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BÁO CÁO 

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

tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022. 

  

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 

 

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

NĂM 2022 

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid -19 

Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các chỉ 

đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, của tỉnh, của 

huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình thực tế. Tiếp tục thực 

hiện các biện pháp cách ly, theo dõi và điều trị các trường hợp F0 trên địa bàn huyện. 

Tính đến ngày 31/7/2022 toàn huyện đã ghi nhận 12.602 ca F0, trong đó đã kết thúc 

điều trị 12.593 ca, đang thực hiện cách ly, điều trị 0 ca, số ca tử vong 09 ca - các ca tử 

vong đều có tiền sử bệnh lý nền, sức khỏe yếu (Trong đó tính riêng trong tháng 

7/2022 trên địa bàn huyện chỉ ghi nhận 7 ca F0). 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đặc 

biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi. Tính đến ngày 31/7/2022, trên địa bàn huyện: đã tiêm cho người trên 18 

tuổi mũi 1 đạt đạt 99,2%, mũi 2 đạt 98,6%, mũi 3 đạt 97,7%, tiếp tục đẩy nhanh tiến 

độ tiêm mũi 4 cho người dân. Tiêm trẻ em từ 12-17 tuổi mũi 1 đạt 104,9%, mũi 2 đạt 

102,2%, mũi 3 đạt 35,5%. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-

dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện là 9.448 trẻ, số trẻ đồng ý tiêm là 9.085 (đạt 96%), đã 

tiêm mũi 1 là 6.001 liều (đạt 83,7%), mũi 2 đạt 42,2%). 

2. Sản xuất Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường: 

- Nông nghiệp: Thời tiết thuận lợi, cây trồng được chăm sóc và phòng trừ kịp 

thời các đối tượng gây bệnh nên sinh trưởng, phát triển tốt. Hoàn thành việc gieo cấy 

vụ mùa và tiến hành thực hiện chăm sóc lúa mùa.  

Chăn nuôi: Trong tháng, không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp 

tục triển khai công tác tiêm phòng vụ cho đàn gia súc, giam cầm trên địa bàn huyện.  

Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai: Chỉ đạo công tác phòng chống 

áp thấp nhiệt đới và mưa lớn xảy ra trong tháng. Chỉ đạo các xã có tuyến đê thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến hiện trạng đê điều trước mùa lũ bão, phát hiện kịp 

thời vi phạm mới phát sinh để xử lý ngay từ giờ đầu. 

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM): Tập trung chỉ đạo, đôn đốc 03 đơn 

vị xã Mỹ Thắng, Mỹ Tiến hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao năm 2021 (đợt 2), 

chỉ đạo xã Mỹ Hà hoàn thành các tiêu chí NTM năm 2022 và tiếp tục chỉ đạo các xã 
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còn lại triển khai xây dựng NTM nâng cao. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị 

tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. 

- Tài nguyên và môi trường: Đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh công tác lập 

hồ sơ đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở năm 20221. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục 

để triển khai công tác đấu giá đất khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc (đợt 10)2. Kiểm điểm 

tiến độ và chỉ đạo các xã đẩy nhanh công tác cấp đổi GCN sau DĐĐT đối với các xã, 

thị trấn và xử lý vi phạm theo Hướng dẫn 1456/HD-STNMT của Sở Tài nguyên – 

Môi trường3. Xây dựng và trình Sở Tài nguyên - Môi trường bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Mỹ Lộc. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 

43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về đất đai, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất 

đai xảy ra. Xây dựng báo cáo tiến độ xử lý các vi phạm đất đai theo chỉ đạo tại Kế 

hoạch 95/KH-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh và Văn bản số 439/UBND-

VP3 ngày 28/6/2021 của UBND tỉnhtính đến ngày 30/6/2022. 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn về tuyên truyền bảo vệ môi trường; Thường 

xuyên hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn ra quân tổng vệ sinh môi trường, dọn rác 

thải các trục đường liên thôn, liên xã. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn trong công tác 

phân loại rác thải tại nguồn. 

3. Công nghiệp - xây dựng, Quy hoạch, Đầu tư, Giao thông, Khoa học - CN: 

- Công nghiệp -Xây dựng: Chỉ đạo các xã, thị trấn cung cấp thông tin về sản 

xuất và sử dụng kết cấu bê tông cấu kiện và bê tông thương phẩm. Báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chương trình  hành động số 33-CTr/TU  ngày  17/4/2019 của Tỉnh về công  tác  bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 - Quy hoạch: Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện 

Mỹ Lộc4. Tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tham gia lập 

quy hoạch phân khu 9A, 9B – Điều chỉnh quy hoạch hai bên tuyến đường Nam Định 

                                                 
1 Đến thời điểm hiện tại các đơn vị xã Mỹ Trung, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Thành, Mỹ Phúc đã hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất. Tổ 

công tác của  huyện đã tiến hành tiến hành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực địa các vị trí đấu giá đất. Ngày 12/7/2022 UBND 

huyện đã tiến hành xét duyệt hồ sơ đấu giá đất cho 5 xã. Các xã đang hoàn thiện hồ sơ (Dự kiến đầu tháng 8 trình các Sở ngành 

liên quan, UBND tỉnh xem xét thẩm định hồ sơ). 
2 UBND huyện đã có Tờ trình số 2184/TTr-UBND ngày 21/5/2022 trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét phê duyệt 

giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc với tổng số 74 lô, giá khởi 

điểm là 156.228.700.000 đồng. Hiện đang chờ tỉnh phê duyệt. 
3 Công tác cấp giấy chứng nhận cho các hộ sau dồn điền đổi thửa: Tổng số chỉ tiêu các xã, thị trấn đăng ký cấp đổi năm 2022 là 

550 giấy, trong đó: Mỹ Tiến: 150 giấy, Mỹ Thắng 150 giấy, Mỹ Hưng: 50 giấy, Mỹ Thuận: 100 giấy, thị trấn Mỹ Lộc: 100 giấy. 

Đến nay UBND huyện đã ban hành Quyết định cấp GCN cho 129 hồ sơ tại xã Mỹ Tiến và 05 hồ sơ tại xã Mỹ thịnh , các xã đang 

tiếp tục hoàn thiện 294 hồ sơ (90 hồ sơ xã Mỹ Tiến; 162 hồ sơ xã Mỹ Thắng; 42 hồ sơ xã Mỹ Hưng) để trình Tổ công tác của 

huyện thẩm định. 

- Công tác xử lý theo Hướng dẫn 1456: Kế hoạch năm 2022 là xử lý được 20 trường hợp. Đến nay UBND huyện đã phê duyệt 

được 12 trường hợp tại xã Mỹ Thắng. Hiện Tổ công tác của huyện đã thẩm định 7 trường hợp tại xã Mỹ Tân. Hiện xã Mỹ Tân 

đang hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Tổ công tác. Đối với các xã còn lại phòng TNMT đang tiếp tục đôn đốc để xây dựng hồ 

sơ. 
4 Đang tiến hành lập quy hoạch phân khu VI gồm 03 xã Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Phúc theo Quyết định số 119/QĐ- 

UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn thành 

phố Nam Định. Đã tổ chức lựa chọn xong đơn vị khảo sát, đã hoàn thiện phương án khảo sát địa hình, phối hợp với đơn 

vị khảo sát tổ chức thu thập số liệu, kiểm tra các lưới tọa độ; Ban hành quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 

về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn dự thầu gói thầu quy hoạch phân khu VI; tổ chức đăng tải trên hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia; đang lựa chọn nhà thầu gói thầu lập quy hoạch. 
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– Phủ Lý5. Hoàn thiện các thủ tục trình cấp trên xem xét, cho ý kiến lập, điều chỉnh 

quy hoạch chung thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc đến năm 2030. Chỉ đạo các xã khác 

đẩy nhanh công tác lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-

20306. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát các 

quy hoạch xây dựng để đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 

2021-2030.... 

Đầu tư:  

* Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ 

Thuận: Hội đồng GPMB BTHT của huyện đã tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và tiến 

hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Mỹ Thuận. 

Kết quả thực hiện: Tổng số hộ dân đã phê duyệt phương án BTHT là 906 hộ và 

4 tập thể; tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ được duyệt 257.904.347.500 đồng. Tính 

đến ngày 31/7/2022, số hộ dân đã nhận tiền BTHT là 901 hộ dân và 4 tập thể, số tiền 

255.768.446.500 đồng.  

Ngày 27/7/2022 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND 

quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 5 hộ và 2 

tổ chức tập thể trên địa bàn xã Mỹ Thuận với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là 

721.310.000 đồng. Trong đó: Bồi thường hỗ trợ vật kiến trúc là 688.449.000 đồng; 

Bồi thường hỗ trợ cây trồng, vật nuôi là 32.861.000 đồng. 

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện phương án bồi thường HTGPMB đối với các hộ còn 

lại. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện như: Dự án 

cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại 

Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến); Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thắng - 

Hà; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh - Khánh; Dự án cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường Hưng Lộc, các khu dân cư tập trung xóm 5 - xã Mỹ Hưng, khu dân cư 

tập trung xã Mỹ Hà, khu dân cư thôn An Cổ - xã Mỹ Thành, khu dân cư tập trung 

xóm 3 - xã Mỹ Trung; Dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân tại xã Mỹ Thịnh và xã 

Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc (để quy tụ mồ mả trong phạm vi GPMB khu công nghiệp); 

Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Lộc; Dự án 

Xây dựng mới nhà ăn, nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Công an 

huyện Mỹ Lộc; Dự án Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 2 tầng, thiết bị và một số hạng 

mục phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện Mỹ Lộc7,....  

                                                 
5 Đến nay, đang hoàn thiện phương án quy hoạch và chờ xin ý kiến Hội đồng thẩm định của tỉnh. 
6 Đã ban hành thông báo lập quy hoạch chung xây dựng cho 10/10 xã trên địa bàn huyện. Các xã đang tổ chức lập 

nhiệm vụ và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. Đã phê duyệt nhiệm vụ cho 04 xã Mỹ Tiến, Mỹ Hà, Mỹ Hưng và 

xã Mỹ Thắng, 05 xã Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ Hưng, Mỹ Thịnh đang tiến hành thẩm định, còn lại 01 xã Mỹ 

Thuận (chưa có hồ sơ).  
71. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ đường 63B xã Mỹ Hà đến dốc La xã Mỹ Tiến). 

Công trình đang thực hiện đan rãnh bó vỉa, đào đất lề đường. 

2. Dự án Xây dựng Khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc: Hội đồng BTHT GPMB đang tiến hành 

công tác giải phóng mặt bằng. Ngày 08/7/2022 UBND huyện ra Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 

GPMB dự án. Ngày 13/7/2022 UBND huyện trình UBND tỉnh xin tạm ứng vốn để phục vụ bồi thường hỗ trợ GPMB 

dự án.  

3. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ 

Tiến): Kí hợp đồng tư vấn giám sát và đơn vị thi công, đang chuẩn bị công tác khởi công 

4. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thắng Hà, huyện Mỹ Lộc: Đang trong quá trình mở thầu gói thầu thi công và 

gói thầu tư vấn giám sát. 

5. Dự án xây dựng KDC tập trung xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc: Đang trong quá trình thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500. 
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- Giao thông: Ban hành kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên 

địa bàn huyện Mỹ Lộc năm 2022. Tổ chức sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 06t 

tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Triển khai 

văn bản chỉ đạo về việc thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ để 

nâng cao an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo 

TTATGT, TTCC trên tuyến quốc lộ 21A, Đại lộ Thiên Trường, đường 63,… trên địa 

bàn các xã Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Phúc, Mỹ Trung và thị trấn Mỹ Lộc.  

- Khoa học công nghệ: Xây dựng và đăng ký sáng kiến trong lĩnh vực cải cách 

hành chính cấp tỉnh năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai hiệu quả 

việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của UBND các xã, thị trấn. 

4. Tài chính, Ngân hàng: 
- Tài chính: Thu ngân sách trên địa bàn huyện (tính đến ngày 31/7/2022) đạt 

86,1 tỷ đồng, bằng 55,9% dự toán tỉnh giao, huyện giao, trong đó thu tiền sử dụng đất 

đạt 56,1 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán tỉnh, huyện giao, thu trừ tiền sử dụng đất đạt 

29,9 tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán tỉnh, huyện giao. Chi ngân sách trên địa bàn đạt 

155,1 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán tỉnh, huyện giao; chi thường xuyên đạt 119,9 tỷ 

đồng, bằng 55% dự toán tỉnh, huyện giao; chi cho công tác phòng chống Covid-19 là 

2,6 tỷ đồng. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, thưởng và thực hiện các chế độ cho 

cán bộ, công chức, viên chức, các chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo đầy đủ các 

khoản chi lương, thưởng và thực hiện các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, 

các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022. Chỉ đạo nâng cao công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 

huyện. 

Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác Kiểm toán 

ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của Kiểm 

toán Nhà nước khu vực XI.  

                                                                                                                                                                  
6. Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh Khánh, huyện Mỹ Lộc: Đào khuôn đường cũ, đắp đất lề đường, đắp cát 

K95, K98, Cống tròn, cống hộp đúc sẵn, kè đá. Tiếp tục giải quyết các vướng mắc trong việc di chuyển cột 

điện trong thi công dự án. 
7. Dự án  xây dựng khu dân cư tập trung thôn An Cổ, xã Mỹ Thành: Ngày 07/7/2022 Hội đồng thẩm định tổ chức hội 

nghị triển khai lấy ý kiến về đồ án quy hoạch. Ngày 15/7/2022 UBND huyện đã trình HĐND huyện về việc xin ý kiến 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tập trung thôn An Cổ, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. 

8. Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hưng Lộc, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 chợ Đặng qua UBND xã Mỹ Hưng 

đến cầu Dừa đi thị trấn Mỹ Lộc và tuyến nhánh): Ngày 12/7/2022 UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự 

án. Đơn vị đang triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

9. Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xóm 3, xã Mỹ Trung: Đang tiến hành lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500, 

tham vấn cộng đồng khu dân cư. 

10. Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân tại xã Mỹ Thịnh và xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc (để quy tụ mồ mả trong 

phạm vi GPMB khu công nghiệp): Hội đồng BTHTGPMB đang hoàn tất thủ tục liên quan để tiến hành 

bàn giao GPMB. 

11. Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Lộc: Ngày 7/7/2022 UBND huyện đã phê 

duyệt báo cáo KTKT. Ngày 12/7/2022 UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 12/7/2022 Ban 

QLDA chỉ định thầu, thương thảo và kí hợp đồng với đơn vị tư vần lập HSMT, đánh giá HSDT và tư vấn thẩm định 

HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Đang trong quá trình đấu thầu gói thầu thi công xây dựng. 

12. Dự án Xây dựng mới nhà ăn, nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Công an huyện Mỹ Lộc: Đang 

trong quá trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;  

13. Dự án Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 2 tầng, thiết bị và một số hạng mục phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HĐND-

UBND huyện Mỹ Lộc: Đều đang trong quá trình thẩm định và báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

14. Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Tân Đệ và các hạng mục phụ trợ. Đang trình thẩm định và phê duyệt 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 
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- Ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 

huyện đến tháng 7 năm 2022 đạt 201,8 tỷ đồng8; Tổng dư nợ cho vay là đạt 801.8 tỷ 

đồng9. Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ, 

ưu tiên mở rộng cho vay phục vụ mục đích Nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông 

thôn mới; Chủ động rà soát, thống kê dư nợ cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng 

do dịch bệnh Covid-19 để kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước. 

5. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: 

- Giáo dục – Đào tạo: Tổ chức xét duyệt khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 

có thành tích tốt trong năm học 2021-2022. Chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm đối với 

các cấp học. Tiếp tục kiểm tra số liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GD-

ĐT và báo cáo số liệu cuối năm học về Sở GD-ĐT Nam Định. Tổ chức lựa chọn vận 

động viên tham gia giải thể thao do Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định tổ chức. Tổng 

hợp số liệu học sinh thi và đỗ vào các trường THPT năm 202210. Tổ chức tham gia 

tập huấn SGK lớp 3, lớp 7 cho các trường. Xây dựng Đề án quy định một số chính 

sách phát triển giáo dục mần non ngoài công lập. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hè cho học sinh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các trường kiểm tra đánh giá giáo 

viên, cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 7 năm học 2022-2023. Chỉ 

đạo trường THCS Mỹ Thuận hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, 

trường xanh - sạch - đẹp - an toàn để đón đoàn thẩm định của Sở GD-ĐT. 

- Y tế: Tập trung cao cho công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho 

nhân dân. Tổ chức khám, tư vấn các bệnh lý và cấp phát thuốc miễn phí cho người 

cao tuổi trên địa bàn huyện. Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo 

đảm ATTP, chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè; tăng cường công tác đảm bảo 

chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế. Duy trì theo dõi các cơ sở sản xuất kinh doanh dược 

phẩm, các cơ sở hành nghề y học hiện đại, y học cổ truyền, dược tư nhân, các phòng 

khám đa khoa và chuyên khoa, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng thực 

phẩm trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Tỷ lệ bao phủ BHYT huyện (tính đến 25/7/2022) 

là 89,84%11. 

Công  tác BHXH: Thu BHXH-BHYT-BHTN (lũy kế đến tháng 7/2022) số tiền 

trên 88 tỷ  đồng. Cấp mới 41 sổ BHXH, cấp lại 26 sổ, cấp mới 1.299 thẻ BHYT, cấp 

lại 628 thẻ BHYT. Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 3.560 người với số tiền 

trên 12 tỷ đồng. Tiếp nhận 693 hồ sơ; đã giải quyết 678 hồ sơ, còn lại 15 hồ sơ đang 

giải quyết.  

- Lao động – Xã hội: Tổ chức các Đoàn đại biểu đi viếng Nghĩa trang Liệt sỹ 

Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9, Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ tại 

thành cổ Quảng Trị, và Tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân nhân dịp kỷ niệm 

75năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022). Tổ chức các hoạt động 

thăm, tặng quà các đối tượng người có công và thân nhân của người có công nhân dịp 

                                                 
8 Trong đó vốn huy động của NHCS là: 69,8 tỷ đồng, vốn huy động của NH Nông nghiệp và PTNT là 132 tỷ đồng 
9 Trong đó Tổng dư nợ cho vay của  NHCS 31,8 tỷ đồng, của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là 770 tỷ đồng. 
10 Kết quả: có 945 HS/1083 HS tốt nghiệp tham gia thi vào lớp 10 THPT năm học 2022, tính đến thời điểm hiện tại có 

766 HS đỗ. Trong đó: 624 HS đỗ các trường THPT công lập (28 HS đỗ vào chuyên Lê Hồng Phong), 82 HS đỗ các 

trường THPT dân lập, 15 HS đỗ các trung tâm GDTX, 45 HS học trường nghề). 
11 Xã Mỹ Thịnh 91,8%, xã Mỹ Trung 88,5%, xã Mỹ Phúc 88,3%, xã Mỹ Tân 88,2%, xã Mỹ Hưng 90,4%, xã Mỹ Hà 

89,9%, xã Mỹ Tiến 92,5%, xã Mỹ Thuận 88,9%, xã Mỹ Thành 90,2%, xã Mỹ Thắng 92,1%, thị trấn Mỹ Lộc 89%. 
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kỷ niệm 75 năm ngày TBLS 27/7/1947-27/7/2022 đối với 6.902 lượt người với số 

tiền gần 2 tỷ đồng12. Đề nghị Sở Lao động – TB&XH tiếp nhận, xem xét giải quyết 

trợ cấp mai táng phí, chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng13. Thành lập tổ 

công tác kiểm tra, khảo sát để xây dựng phương án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 

2022. Tiếp tục triển khai vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia 

đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2022 và Quỹ “Bảo trợ trẻ em” năm 

202214. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 

đối với người lao động làm việc theo HĐLĐ.  

- Văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh- truyền thanh:  

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. Tiếp tục triển khai 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó tập 

trung hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 

khu dân cư văn hóa theo nghị định số 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và 

Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL về xây dựng cơ quan văn hóa. Triển khai công 

tác về cấp chứng thư số cho cán bộ, công chức tại bộ phận 1 cửa cấp huyệ, xã. Rà 

soát nhu cầu đặt tên đường của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện báo cáo Sở Văn 

hóa - TT&DL bổ sung vào dữ liệu Ngân hàng tên đường, phố và các công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường triển khai hoạt 

động trên cổng thông tin điện tử của các xã, thị trấn. 

 Nâng cao chất lượng các chương trình PT-TT, tăng thời lượng phát sóng 5-10 

phút/chương trình. Tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng trong tháng như kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2022; Đại hội đại biểu 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mỹ Lộc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-

2027;…. 

6. Công tác nội vụ, cải cách hành chính: 

- Nội vụ: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND khóa 

X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức tập huấn cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã 

nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung chỉ đạo triển khai thu thập phiếu thông tin về cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ thanh 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ 

cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập 

                                                 
12 Trong đó Quà Chủ tịch nước tặng 2.274 người, với số tiền là 691.800.000 đồng, giảm 24 người so với cùng kỳ năm 

2021; Quà HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tặng 2.297 người, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng/xuất (hiện vật: 300.000 

đồng/xuất và tiền mặt 200.000 đồng/xuất) với số tiền là: 689.100.000 đồng, giảm 30 người so với cùng kỳ năm 2021; 

Quà HU-HĐND-UBND huyện tặng 2.274 người, với số tiền 345.750.000 đồng, giảm 07 người so với cùng kỳ năm 

2021. Phối hợp với Sở Lao động – TBXH trao tặng 16 xuất quà (mỗi xuất trị giá 1,8 triệu đồng) của công ty cổ phẩm 

Dược phẩm CVI Pharma đối với thân nhân liệt sỹ và Người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trao quà của Quỹ 

thiện tâm trao tặng 04 mẹ VNAH xã Mỹ Thành, xã Mỹ Trung, xã Mỹ Thắng và xã Mỹ Phúc, mỗi xuất quà trị giá 

5.000.000 đồng/mẹ. Lãnh đạo huyện thăm tặng quà trực tiếp cho 33 đối tượng ở các xã Mỹ Phúc, xã Mỹ Trung, xã Mỹ 

Tân, xã Mỹ Hà, xã Mỹ Tiến, xã Mỹ Thắng, xã Mỹ Hưng, xã Mỹ Thịnh, xã Mỹ Thuận, Thị trấn Mỹ Lộc và 04 đối tượng 

cùng Lãnh đạo tỉnh (Mẹ VNAH, Tuất Liệt sỹ, Thương, bệnh binh tiêu biểu) của xã Mỹ Thành và Thị trấn Mỹ Lộc. 
13 Trợ cấp 1 lần mai táng phí đối với 14 người; Chi trả trợ cấp thường xuyên NCC cho 1357 người; Chi tiền thờ cúng 

liệt sỹ cho 1.740 người. 
14 Tính đến ngày 31/7/2022 đã vận động Quỹ đến ơn, đáp nghĩa 20.000.000 đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em 65.000.000 đồng. 
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thuộc UBND huyện, giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 30/6/2022. Xây dựng kế 

hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 

19-NQ/TW ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập. Báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc. 

Tiếp tục triển khai và thực hiện chế độ chính sách đối với người làm việc tại thôn, 

xóm, tổ dân phố dôi dư sau khi sáp nhập. Hướng dẫn công tác nâng lương thường 

xuyên đợt 2 cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.  

Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, thực hiện quản 

lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. 

- Xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính: Tập trung chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính của huyện các tháng cuối năm 2022. Thực hiện 

tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử, chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia; 

giải quyết thủ tục hành chính trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của huyện: 

100% cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã triển khai phần mềm Một cửa 

điện tử tích hợp Cổng cung cấp dịch vụ công, phục vụ công tác tiếp nhận và giải 

quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, công dân. 100% 

dịch vụ công trực tuyến được hỗ trợ giải quyết thắc mắc của người dân doanh nghiệp. Cung 

cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức mức độ 4 phục vụ cho các tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

7. Quốc phòng, an ninh, nội chính 

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. 

Hoàn chỉnh các hệ thống văn kiện đảm bảo tác chiến phòng thủ của các cơ quan, đơn 

vị trong huyện (Văn kiện khối B). Tổ chức thành công Hội thao Trung đội dân quân 

cơ động đối với các xã, thị trấn và tuyển chọn lực lượng dân quân sẵn sàng tham gia 

Hội thao cấp tỉnh. Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc 

miễn phí cho các đối tượng chính sách tại Trạm y tế xã Mỹ Thịnh. Tổ chức mở lớp 

đào tạo kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 cho 99 đồng chí giáo viên trên 

địa bàn huyện. Triển khai tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn 

nhân dịp kỉ niện 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/202215. 

- An ninh: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện 

ổn định. Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Xử 

lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm TT ATGT, 

xử lý hành chính, hình sự đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn huyện16. Đẩy 

mạnh công tác cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân 

trong năm 2022. Triển khai thực hiện tốt 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. 

Tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có 

điều kiện; Kiểm tra an toàn phòng chống chữa cháy đối với các cơ sở may mặc, bông 

                                                 
15 Phối hợp với BCQS tỉnh thăm hỏi, tặng sổ tiết kiệm cho 02 gia đình chính sách trên địa bàn xã Mỹ Thịnh, xã Mỹ 

Hưng. 
16 Xử lý hành chính  06 vụ 06 đối tượng về hành vi đánh bạc, 06 vụ 06 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy, 03 vụ 03 đối tượng về hành vi tàng  trữ trái phép chất ma túy; 03 vụ 03 đối tượng về hành vi không đảm bảo các 

điều kiện về môi trường trong sản xuất kinh doanh. 
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vải sợi và thu mua phế liệu; Tập trung điều tra giải quyết các vụ án, các đơn thư tố 

cáo đang thụ lý; tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở kinh doanh 

có điều kiện trên địa bàn huyện; 

- Thanh tra: Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện các kết luận 

thanh tra theo kế hoạch. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo. Trong tháng tiếp 43 lượt công dân = 37 vụ việc (thường xuyên 

29 lượt = 27 vụ việc, định kỳ và đột xuất 14 lượt = 10 vụ việc) đề là đề nghị, nội 

dung tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền đổi 

thửa, chế độ chính sách. Tiếp nhận xử lý 44 đơn thư (cấp huyện 32 đơn, cấp xã 12 

đơn; trong đó có 44 đơn thuộc thẩm quyền), đã giải quyết 13/44 đơn, còn lại 31 đơn 

đang giải quyết (cấp huyện 30 đơn; cấp xã 01 đơn). 

- Tư pháp: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ Đoàn 

kiểm tra của tỉnh về kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Báo cáo 

kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ, việc yêu 

cầu bồi thường nhà nước năm 2022 theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc khai thác dữ liệu hộ tịch điện tử 

trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện việc cấp các sổ, biểu mẫu hộ tịch đối với các xã, 

thị trấn. Thực hiện việc xác minh các thông tin hộ tịch của công dân nhằm hỗ trợ 

trong quá trình giải quyết các việc hộ tịch đặc biệt là đăng ký lại việc sinh, cải chính 

hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân.  

- Thi hành án: Tiếp tục rà soát, xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác để 

tổ chức giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng số án là 185 vụ việc; 

trong đó số cũ chuyển sang 134 vụ việc, số thụ lý mới 51 vụ việc. Giải quyết xong 24 

vụ việc; Số việc chuyển kỳ sau 161 vụ việc. 

II. ĐÁNH GIÁ: 
Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022, tình hình dịch 

bệnh Covid-19 đã chuyển biến tích cực, các trường hợp F0 đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, 

UBND huyện vẫn tập trung chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc 

biệt trong công tác tiêm phòng vắc xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả để thực hiện tốt 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Sản xuất nông nghiệp ổn định, đã tập 

trung, hoàn thành công tác gieo cấy lúa Mùa đảm bảo đúng khung thời vụ. Tiếp tục 

chỉ đạo, đôn đốc các xã khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

(đặc biệt đối với 03 đơn vị xã Mỹ Thắng, Mỹ Tiến hoàn thành các tiêu chí NTM năm 

2021, chỉ đạo xã Mỹ Hà hoàn thành các tiêu chí NTM năm 2022). 

Tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà các đối tượng người có công và thân 

nhân của người có công và tổ chức trang trọng lễ dâng hương và thắp nến tri ân nhân 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022) nhằm 

tưởng nhớ, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 

Một số chỉ tiêu kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Thu ngân 

sách trừ thu tiền sử dụng đất đạt 87,9% dự toán. 

Đã tập trung, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án triển khai trên 

địa bàn. Tiếp tục tập trung hoàn thiện các thủ tục và tiến hành chi trả tiền bồi thường, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Mỹ Thuận đối với các hộ dân còn lại.  
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Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho 

người có công, các đối tượng chính sách. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững. 

Một số khó khăn, tồn tại hạn chế 
1. Tiến độ GPMB dự án xây dựng Khu đô thị trung tâm Mỹ Lộc còn một số hộ 

chưa được xử lý dứt điểm. Tiến độ xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5 xã Mỹ 

Hưng còn chậm. 

2. Công tác cấp, đổi GCN QSDĐ nông nghiệp sau DĐĐTcòn chậm (như thị trấn 

Mỹ Lộc). 

3. Tỷ lệ bảo phủ bảo hiểm y tế còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra (89,84/95%). 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2022. 
1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Theo dõi kịp thời chỉ đạo 

các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên thực tế tại địa phương. Tiếp tục tổ chức 

tiêm vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em 

từ 12-17 tuổi; trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn,hiệu quả. 

2. Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường 

- Nông nghiệp 
Chỉ đạo các đơn vị tập trung theo dõi tình hình sâu bệnh để có các biện pháp 

chăm sóc và bảo vệ lúa Mùa 2022. Triển khai các phương án phòng, chống thiên tai 

năm 2022 theo phương châm “4 tại chỗ”.  Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực 

hiện tái đàn lợn theo Luật chăn nuôi. Tiếp tục tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cẩm trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, làm tốt công tác dự tính, dự 

báo, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh. Tiếp tục tuyên 

truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký chương trình mỗi xã một sản phẩm 

OCOP. 

Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; 

đẩy mạnh công tác chỉ đạo. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc 02 đơn vị xã Mỹ Thắng, Mỹ 

Tiến hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao năm 2021 (đợt 2) để đón Đoàn thẩm 

định của tỉnh về kiểm tra, xét duyệt, chỉ đạo xã Mỹ Hà hoàn thành các tiêu chí NTM 

năm 2022. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm về tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy 

lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

Duy trì nghiêm chế độ thường trực, kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các sự cố, đảm 

bảo an toàn về đê điều trong mùa lũ bão. 

- Tài nguyên - Môi trường: Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung để 

phục vụ Đoàn kiểm tra - Ủy ban kiểm tra Trung ương về làm việc về một số nội dung 

liên quan đến công tác quản lý đất đai. Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, đặc biệt các trường hợp vi phạm đất 

đai mới phát sinh. Tiếp tục xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn 

huyện. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cấp 
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GCNQSDĐ sau DĐĐT và xử lý theo Hướng dẫn 1456/STNMT-Ttra của Sở Tài 

nguyên Môi trường. Hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở năm 2022 

đối với các xã trình các Sở ngành liên quan và UBND tỉnh xem xét, thẩm định. Tập 

trung đôn đốc xử lý các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng.  

Tuyên truyền thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, hệ thống đài phát thanh huyện xã, đảm bảo duy trì và nâng cao chất 

lượng tiêu chí môi trường phục vụ công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, phục 

vụ nâng cao đời sống trong lành cho người dân. Tăng cường công tác quản lý môi 

trường, xử lý rác thải hữu cơ và phân loại rác thải tại nguồn. 

3. Công nghiệp, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, giao thông, khoa học công 

nghệ: 

- Công nghiệp, thương mại, dịch vụ: 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 kinh doanh. Kiểm soát, ổn định thị trường, kiên quyết xử 

lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

thương mại vi phạm các quy định của pháp luật. 

- Đầu tư, xây dựng: Tiếp tục triển khai việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng khu công nghiệp Mỹ Thuận đối với các hộ dân còn lại. Nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư - xây dựng. Tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát hoạt động đầu tư - xây dựng cơ bản, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý 

đối với các trường hợp vi phạm. 

Tiếp tục triển khai việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu 

công nghiệp Mỹ Thuận đối với các hộ dân còn lại. Hoàn thiện các thủ tục để trình 

UBND tỉnh giao đất các đợt còn lại khu công nghiệp Mỹ Thuận. Tiếp tục đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt một số dự án như: Dự án Xây 

dựng Khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc; Dự án cải tạo, nâng 

cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc 

La xã Mỹ Tiến); Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thắng Hà, huyện Mỹ Lộc; Dự 

án mở rộng nghĩa trang nhân dân tại xã Mỹ Thịnh và xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ 

Lộc,…. 

- Quy hoạch: Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tập 

trung đôc đốc, hướng dẫn các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung xây 

dựng các xã giai đoạn 2021-2030. Đẩy nhanh công tác lập quy hoạch phân khu VI. 

Tiếp tục tích cực phối hợp với Sở Xây dựng lập quy hoạch phân khu IX - Điều chỉnh 

quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý. Chỉ đạo tập trung triển 

khai lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, điểm dân cư trên địa bàn huyện. 

- Giao thông vận tải: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông 

2022 góp phần kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biển giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

- Khoa học công nghệ: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị 

trấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 đi vào hoạt động có hiệu quả. Triển khai các hoạt động KH&CN theo 

kế hoạch đã đề ra. 
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4. Tài chính, ngân hàng 

- Tài chính: Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ công tác Kiểm toán ngân 

sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của Kiểm toán 

Nhà nước khu vực XI.  

Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế và tích cực thu hồi số thuế nợ đọng. 

Quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, triệt để, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tốt 

các giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc; đảm bảo các chính sách an 

sinh xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý tài chính ngân sách trên địa 

bàn; làm tốt công tác quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật. 

- Ngân hàng: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giảm phí,.. 

hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán 

qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn huyện. 

5. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội: 
- Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục triển khai xét duyệt thi đua, khen thưởng năm 

học 2021-2022 trên địa bàn huyện. Tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ 

quản lí và giáo viên các trường. Chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện để đón học 

sinh quay trở lại trường thực hiện kế hoạch năm học mới khi có chỉ đạo của tỉnh, của 

huyện và rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để có kế hoạch mua sắm bổ 

sung chuẩn bị cho năm học 2022-2023. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai 

giảng năm học mới 2022-2023. Duy trì, phát huy lợi thế của trường đạt chuẩn quốc 

gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. 

- Y tế: Đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; 

chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác truyền 

thông về an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục sức khỏe; kiểm tra giám sát chặt chẽ 

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng đối 

tượng tham gia bảo hiểm y tế góp phần thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, 

nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện 

xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. 

- Lao động - Xã hội: Đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng là người có 

công và thân nhân người có công theo quy định. Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính 

sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện đào tạo, dạy nghề cho lao động 

nông thôn theo kế hoạch. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị trợ cấp BTXH theo 

Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, trình UBND huyện ký Quyết định hưởng 

chế độ đối với những trường hợp đủ điều kiện; đồng thời thực hiện kịp thời công tác 

chi trả trợ cấp thường xuyên, một lần tiền hỗ trợ mai táng phí theo quy định. Tiếp tục 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” và Quỹ Bảo 

trợ trẻ em. 

- Phát triển văn hoá, thể thao, thông tin, phát thanh truyền thanh: Tiếp tục 

chỉ đạo tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp. Xây dựng kế hoạch và thành lập 

đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động 

lễ hội, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa tại lễ hội trên địa bàn huyện 

Mỹ Lộc. Chỉ đạo hướng dẫn cho các xã Mỹ Tân, Mỹ Phúc tổ chức tốt lễ hội truyền 

thống Kỷ niệm ngày mất Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, 

Lễ hội truyền thống tại Đình Trung Trang, Đền Cây Quế - xã Mỹ Tân. 
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Tiếp tục triển khai sâu rộng về xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng làng văn 

hóa, cơ quan, trường học, trạm y tế văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ văn hóa, 

công tác phòng chống dịch tại các khu di tích trên địa bàn huyện. Tập trung tuyên 

truyền toàn diện, khách quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện và 

những vấn đề nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, các sự kiện lớn 

trong tháng.  

6. Công tác nội vụ: Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để phục vụ thanh 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ 

cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc UBND huyện, giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 30/6/2022. Xây dựng kế 

hoạch tuyển dụng giao viên mầm non và tiểu học năm 2022-2023. 

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 

19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành 

sắp xếp tổ chức theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, 

Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. 

Duy trì thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp. Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch kiểm tra thực hiện 

nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện năm 2022. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử; triển khai xây dựng 

kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Chỉ đạo các phòng chuyên 

môn của huyện thực hiện nghiêm việc giải quyết các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của huyện.Tiếp tục duy trì, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

(đặc biệt đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính ở mức độ 4, thực hiện tốt việc 

sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành, sử dụng chữ ký số.  

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về tôn giáo. Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức tôn 

giáo, thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định 

của pháp luật. 

7. An ninh, quốc phòng, nội chính: 

Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng an ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn huyện. Tổ chức huấn luyện cụm cho lực 

lượng Dân quân binh chủng giai đoạn 2 năm 2022. Tổ chức luyện tập và tham gia 

Hội thao dân quân cơ động và dân quân pháo binh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Tham 

mưu ban hành Thông tri về tổ chức diễn tập phòng thủ tại xã Mỹ Hưng, xã Mỹ 

Thành, xã Mỹ Hà và thị trấn Mỹ Lộc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, 

chính sách xã hội. Tổ chức tập huấn Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 

năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử 
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phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới 

quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

An ninh: Tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bàn. Tập trung đấu tranh giải quyết các ổ nhóm côn đồ, cố ý gây 

thương tích, trộm cắp tài sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực 

hiện quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Chỉ đạo tập trung thực hiện kế hoạch 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường tuần tra, kiểm 

soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường 

công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân. Tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả Đề án 06 “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”. 

Thanh tra: Tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt, 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật. Tập trung chỉ đạo và thực hiện các 

cuộc thanh, kiểm tra còn lại theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất; Tập trung 

giải quyết các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, đảm bảo về mặt 

thời gian giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các kết 

luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Làm tốt công tác tiếp dân, tăng cường 

đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Tích cực phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. 

Tư pháp, thi hành án dân sự: Phối hợp với Đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nâng cao chất lượng kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Làm tốt công tác cải cách hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Hướng dẫn các xã hoàn 

thiện hồ sơ chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Tập trung thực hiện công tác thi hành 

án dân sự các vụ việc đảm bảo quy định. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022. Căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ, các cơ quan, ban ngành, đơn vị có kế hoạch triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
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