Phú; 01 vụ cố ý gây thương 

tích tại xã Nghĩa Châu; 01 vụ dâm ô người dưới 16 tuổi tại TT Rạng Đông; 01 

vụ giết người tại xã Nghĩa Sơn, làm 02 người chết. 

- Phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật:  Xử lý hành chính 109 vụ, 

138 đối tượng, phạt tổng số tiền 126,1 triệu đồng 2. 

- An toàn giao thông: Xảy ra 06 vụ TNGT tại xã Nghĩa Minh, Nghĩa Tân, 

Nghĩa Hải, Nghĩa Lợi, Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề làm 05 người chết, 05 người bị 

thương. 

- TTKSGT: Xử lý 155 trường hợp, tạm giữ 128 xe mô tô, tước GPLX 69 

trường hợp, phạt tiền 845,675 triệu đồng. 

- Tiếp nhận 4.449 hồ sơ làm CCCD công dân, trong đó: Cấp mới 2.408; 

cấp đổi 1.952; cấp lại 79.  

- Bàn giao 17 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 . 

                   

 
2 Trong đó: 08 vụ, 29 đối tượng về cờ bạc; 27 vụ, 30 đối tượng về hình sự; 22 vụ, 22 

đối tượng về ma tuý; 17 vụ, 17 đối tượng về pháo; 09 vụ, 09 đối tượng  về kinh tế; 21 vụ, 21 

đối tượng về môi trường; 11 vụ, 11 đối tượng về đặc doanh; 08 vụ, 08 đối tượng về PCCC . 
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3. Công tác tư pháp  

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tăng cường 

công tác tuyên truyền, quy định của pháp luật về an toàn giao thông, về quản lý và sử 

dụng pháo nổ, phòng cháy chữa chát, Luật nghĩa vụ quâm sự phục vụ cho công tác 

tuyển quân năm 2023. Triển khai thực hiện phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch 

dùng chung của Bộ Tư pháp và thực hiện cấp mã số định danh cho trẻ em khi đăng 

ký khai sinh. Đã thực hiện 22 hồ sơ trên cổng dịch vụ công cấp huyện.3 Đã thực 

hiện số hóa 100% hồ sơ đã nhận, thanh toán trực tuyến 100% hồ sơ.   

4. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

Công tác tiếp dân được duy trì, trong quý I đã tổ chức 06 ngày tiếp dân với 

số lượt người đến phòng tiếp dân là 25 lượt người, nội dung phản ảnh các vấn đề 

liên quan tới đất đai, chính sách xã hội. Tổng số đơn tiếp nhận 18 đơn, trong đó: 03 

đơn thuộc thầm quyền giải quyết của UBND huyện, đã giải quyết xong 01 đơn, 

đang xem xét giải quyết 02 đơn; 15 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ 

quan, UBND xã, thị trấn, đã giải quyết xong 11 đơn, đang xem xét giải quyết 04 

đơn. Ban hành văn bản chấn chỉnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II 

1. Sản xuất Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chăm sóc, bảo vệ lúa Xuân 2023. Hướng 

dẫn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại 

và thông báo phòng trừ kịp thời. Tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022, 

triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2023. Hướng dẫn các HTX  lên phương án thu và 

thu các dịch vụ mùa, năm 2023, khóa sổ, lập báo tài chính năm 2022. 

- Tập trung triển khai công tác tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc, gia cầm, 

phòng chống dịch bệnh cho các vật nuôi thủy sản; đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tập 

trung chăm sóc các đối tượng nuôi trồng thủy sản. 

* Công tác PCTT: Kiểm tra, theo dõi tiến độ thi công các công trình đê, kè 

trên địa bàn. Xây dựng kịch bản chỉ đạo diễn tập PCTT&TKCN và phương án 

phòng chống thiên tai, sơ tán nhân dân ứng với các kịch bản. 

2. Phối hợp với UBND các xã tiến hành phân loại nguồn gốc đất, xây dựng 

phương án BTHT, xét duyệt các trường hợp đủ điều kiện tái định cư đối với dự án 

đường trục giai đoạn II. Triển khai kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường cấp huyện 

năm 2023. 

4. Thường xuyên tuyên truyền về các chính sách khuyến khích, phát triển sản 

xuất Công nghiệp - TTCN, thương mại dịch vụ, động viên các hộ sản xuất đầu tư 

phát triển ngành nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ cá thể chấp hành các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Kiểm tra chất lượng và đôn đốc tiến độ 

                   

 3 Trong đó: khai sinh có yếu tố nước ngoài 02 trường hợp, kết hôn có yếu tố nước 

ngoài 03 trường hợp, cải chính hộ tịch 11 trường hợp, chứng thực trực tuyến 05 trường hợp. 
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thi công các công trình đang thi công trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn 

thường xuyên kiểm tra các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đảm 

bảo đường thông, hè thoáng, khang trang cảnh quan đô thị nông thôn; thực hiện tốt 

công tác đảm bảo trật tự ANTT trong các dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, 

01/5/2022.  

4. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, khai thác các nguồn thu, chỉ đạo thu 

đúng, thu đủ, quản lý chặt chẽ kế hoạch chi đảm bảo theo dự toán. Chỉ đạo các tổ 

chức tín dụng tăng cường nguồn vốn vay cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh huy 

động nguồn vốn kinh doanh.  

5. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền về chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan 

chức năng trong việc hoàn thành Đề án Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn 

Liễu Đề. 

6. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện. Đẩy mạnh phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra 

đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các nhà 

trường. Tiếp tục chỉ đạo các trường MN, TH, THCS chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

hồ sơ để đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra, công nhận lại trường chuẩn quốc gia đáp 

ứng tiêu chí NTM nâng cao. Thực hiện khảo sát chất lượng cuối năm học 2022-

2023 cấp tiểu học và trung học cơ sở. Xét tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm 

học 2022-2023. 

7. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia 

BHYT, tổ chức kiểm tra An toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì An toàn 

thực phẩm năm 2023. 

8. Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023; Tháng 

hành động vì trẻ em năm 2023. Hoàn thiện ghi chép biến động thông tin cung, cầu 

lao động năm 2023; tổ chức tuyên truyền về dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông 

thôn. Tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên, một lần cho đối tượng Người có công 

và xã hội kịp thời, đúng đối tượng; giám sát công tác chi trả trợ cấp cho diện đối 

tượng người có công tại các  xã, thị trấn. 

9. Tiếp tục theo dõi nắm bắt hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn 

huyện. Thực hiện kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công tác văn thư lưu trữ 

năm 2023. 

10. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các chế độ quy định. Thường xuyên 

nắm chắc tình hình nhân lực, phương tiện sẵn sàng huy động bảo vệ chủ quyền, 

quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam. Tổ chức phúc tra 3 lực lượng, đăng ký 

tuổi 17, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2023 theo đúng quy định. 

chỉ đạo xã Nghĩa Hồng làm công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập PCTT&TKCN 

theo kế hoạch đã xác định. 

11. Tiếp tục tăng cường nắm tình hình, giải quyết tình hình khiếu tố ở thị trấn 

Rạng Đông và khu vực Cồn Xanh; tình hình các đạo lạ chưa được công nhận, tình 

hình vi phạm đất đai của các cơ sở tôn giáo; quản lý chặt chẽ số đối tượng liên quan 
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đến các tổ chức phản động. Triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT kỳ nghỉ lễ 

30/4, 01/5. Tăng cường TTKSGT ngoài giờ hành chính, kéo giảm tình hình TNGT, 

phấn đấu giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Tập trung thực hiện công tác năm 2023.    

 12. Duy trì công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn theo đúng quy định; tiếp 

tục đôn đốc các cơ quan, xã, TT giải quyết đơn thư đã được chuyển đến theo thẩm 

quyền. Thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch.  

13. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, trợ giúp pháp lý đến các đối tượng, gia 

đình chính sách thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp 

pháp lý năm 2017. Công tác chứng thực được thực hiện nhanh gọn, thuận lợi cho 

công dân, công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục duy trì. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và 

nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 của UBND huyện Nghĩa Hưng./. 

 
 

Nơi nhận:                         
- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Thường trực Huyện ủy;                                   

- Thường trực HĐND huyện;                                                                         

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VT.            

                                                     

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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