
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
HUYN TRIXC NINH Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: 235 /BC-UBND Tru'c Ninh, ngày 01 tháng 10 nàm 2021 

BAO CÁO 
TInh hInh kinh tê- xã hi trong tuân; 

nhim viii cong tác tr9ng tam tuân tó'i (tü' ngày 02/10 ± 08/10/202 1) 

I. TInh hlnh kinh tê- xã hi trong tuãn (tfr ngày 25/9 ± 01/10/2021) 

1. Nông nghip và PTNT 

Lüa sinh truô'ng, phát triên t&; lña dti trà dang trong giai doan chin chc, 
dä thu hoch khoãng 360ha, bang 5% din tich; lüa dtc san dang trong giai don 
phân hóa dông buóc 8, dà trô duçc 1 .470ha, bang 65% din tich lüa dc san, du 
kiên den ngày 05/10, co bàn tr xong. 

Huàng din, don dôc các xã, thj trn trin khai tiêm phông v thu cho dan 
gia süc, gia cam v11 thu nãm 2021; tiên d tiêm phông vi thu den ngày 30/9/202 1: 

+ Tiêm phông vc xin Djch ta trên dan 1cm: DA tiêm duçc 16.938 con tai 
19/21 xà, thj trân và Cong ty chän nuôi Phñc Hãi, dtt 44,6% kê hoach, bang 46% 
so tong dan thông kê; (xã Trc Khang, Trirc Dai  chua nhn vàc xin, chiia tiêm). 

+ Tiêm väc xin LMILM trên dan 1cm nái, dc ging: Dà tiêm duoc 2.727 
con tai  16/21 xã, thj trân và Cong ty chän nuôi Phñc Hái, dat  5 4,5% kê hoach, 
bang 34,6% so vâi tong dan thông kê (các xã, thj trân chua tiêm: Liêm Hái, Truc 
Khang, Tc Thun, Trrc Dai,  Trirc Thai). 

+ Tiêm väc xin LMLM trên dan trâu, bô, dê: Tiêm duçic 1.233 con tai 
15/2 1 xã, thj trn, dat  6 1,7% kê hoach, bang 59,5% so vth tOng dan thông kê (các 
xä, thj tr.n chua tiêm: Vit Hung, Truc Khang, Trirc Thutn, Trirc Dai,  Trrc Thai, 
Trçrc Cix&ng). 

+ Tiêm väc xin Dai  cho dan chó, mèo: Dâ tiêm duqc 1.3 19 con tai 15/21 
xä, thj trn, dat  16,5% k hoach,  bng 10,7% so vfii tong dan (các xã, thj trân 
chua tiêm: Trung Dông, Phuang Djnh, Trirc Khang, Trirc Thutn, Trçrc Dai,  Trrc 
Thai). 

+ Tiêm vc xin Viêm da ni cc trên dan trâu, bô: Dã cp 25 1iu vc xin 
cho xã Trrc ChInh. 

Don dc các xA, thj trn báo cáo k hoach  lam thüy igi DOng Xuân 2021-
2022; den ngày 01/10 dA có 06/21 xà, thj trân báo cáo kêt qua (Co Lé, Trrc 
ChInh, Liém Hài, Trung Dông, Trirc Thang, Trirc Cu?mg). 

Huthig dan, don dôc 11 xà, thj trn con 'ai  xây dirng NTM nâng cao näm 
2021; hithng dan, don dôc 10 xà, thj trân dã duçc cong nhn dat  NTM nâng cao 
nàm 2020 rà soát thixc trng nOng thôn theo b tiêu chI NTM kiêu mâu (theo 
Quyet djnh 691/QD-TTg ngày 05/6/2018 cüa Thu tucng ChInh phü), trén co s& 
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do dang k xã, thj trn xây dmg NTM kiu mu näm 2021; huàng dan thirc hin 
và 1p ho so can cir chimg minh m1rc dt các tiêu chI xóm, TDP NTM kiêu mâu 
giai doan 2021-2025. Hithng dn 05 co s san xuât hoàn thin ho so cho 10 san 
phâm tham gia dánh giá, phân hing san phâm oco cap tinh näm 2021. 

2. Tãi nguyen và môi trlthng 

Don dc 10 xa có vj trI du giá QSDD hoàn thin h so trInh UBND 
tinh phê duyt giá khi diem (Tong so: 134 lô, Giá khâi diem dê nghj: 
69.195.450.000 dông). 

Hoàn thin ho so cap dôi GCN QSD dat nông nghip sau DDDT cho 710 
h gia dInh, cá nhân tai  04 xã (Phuang Djnh 39 h, Vit Hung 40 h, Cat Thành 
337 h, Trrc Dai  194 he); tiêp tçic thâm djnh ho so cap giây chüng nhn QSD dt 
nông nghip sau DD DT cho 123 h gia dInh, cá nhân ti thj trân Cat Thành; tiêp 
tic don doe tiên d 1p phuong an xir l các tr1r6ng h?p diing dt không hgp 
pháp. Kiêm tra, don dôc tiên d GPMB TL 488B don tuyn Cu, các dci an trên 
dja bàn huyn; cong tác v sinh môi tru'O'ng; giài quyêt các kiên nghj dat dai thuOc 
thâm quyên. 

3. Kinh tê và Ha tang 

Kim tra vic chp hành quy dnh v 1ut giao thông; hoat  dng djch v11 
thuong mai;  dam bâo tp trung phOng, chông djch Covid-19 dông thii vii phát 
triên kinh tê- xã hi. Tiêp tiic lam tot cong tác quãn 1 thj trung, chng gian 1n 
thuong mi; dam bào nguOn cung và bInh on giá các mt hang thiêt yêu. 

Tip tiic kim tra, don dc tin d, giám sat chit luçing thi cong các cong 
trInh xây lap trên dja bàn huyn. 

Huâng dan, don doe 10 xã (Trirc Chinh, Trçrc Do, Trirc Thanh, Trirc Ms', 
Tr%rc Hung, Trcrc Khang, Trrc Thun, Trrc Di, Trrc Thäng, Trrc Cixng) triên 
khai xây dirng h thông quàn l chat lugng theo TCVN ISO 9001:2015. 

4. Tài chInh- Kê hoich 

Don d& thu ngân sách nhà nuâc näm 2021; quyt toán các cong trInh xây 
dirng dã hoàn thành, bàn giao dua vào sir dung. 

5. Van hoá- Xã hi 

Tip tiic dy mtnh cong tác thông tin, tuyen truyn v tInh hInh dch 
Covid-19, các bin pháp phông, chông djch dê nhan dan khOng hoang mang, lo 
sçi, tuyt dOi tin tu&ng, thirc hin nghiêm các bin pháp phOng, chông djch theo 
quy djnh. Tuyên truyen, triên khai các djch vii cong tricc tuyén ho trçl nguii 
lao dng, ngithi 5ir diing lao dng gp khO khan do dai  djch Covid- 19 trén 
COng djch vii cOng QuOc gia. Xây dimg K hoch Trien khai Cuc vn dng 
"Toàn dan rèn 1uyn than th theo guo'ng Bác HO vT di" trên dja bàn huyn Trirc 
Ninh giai dotn 2021-2030. PhOi hqp tp huân img dçing Cong ngh thông tin 
trong hot dng cüa CáC co quan hành chInE Nhà nrnfc. 

Chi dao  các nhà trung thirc hin các nhim vi tr9ng tam näm h9c 202 1-
2022. Hung dn thirc hin các khoàn thu dâu nàm bce 202 1-2022. Chi dao, 
huâng dn t, chüc hu6ng irng Tuân 1 hçc tp suOt dcii näm 2021. 
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TInh hInh dich Covid-19: 

- Tip tc tuân thu thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chng djch theo 
dung chi dao  cüa ChInh phü, Thu trn1ng ChInh phü, Ban chi dto quôc gia phông 
chông COVID-19, các B, ngành Trung umg; chi dao  cüa Tinh üy, UBND tinh. 
Thumg xuyên cp nh.t nhng chi dao,  htróng dan mi dé lãnh dao,  chi dto kjp 
thai theo tinh than chü dng, bInh tinh, linh boat, bàn 11'nh trong mi tInh huông 
cüa djch bnh. 

- Tip tVc tam dung tip nhn nguñ dan tr các dja phuang dang thirc hin 
giAn cách xà hi theo Chi thj so 1 6/CT-TTg cüa Thu tuàng ChInh phü và ngui 
dan ye tü tinh Ha Nam (tth nhu'ng ngi.thi cu trii trên dja bàn các huyn BInh Liic, 
L Nhân, Thanh Liêm) cho den khi có thông báo mdi. Tam  thai chua có kê hoach 
tiêp nhn cong dan di/vê tü thành phô Ha Ni và khu vrc có djch C OVID- 19 khi 
không có vic thirc sir can thiêt; trumg hçp can thiêt dugc phép vao phài thrc hin 
các bin pháp phông, chông djch theo chi dao  cña UBND tinh tai  Thông báo s 
143/TB-UBNID ngày 12/8/2021. Tiêp tiic huy dng các lirc lugng, To Covid cong 
dông thrc hin nghiêm tue phuong châm "di tung ngô, gO tmg nha, rà trng 
ngithi" kjp thai phát hin, xfr 1 ngay các trirOng hçp tü tinh khác ye dja bàn ma 
không khai báo; quàn l, giám sat chat chê nhüng nguñ dang cách ly tai  nhà theo 
quy djnh. 

- Chi dao  ngành Y t t chuc tiêm vc xin phông Covid- 19 theo dung k 
hoach dam  bào  kjp thôi, an toàn, hiuquà, dung dOi tung; rà soát, chuân b các 
ctiêu kin can thiêt dê triên khai tiêm väc xin trên din rng nhât là nhân lirc, trang 
thiêt bj phiic vi cong tác tiêm dam bào nâng cao näng lirc tiêm. 

Tip tVc  trin khai Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyt 
djnh so 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cüa ChInh phü ye mt sO chinh sách 
h6 trçl ngu?i lao dng và ngithi sir diing lao dng gtp khó khàn do dai  djch 
Covid-19; Quyêt djnh sO 30/2021/QD-UBND ngày20/7/2021 cüa UBND tinh 
Quy djnh ye hO trq nguôi lao dng không có giao két hçip dông lao dng bj mat 
vic lam gp khó khàn do dai  djch Covid-19. Hoàn thin 06 ho so trInh UBND 
tinh ra quyêt djnh h6 trci ngui lao dng không có giao kêt hçp dông lao dng bj 
mat vic lam gtp khó khän do dai  djch Covid-19 

6. Ni chInh 

Tip tiic duy trI nghiêm ch d thiRing trrc, dam bão san sang chin du. 
Xây drng ké hoach  tuyên chn gi cOng dan nhp ngü nãm 2022; phüc tra 
ngun san sang nhp ngü näm 2021. Duy tn, yân hành khu cách ly tp trung 
(Tnthng Cao dang Kinh t và Cong ngh Nam Djnh) dam bào tuyt dôi an toàn, 
dung huàng dn cüa B Y tê ye cOng tác phông, chông djch Covid-19. 

Thirc hin các k hoach  chuyên dé và tang cu&ng tu.n tra dam bào 
ANCT, TTATXH trên dja bàn huyn. Tang cithng quân 1 da bàn, quân l cu 
trü nm chtc các trumg hqp tü noi khác v dja phuong và kjp thO'i xir trI the 
tInh hung, tránh lay lan djch bnh trong cong dOng; dc bit to chüc truy yet 
than tc, each ly kjp thai nh'ng ngui lien quan den ca nhiem Coyid-19. Tang 
cung boat dng ch& kiêm soát lien ngành, thrc hin nghiêm boat dng 24/24 
gi tt cà các ngày trong tuân; dam bào siet chat, kiêm soát cht chë, nghiêm 
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ng.t nguèfi và phucing tin v hoc di qua dja phucmg, tuyt di không d xây ra 
tiêu ChJC. 

7.Nivi 

Xây dijng K hoach trin khai trên dja bàn huyn thixc hin Chuong trInh 
tong the CCHC tinh Nam Djnh giai doin 202 1-2030. 

Chi dao  tuyên truyên, kim tra, giám sat vic chip hành các quy djnh v 
phông, chông djch Covid- 19 tai  các co s& tin ngucng, ton giáo. 

II. Nhim viii tr9ng tam trong thôi gian tó'i (tfr ngày 02/10 ± 08/10/2021) 

1. Don d& thirc hin k hoach san xuât vij Müa, vi1 Dông 2021; theo dOi, 
sinh trithng, din tIch lüa trô, tInh hInh sâu bnh hii lüa và phông, chông djch 
bnh dng 4t näm 2021. Tiêp tiic triên khai kê hoach tiêm phông vi Thu näm 
2021 cho dan gia sue, gia cam. 

Hung dan, don doe 11 xà, thj trn con 1i xây dirng NTM nâng cao nàm 
2021; huàng dan, dOn dôc 10 xã, thj trân dà duc cong nhn dt NTM nâng cao 
nàm 2020 rà soát th1rc trng nOng thôn theo b tiêu chI NTM kiêu mu (theo 
Quyêt djnh 691/QD-TTg ngày 05/6/2018 cüa Thu tuàng Chinh phu), trên Co s 
do dàng k xã, thj trail xây dçmg NTM kiêu mâu nãm 2021; hi.thng dan thrc hin 
và 1p ho so can cr chirng minh miirc dtt các tiêu chI xóm, TDP NTM kiêu mu 
giai don 2021-2025. Hinng dan 05 co sâ san xuât hoàn thin ho so cho 10 san 
phâm tham gia dánh giá, phân htng san phâm OCOP cap tinh näm 2021. 

2. DOn dc các xà, thj trn thirc hin K hoich si:r dçtng d.t näm 2021; 1p 
phuong an xü 1 các trung hçTp sr ditng dat không h9'p pháp và 1p ho so cap 
dOi GCN QSDD NN sau DDDT. 

Don dc GPMB các dir an; giãi quyt don thu, kin nghj theo thm quyn 
và lam v sinh môi trung. 

3. Kim tra vic chip hành quy djnh v lut giao thông; hoat dng djch viii 
thucing mi; dam bâo tp trung phOng, chông djch Covid- 19 dOng thi vth phát 
triên kinh té- xà hôi. 

Kim tra, dOn dc tiên d, giám sat chtt krçmg thi cOng các cOng trIrth. 

Tiêp tiic dOn dc các xã trin khai xây dirng h thng quàn 12 cht luqng 
theo TCVN ISO 9001:2015. 

4. Don dc thu ngân sách nhà nuOc näm 2021; quyêt toán các cOng trInh 
xây drng dã hoàn thành, bàn giao dua vào sir diing. 

Dánh giá tInh hInh thirc hin nhim v1i kinh t- xã hi 9 tháng; triên khai 
nhim v1i tr9ng tam Qu IV nàm 2021. 

5. Tip tVc  lam tt cOng tác tuyên truyên phOng cMng djch Covid-19. 

Thu&ng xuyên theo dOi, giám sat và thirc hin các bin pháp phOng, cMng 
djch Covid- 19 tai  các trung h9c. Chi dto, hung dn các trumg h9c triên khai 
11am hçc 2021-2022. Hithng dn thiic hin các khoân thu dâu näm h9c 2021-
2022. Phát dng Tuân 1 hung 1rng hçc tp suOt di 11am 2021. 
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Thirc hin nghiêm các bin pháp phông, cMng djch beth Covid-19. Duy 
trI, lam tot cOng tác chông djch, v sinh ATTP và khám, chtra bnh cho nhân dan. 

Thirc hin Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyt djnh s 
23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Chinh phü ye mt so chInh sách h trçy 
ngithi lao dng và ngui si:r diing lao dng gp khó khãn do dai  dch Covid- 19; 
Quyêt dnh 3 0/202 1/QD-UBND ngày 20/7/2021 cüa UBNID tinh Quy djnh ye h 
trg ngi.thi lao dng không có giao kêt hqp dông lao dng bj mat vic lam gp 
khó khàn do dti djch COVID-19. Tp huân cong tác rà soát h nghèo, h cn 
nghèo näm 2021. 

Tuyên truyn, 4n dng nhân dan tham gia BI-IYT toàn dan. 

6. Duy trI nghiêm ch d thu?ng trirc, sn sang chin dtu. 

Chun bj các diu kin phi1c vi cOng tác phOng, chng djch Covid- 19 khi 
dch büng phát trâ 1ti. Duy trI vn hành khu cách ly tp trung (Trueing Cao dãng 
Kinh tê và Cong ngh Nam Djnh) dam bâo tuyt dôi an toàn, dung hrng dn cüa 
B Y tê ye cOng tác phOng, chông djch Covid-19. Tang ctrông hot dng chôt 
kiêm soát lien ngành, thirc hin nghiêm hoat dng 24/24 gRi tat cà các ngày 
trong tuân; dam bâo siêt chat, kiêm soát chat chë, nghiêm ngtt ngui và phuong 
tin ye ho.c di qua dja phuong, tuyt dôi không dê xày ra tiêu c11c. 

Tip t11c thirc hin các k hotch chuyên d và tang cuông tun tra dam 
bào ANCT, TTATXH trên dja bàn. 

7. Xây dirng K hoich trin khai trên da bàn huyn thtrc hin Chmmg trInh 
tOng the CCHC tinh Nam Dnh giai dotn 202 1-2030. 

Chi dto tuyên truyn, kim tra, giám sat vic chip hành các quy djnh v 
phông, chông djch Covid- 19 tai  các co sâ tin nguo'ng, ton giáo. 

Yêu cu các co quan, don vj theo chirc näng, nhim vii trin khai thirc 
hin; báo cáo UBND huyn theo quy djnh./. 

Noi n/i In: 
- UBND tinh (VP2); 
- Thi.r&ng trirc Huyn üy; 
- Ban Thuô'ng vu Huyn ciy; 
- Lãnh do HDND, UBND huyn; 
- Các ca quan, don vj lien quan; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Cong thông tin din tr huyn; 
- Luu: VT. 

TL. CHU TICH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PH i ANH VAN PHONG 
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