
 

BÁO CÁO 

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

tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 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 4 

NĂM 2022. 

1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh 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 các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ban hành Quyết định số 

1554/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt phân bổ vắc 

xin phòng Covid-19 cho trẻ 11 tuổi (lớp 6) trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Xây dựng và 

triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 

tuổi trên địa bàn huyện.  

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi và điều trị các trường hợp F0 

trên địa bàn huyện. Tính từ ngày 01/01đến 30/4/2022 toàn huyện ghi nhận 12.698 ca 

F0, trong đó đã kết thúc điều trị 12.698 ca, đang thực hiện cách ly, điều trị 18 ca. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-

19. Tính đến ngày 30/4/2022, trên địa bàn huyện: đã tiêm cho người trên 18 tuổi mũi 

1 đạt đạt 99,1%, mũi 2 đạt 98,4%, mũi 3 đạt 95,7%. Tiêm trẻ em từ 12-17 tuổi mũi 1 

đạt 103%, mũi 2 đạt 99,9%. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 

tuổi trên địa bàn huyện là 9.448 trẻ, số trẻ đồng ý tiêm là 9.085 (đạt 96%). Tổng số 

trẻ dự kiến tiêm trong tháng 4 là 1.890 trẻ, tính đến ngày 30/4/2022, đã tiêm mũi 1 là 

1.535/1.890 trẻ (đạt 81,2%). 

2. Nông nghiệp, Tài nguyên và môi trường 

Nông nghiệp 

Sản xuất vụ Xuân: 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. Dự kiến lúa trỗ tập trung 

khoảng đầu tháng 5/2022. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng theo dõi tình hình sinh 

trưởng và phát triển của lúa Xuân và diễn biến tình hình sâu bệnh.  

Chăn nuôi: Triển khai công tác tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc, giam cầm 

trên địa bàn huyện1. 

Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai: Tổng kết công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ban hành 

quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ 

                                                 
1 Kết quả tiêm phòng vụ Xuân: Đã cấp phát 4790 liều vacxin Dịch tả lợn, 2200 liều lở mồm long móng, 175 liều viêm 

da nổi cục, 1030 liều dại. Đã tiêm phòng dịch tả lợn được 1.757 con (đạt 19,5% kế hoạch); Lở mồm long móng tiêm 

cho đàn trâu, bò, dê 379 liều (đạt 19,9 % kế hoạch); Viêm da nổi cục tiêm cho đàn trâu, bò, dê 50 liều (đạt 2,9 % kế 

hoạch); Dại tiêm cho đàn chó, mèo 310 liều (đạt 10,3% kế hoạch). 
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Lộc năm 2022; Phương án tổng thể PCTT&TKCN, phương án phòng chống bão 

mạnh, siêu bão; phương án bảo vệ trọng điểm. Chỉ đạo các xã có tuyến đê thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến hiện trạng đê điều, phát hiện và xử lý kịp thời vi 

phạm đê điều. 

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM): Tập trung chỉ đạo 04 đơn vị xã Mỹ 

Trung, xã Mỹ Hưng, xã Mỹ Thuận và thị trấn Mỹ Lộc hoàn thiện toàn bộ các thủ tục, 

hồ sơ để tiếp Đoàn thẩm định của UBND tỉnh. Hiện 4 đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ 

theo ý kiến Đoàn thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét công nhận 04 đơn vị đạt 

chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Lựa chọn, đăng ký và chỉ đạo 02 đơn vị xã Mỹ 

Thắng và xã Mỹ Hà khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí về đích NTM nâng cao trong 

năm 2022 và tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại tập trung triển khai xây dựng NTM nâng 

cao. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2022. 

Tài nguyên và môi trường: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác GPMB giai 

đoạn 2019-2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025. 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 tỉnh. Đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh công tác lập hồ sơ đấu giá đất cho 

nhân dân làm nhà ở năm 20222. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai công tác 

đấu giá đất khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc (đợt 10). 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. 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. Trong tháng 4 năm 2022 phát hiện 

một số hộ dân vi phạm đất đai, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan, địa 

phương kịp thời xử lý. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn về tuyên truyền bảo vệ môi 

trường. Tăng cường công tác quản lý về môi trường, phân loại rác thải tại nguồn trên 

địa bàn các xã, thị trấn.  

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

Công nghệ 

Công nghiệp -Xây dựng: Xây dựng và triển khai kế hoạch về tháng hành động  

về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2022. Triển khai khảo sát, thu thập 

tài liệu các công trình để lập quy trình bảo trì năm 2022. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển 

khai công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong 

lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 theo Kế hoạch số 47/KH-UBND  ngày 

06/4/2022 của UBND tỉnh.  

                                                 
2 Đến thời điểm hiện tại các đơn vị xã Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Hà, Mỹ Tân, Mỹ Thịnh, Mỹ Phúc nộp hồ sơ đấu giá. Tiếp tục 

hướng dẫn UBND xã Mỹ Tân hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đấu giá đất năm 2022. Phòng Tài nguyên - Môi trường đang kiểm tra, 

xem xét hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ. 
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 tổ công tác huyện đã thẩm định được 63 hồ sơ tại xã Mỹ Tiến, phòng Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện thủ tục 

trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt. Hiện phòng TNMT đang kiểm tra 111 hồ sơ xã Mỹ Tiến, 50 hồ sơ xã Mỹ Thuận, 100 hồ 

sơ xã Mỹ Thắng, 17 hồ sơ xã Mỹ Hưng, còn lại thị trấn Mỹ Lộc chưa hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Tài nguyên - Môi trường. 

- Công tác xử lý theo HD 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 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra xong 8 trường hợp giao đất trái thẩm quyền xã 

Mỹ Tân đã xây dựng phương án. Đối với các xã còn lại phòng TNMT đang tiếp tục đôn đóc để xây dựng hồ sơ. 
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Quy hoạch: UBND huyện đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà 

thầu lập quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc 4. Phối hợp với Sở Xây 

dựng trong việc lập quy hoạch phân khu IX5. Có văn bản xin ý kiến Sở Xây dựng, 

UBND tỉnh về việc lập, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc 

đến năm 2030. Tổ chức lấy ý kiến thành viên hội đồng thẩm định về nhiệm vụ quy 

hoạch chung xây dựng xã Mỹ Tiến để tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ. Tiếp 

tục đôn đốc các xã khác đẩy nhanh công tác lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 

xã giai đoạn 2021-2030 để thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Đầu tư:  

* GPMB dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu CN Mỹ Thuận: 

Ngày 27/4/2022 Hội đồng GPMB BTHT của huyện đã hoàn thiện các thủ tục và tiến 

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

đợt 4. 

Kết quả thực hiện: 

Tổng số hộ dân đã phê duyệt phương án BTHT đợt 4 là 15 hộ; tổng kinh phí bồi 

thường hỗ trợ được duyệt 4.783.962.600 đồng. Số hộ dân đã nhận tiền BTHT là 10 

hộ dân, số tiền 1.729.971.700 đồng. Số hộ chưa nhận tiền BTHT là 05 hộ dân, số tiền 

3.053.990.900 đồng cụ thể như sau: 

Trên địa bàn xã Mỹ Thịnh: Tổng số hộ được phê duyệt BTHT 04 hộ; Kinh phí 

BTHT được duyệt: 1.369.540.000 đồng; Số hộ đã nhận tiền BTHT 03 hộ, số tiền 

10.201.000 đồng; Số hộ chưa nhận tiền BTHT 01 hộ, số tiền 1.359.339.000 đồng. 

Trên địa bàn xã Mỹ Thuận: Tổng số hộ được phê duyệt BTHT 11 hộ; Kinh phí 

BTHT được duyệt 3.414.422.600 đồng; Số hộ đã nhận tiền BTHT 07 hộ, số tiền 

1.719.770.700 đồng; Số hộ chưa nhận tiền BTHT 04 hộ, số tiền 1.694.651.900 đồng. 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã vận động các hộ dân còn lại nhận tiền bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng. 

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 

                                                 
4Ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập HSMT, 

đánh giá HSDT gói thầu Khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch phân khu VI và lập quy hoạch phân khu VI trên địa bàn 

huyện Mỹ Lộc; Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo s/át địa hình phục vụ quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc 

và lập quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Thương thảo, Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn vấn thẩm định 

HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo s/át địa hình phục vụ quy hoạch phân khu VI trên địa bàn 

huyện Mỹ Lộc và lập quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND 

ngày 11/03/2022 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Khảo sát địa hình phục 

vụ quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Hiện đơn vị tư vấn đang tổ chức chấm thầu dự kiến trong tháng 

5 sẽ phê duyệt lựa chọn xong nhà thầu khảo sát địa hình. 
5 Phân khu IX.A (Phía bắc tuyến đường QL21B gồm các xã Mỹ Thắng, Mỹ Hà, Mỹ Tiến, Mỹ Thuận, Mỹ Hưng, 

Thị trấn Mỹ Lộc, Mỹ Thịnh): UBND huyện có văn bản số 749/UBND-KTHT ngày 10/03/2022 về việc rà soát hiện 

trạng khu vực lập quy hoạch phân khu IX.A-Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định-Phủ Lý; 

Phối hợp đơn vị tư vấn cung cấp hồ sơ các xã thuộc phân khu IX A và làm việc với các xã thuộc phân khu IXA rà soát 

hiện trạng khu vực làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch phân khu IXA. Đã phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn thông 

qua đồ án quy hoạch. Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn thiện, chỉnh sửa hiện trạng và phương án quy hoạch phân khu IXA. 

 Phân khu IX.B (Phía nam tuyến đường QL21B gồm các xã Mỹ Thành, Mỹ Thịnh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, TT Mỹ 

Lộc): UBND huyện có văn bản số 793/UBND-KTHT ngày 15/03/2022 về việc cung cấp số liệu, tài liệu phục lập quy 

hoạch phân khu IX.B- Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (Đoạn qua địa bàn tỉnh 

Nam Định). Đã phối hợp với Sở xây dựng, đơn vị tư vấn thông qua đồ án quy hoạch. Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn 

thiện, chỉnh sửa hiện trạng và phương án quy hoạch phân khu IXB. 
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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, kho vật chứng 2 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 Lộc6,....  

Giao thông: Triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp 

nghỉ lễ 30/4, 01/5.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,… Xử lý 

128 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. 

Khoa học công nghệ: Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về 

“Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

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 vào hoạt động 

của các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đạt hiệu quả. 

4. Tài chính, Ngân hàng 
Tài chính: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện (tính đến ngày    

30/4/2022) đạt 63.501 triệu đồng đạt 41,2% so với dự toán tỉnh, huyện giao (trong đó 

thu tiền sử dụng đất 47.489 triệu đồng, đạt 40% so với dự toán tỉnh, huyện giao, thu 

trừ tiền sử dụng đất 15.511 triệu đồng, đạt 45,6% so với dự toán tỉnh, huyện giao.  

Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, thưởng và thực hiện các chế độ cho cán 

bộ, công chức, viên chức, các đối tượng chính sách. Chi ngân sách trên địa bàn huyện 

85.459 triệu đồng đạt 37,9% so với tỉnh, huyện giao, chi cho công tác phòng chống 

                                                 
61. 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 công tác đan rãnh bó vỉa. 

2. Dự án Xây dựng Khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc. Đang trong quá trình đấu thầu gói thầu 

thi công và Ban QLDA đang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. 

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). Ngày 15/3/2022. UBND huyện đã trình tỉnh thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án. 

4. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thắng Hà, huyện Mỹ Lộc: Đang trong quá trình thẩm tra thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở dự án. 

5. Dự án xây dựng KDC tập trung xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc: Đơn vị tư vấn đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

6. Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh Khánh, huyện Mỹ Lộc: Dự án đang đào nền đường, đắp cát K95, K98. 

7. Dự án  xây dựng khu dân cư tập trung thôn An Cổ, xã Mỹ Thành: Đơn vị tư vấn đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết 

1/500. 

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): Đang tiến hành lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án. 

9. Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xóm 3, xã Mỹ Trung: Đang trình tỉnh thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư. 

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): Ngày 15/4/2022 Hội đồng BTHTGPMB kí biên bản thương thảo hợp đồng với nhà 

thầu thi công. 

11. 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, kho vật 

chứng 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Công an huyện Mỹ Lộc: Đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo kinh tế 

kỹ thuật; 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 hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

12. Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Tân Đệ và các hạng mục phụ trợ. Đang triển khai lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư. 
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dịch bệnh Covid-19 là 1.782 triệu đồng. Tích cực triển khai hóa đơn điện tử, biên lai 

điện tử, nộp thuê điện tử trên địa bàn huyện.  

Ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 

trong tháng 4 năm 2022 ước đạt 23,2 tỷ đồng7; dư nợ cho vay ước đạt 21,1 tỷ đồng8. 

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; đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, 

học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện; 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: Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm việc phòng 

chống dịch Covid-19. Tổ chức cuộc thi kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo 

đức, lối sống dành cho học sinh” cấp huyện; Cuộc thi “Em yêu môi trường” cấp 

huyện và chọn các sản phẩm xuất sắc để tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Thành lập Hội 

đồng sáng kiến khoa học năm 2022 và hướng dẫn thành viên hội đồng tổ chức chấm 

sáng kiến khoa học năm 2021-2022. Ban hành quyết định về việc kiện toàn Hội đồng 

trường và phê duyệt Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kì 2021-2026. Chỉ đạo các 

trường triển khai ôn tập khảo sát chất lượng học kỳ II đối với học sinh lớp 9 và triển 

khai ôn thi vào lớp 10 THPT. Chỉ đạo các trường vừa tổ chức dạy học vừa ôn tập 

cho học sinh chuẩn bị khảo sát cuối năm.Chỉ đạo các trường Tiểu học Mỹ Trung và 

Mỹ Hưng hoàn thiện các điều kiện để công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia, 

trường Xanh-sạch-đẹp-an toàn. 

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

dân. Triển khai các văn chỉ chỉ đạo Kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm9. 

Theo dõi, giám sát các cơ sở 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 thực phẩm trên địa bàn huyện. 

Công  tác BHXH: Thu BHXH-BHYT-BHTN số tiền trên 42 tỷ  đồng. Cấp mới 

35 sổ BHXH, cấp lại 26 sổ, cấp mới 613 thẻ BHYT, cấp lại 226 thẻ BHYT. Chi trả 

lương hưu và trợ cấp BHXH cho 3.618 người với số tiền trên 13 tỷ đồng. Giải quyết 

chế độ cho 604 đối tượng số tiền trên 1 tỷ đồng. Tiếp nhận 528 hồ sơ; đã giải quyết 

516 hồ sơ, còn lại 12 hồ sơ đang giải quyết.  

Tỷ lệ bao phủ BHYT huyện (tính đến 25/4/2022) là 89,16%10. 

Lao động – Xã hội: Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-

2022; Báo cáo kết quả10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ 

                                                 
7 Trong đó vốn huy động của NHCS là: 3,2 tỷ đồng, vốn huy động của NH Nông nghiệp và PTNT là 20 tỷ đồng 
8 Trong đó dư nợ cho vay của  NHCS 4,1 tỷ, dư nợ cho vay của NH Nông nghiệp và PTNT là 17 tỷ đồng. 
9 Kế hoạch số 1517/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND huyện về việc triển khai công tác bảo đảm An toàn thực 

phẩm tháng hành động vì ATTP năm 2022; Công văn số 1087/UBND-YT ngày 06/4/2022 của UBND huyện về việc 

bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 

15/4/2022 của UBND huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP trong tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm năm 2022 trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. 
10 Xã Mỹ Thịnh 92,8%, xã Mỹ Trung 88,4%, xã Mỹ Phúc 87,6%, xã Mỹ Tân 87,6%, xã Mỹ Hưng 90%, xã Mỹ Hà 

89,8%, xã Mỹ Tiến 90%, xã Mỹ Thuận 89,8%, xã Mỹ Thành 90,2%, xã Mỹ Thắng 89%, thị trấn Mỹ Lộc 88%. 
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Chính trị về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Báo cáo thực hiện chính 

sách hỗ trợ giảm nghèo và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

huyện; Báo cáo 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới. Triển khai kế hoạch tổ chức 

tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Đề nghị Sở Lao động – 

TB&XH tiếp nhận, xem xét giải quyết trợ cấp 01 lần mai táng phí, chi trả trợ cấp 

thường xuyên người có công tháng 4/2022. Tổng hợp danh sách người có công và 

thân nhân NCC và thân nhân NCC đi điều dưỡng tập trung (101 người) và gia đình 

288 người đi điều dưỡng tập trung năm 2022. Xây dựng và triển Kế hoạch triển khai 

và phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022”. 

Văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh- truyền thanh: Ban hành kế hoạch số 

1082/KH-UBND ngày 5/4/2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 

đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Ban hành quyết định số 1532/QĐ-UBND 

15/04/2021 của UBND huyện quyết định công nhận danh hiệu thôn, xóm, TDP văn 

hóa năm 2021. Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, sửa đổi bổ sung các hương ước của 

thôn xóm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo 

các thôn xóm thực hiện nghiêm túc có hiệu quả hướng dẫn số 86/HD-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND huyện về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới 

việc tang và lễ hội. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh khảo sát Đình Động Phấn xã Mỹ 

Thành lập hồ sơ đề nghị công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh và khảo sát hiện trạng 

đình Khả Lực - di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh để tu bổ sửa chữa. Hướng dẫn UBND 

các xã thị trấn sử dụng sử dụng phần mềm báo cáo số liệu thông tin cơ sở từng quý 

năm 2022. 

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

phút/chương trình, đưa nhiều tin bài, phóng sự trong các chương trình phát thanh, 

trang thông tin điện tử huyện. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 

địa phương; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày “Giải phóng Miền Nam 

30/4”  và ngày Quốc tế lao động 1/5,... 

6. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

Nội vụ: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2022 của huyện. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Hướng dẫn các cơ 

quan đơn vị, các xã, thị trấn rà soát nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức năm 2022. Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên mầm non 

đối với 36 giáo viên. Ban hành Kế hoạch biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp 

mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành quyết định mức phụ cấp cho cán bộ không 

chuyên trách tại các xã, thị trấn sau sáp nhập. 

Cải cách hành chính: Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường 

năng lực công chức thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. 

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. 

7. Quốc phòng, an ninh, nội chính 

Quốc phòng: Xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhận dịp kỉ niệm 

ngày giải phóng miền Nam 30/4 và kỉ niệm ngày quốc tế lao động 01/5. Tổ chức Hội 

nghị gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT (20/4/1947-20/4/2022). Tổ 

chức huấn luyện cho lực lượng Tự vệ và chỉ đạo Ban CHQS các xã , thị trấn huấn luyện 

Dân quân giai đoạn 1 năm 2022 theo đúng thời gian, quân số đúng quy định. Tổ chức 



 

7 

 

 

7 

kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng Dân quân, Tự vệ . Ban hanh quyết định thành lập Hội 

đồng khám tuyển sinh quân sự huyện Mỹ Lộc năm 2022 và triển khai các bước tiếp 

theo. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 456 thanh niên; đăng ký phục vụ 

trong ngạch dự bị động viên; phúc tra lực lượng DBĐV, DQTV và nguồn sẵn sàng 

nhập ngũ năm 2022. 

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

ổn định.  Quyết định thành lập Tổ Công tác 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 và ban hành quy chế hoạt động của 

Tổ công tác. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm 

tra an toàn về phòng chống chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết 

hợp với sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác chỉ đạo cấp căn cước công dân 

gắn chíp điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử. Triển khai Kế hoạch mở đợt cao 

điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn, góp 

phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Xử lý 

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

xử lý hành chính, hình sự đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn huyện11. 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 vải sợi và 

thu mua phế liệu. 

Thanh tra: Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 

1230/UBND-KLTT ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc về việc chấp 

hành pháp luật trong quản lý, sử dụng  đất đai của UBND xã Mỹ Phúc tại khu đất 

thôn Liễu Nha do hộ ông Trần Đình Giao đang sử dụng. Tiếp tục rà soát, tập trung xử 

lý các vi phạm theo các kết luận thanh tra đã ban hành. Đẩy nhanh việc 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 4/2022 tiếp 37 lượt công dân = 33 vụ việc, trong đó: tại trụ sở tiếp 

công dân của UBND huyện 10 lượt công dân = 09 vụ việc; tại các xã, thị trấn 27 lượt 

công dân = 24 vụ việc; trong đó qua tiếp công dân thường xuyên đã tiếp 26 lượt công 

dân = 22 vụ việc, qua tiếp công dân định kỳ đã tiếp 11 lượt công dân = 11 vụ việc. 

Các vụ việc tiếp công dân đều là các vụ việc đề nghị, phản ánh nội dung tập trung 

chủ yếu vào lĩnh vực đất đai. 

*Toàn huyện tiếp nhận, xử lý 47 đơn thư (trong đó 35 đơn thuộc thẩm quyền 

cấp huyện, 12 đơn thuộc thẩm quyền cấp xã). 

Kết quả giải quyết: Tổng số đơn đủ điều kiện xử lý 41 đơn (trong đó đã giải 

quyết 12/41 đơn (cấp huyện: 08 đơn, cấp xã 04 đơn);  Đang giải quyết 29 đơn, trong 

đó 21 đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện, 08 đơn thuộc thẩm quyền cấp xã). 

Tư pháp: 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. Đã tiếp nhận, giải quyết đối với 

14 hồ sơ, trong đó có 02 thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, 03 thủ tục cấp trích 

                                                 
11 Xử lý hình sự 01 vụ 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, xử lý hành chính 01 vụ 01 đối tượng về hành vi gây rối 

trật tự trong khu dân cư. 
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lục bản sao hộ tịch, 01 thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, 08 thủ tục cải 

chính hộ tịch. 

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 156 vụ việc; 

trong đó số cũ chuyển sang 111 vụ việc, số thụ lý mới 45 vụ việc. Giải quyết xong 05 

vụ việc; Số việc chuyển kỳ sau 151 vụ việc. 

II. ĐÁNH GIÁ 
Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022, tình hình 

dịch bệnh Covid-19 đã có chuyển biến tích cực, các trường hợp F0 đã có chiều hướng 

giảm rõ rệt. Tuy nhiên, UBND huyện vẫn tập trung chỉ đạo trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19, 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, tập trung chăm sóc, bảo 

vệ lúa và cây màu vụ Xuân. Đoàn thẩm định NTM của tỉnh đã tổ chức thẩm tra và 

đánh giá 04 đơn vị: xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Trung, xã Mỹ Hưng và thị trấn Mỹ Lộc đạt 

chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã khẩn trương hoàn 

thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao (đặc biệt đối với 2 đơn vị xã Mỹ Thắng, xã 

Mỹ Hà đã đăng ký về đích NTM nâng cao trong năm 2022). 

Một số chỉ tiêu kinh tế duy trì phát triển: Thu ngân sách trừ thu tiền sử dụng 

đất đạt 45,6% dự toán.  

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

trên địa bàn đảm bảo tiến độ. 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 đợt 4.  

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 gặp khó khăn trong việc thu thập hồ sơ để lập phương án giải phóng mặt bằng. 

2. Tiến độ hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở năm 2022 đối 

với các xã còn chậm. Công tác cấp, đổi GCN QSDĐ nông nghiệp sau DĐĐT; Xử lý 

vi phạm theo Hướng dẫn 1456/HD-STNMT ngày 01/7/2015 của Sở TN-MT tỉnh 

Nam Định của một số xã, thị trấn còn chậm (như thị trấn Mỹ Lộc). 

3. Tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng các xã giai đoạn 2021-2030 còn 

chậm. 

4. Tỷ lệ bảo phủ bảo hiểm y tế còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2022 

1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo dõi sát sao, 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 đẩy nhanh 

tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi trên địa bàn huyện 

2. Về sản xuất Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường 

Nông nghiệp: Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sâu sát các biện pháp phòng trừ sâu 

bệnh trên cây lúa và cây màu vụ Xuân đạt năng suất cao. Tiếp tục hướng dẫn xã Mỹ 
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Thắng, xã Mỹ Hà hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2022. Tiếp tục 

đôn đốc, hướng dẫn đăng ký chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm OCOP; Chỉ 

đạo các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai khi xảy ra; Hoàn thành kế hoạch 

tiêm phòng vụ Xuân và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiếp tục theo dõi tình hình 

dịch bệnh để có các biện pháp xử lý kịp thời. 

Tài nguyên - Môi trường: Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến 

độ cấp GCNQSDĐ sau DĐĐT, xử lý theo hướng dẫn 1456 của Sở TNMT. Tập trung 

chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất cho nhân dân 

làm nhà ở năm 2022. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, đặc biệt các 

trường hợp vi phạm đất đai phát sinh và các vụ vi phạm còn tồn đọng. Tập trung chỉ 

đạo xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. 

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

Công nghiệp: 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. 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. 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 

đang trong quá trình đấu thầu gói thầu thi công, dự kiến 15/5/2022 phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng; 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 kiến 20/5 bắt đầu thực hiện kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu các gói thầu thuộc giai đoạn thi công; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường Thắng Hà, huyện Mỹ Lộc dự kiến 30/5 bắt đầu thực hiện kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu các gói thầu thuộc giai đoạn thi công…. Chủ động kiểm tra công tác quản lý 

nhà nước về đầu tư công của các xã, thị trấn. 

Quy hoạch: Đôc đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn 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. 

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. 

4. Tài chính, Ngân hàng 

Tài chính: Triển khai công tác thẩm tra quyết toán năm 2021. Đẩy mạnh công 

tác thu ngân sách, quản lý chi theo dự toán, theo định mức kế hoạch. Quản lý chi 

ngân sách nhà nước theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ. Đảm bảo 

đầy đủ các khoản chi lương, chi cho các đối tượng chính sách, chi cho an sinh xã hội. 
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Ngân hàng: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín 

dụng đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ 

đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

5. Văn hóa- Xã hội 

Giáo dục - đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm việc phòng 

chống dịch Covid-19, phối hợp với ngành y tế thực hiện tiêm phòng vacxin Covid-19 

cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình, tổng kết năm 

học 2021-2022. Hướng dẫn các trường bình xét thi đua năm học 2021-2022. Tổ chức 

khảo sát chất lượng học sinh cuối năm học 2021-2022 cấp tiểu học. Tổ chức xét công 

nhận tốt nghiệp năm học 2021-2022 đối với cấp trung học cơ sở và thực hiện phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Chỉ đạo các trường tích cực ôn tập cho học sinh 

lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT. Tham gia các cuộc thi cấp tỉnh “Kể chuyện Bác Hồ và 

những bài học về đạo đức, lối sống cho học sinh”, cuộc thi “Em yêu môi trường” cấp 

tỉnh. 

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, không để xảy ra dịch bệnh 

lớn trên địa bàn. Tiếp tục triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 

2022; 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. Đôn đốc các 

xã, thị trấn đẩy nhanh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y 

tế, đảm bảo kế hoạch trong năm 2022. 

Lao động – Xã hội: Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách thương 

binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Thẩm định hồ sơ đối tượng đề 

nghị trợ cấp BTXH theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP và Nghị định 28/NĐ-CP của 

Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề năm 2020 cho lao động nông 

thôn theo QĐ 1956/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh triển khai kế 

hoạch tháng hành động vì trẻ em. Đẩy mạnh công tác thu BHXH- BHYT- BHTN và 

triển khai rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. 

Văn hoá, thể thao, thông tin, phát thanh truyền thanh: Tập trung chỉ đạo xây 

dựng chính quyền điện tử; 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 quản lý các lễ hội, các 

hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

công tác tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử trên đại bàn huyện. Tăng thời lượng phát 

sóng các chương trình phát thanh- truyền thanh, các chuyên mục, tin bài, phóng sự... 

Tuyên truyền ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5; Kỷ 

niệm ngày sinh nhật Bác 19/5,… 

Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh công tác vận động, mở rộng các đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đôn đốc các đơn vị thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng thời gian quy định, hạn chế thấp nhất số 

đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Đảm bảo giải quyết đúng chế độ chính sách và các quyền 

lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm. 

6. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 



 

11 

 

 

11 

việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp của tỉnh.   

Chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Tiếp tục chỉ 

đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND 

tỉnh về thực hiện Kết luận thanh tra số 556/KH-TTBNV ngày 03/12/2021 của Thanh 

tra Bộ Nội vụ về chấn chỉnh một số nội dung trong công tác quản lý biên chế, tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế 

hoạch số 3817/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện kế hoạch thực hiện 

Thông báo số 05-TB/UBKTTU ngày 22/01/2021 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về 

kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc nhiệm 

kỳ 2015-2020. 

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 - đảm bảo trên 60% đối với cấp huyện 

và trên 40% đối với cấp xã), thực hiện tốt việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều 

hành, sử dụng chữ ký số. 

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. Tuyên 

truyền để các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19. 

7. An ninh, Quốc phòng, Nội chính:  
Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ nhân dịp kỉ niệm giải phóng 

miền nam 30/04/2022 và kỉ niệm ngày quốc tế lao động 01/05/2022. Tổ chức hội nghị giao 

nhiệm vụ, hiệp đồng công tác PCTT&TKCN năm 2022. Chỉ đạo tổ chức diễn tập 

PCTT&TKCN tại xã Mỹ Trung năm 2022. Tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức 

QP&AN cho 51 đồng chí thuộc đối tượng 3 tại huyện. 

An ninh: Đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tập trung 

đấu tranh với các loại tội phạm hình sự. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn 

áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần bảo vệ tuyệt 

đối an toàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Tăng cường công tác quản lý, 

phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm liên 

quan đến “tín dụng đen”, buôn bán ma túy, các vi phạm liên quan đến sản xuất kinh 

doanh, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19,…. Tiếp tục triển khai thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác cấp căn 

cước công dân có gắn chíp điện tử.  

Thanh tra: Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022. 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: Đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác thẩm định, tham 

gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện việc giải quyết các 

việc hộ tịch một cách nhanh gọn, có hiệu quả, đúng pháp luật; Xây dựng Kế hoạch 
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thực hiện việc kiểm tra công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn huyện. Tập trung thi 

hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện nhất là những vụ việc phức tạp, có giá trị thi 

hành lớn, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước. 

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

kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 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: 

- Như trên; 

- Thường trực HU-HĐND huyện; (để B/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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