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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế- xã hội trong tuần; 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới (từ ngày 16/10 ÷ 22/10/2021) 

 

I. Tình hình kinh tế- xã hội trong tuần (từ ngày 09/10 ÷ 15/10/2021) 

1. Nông nghiệp và PTNT 

Lúa đại trà đã thu hoạch khoảng 3.120 ha, bằng 46% diện tích. 

Tập trung chỉ đạo tiêm phòng vụ Thu, tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tiến độ tiêm phòng vụ Thu đến 

ngày 15/10/2021: 

+ Tiêm phòng vắc xin Dịch tả trên đàn lợn: Đã tiêm được 23.948 con tại 

21/21 xã, thị trấn và Công ty chăn nuôi Phúc Hải, đạt 63% kế hoạch. 

+ Tiêm vắc xin LMLM trên đàn lợn nái, đực giống: Đã tiêm được 3.708 

con tại 19/21 xã, thị trấn và Công ty chăn nuôi Phúc Hải, đạt 74,2% kế hoạch (xã 

Trực Đại, xã Trực Thái chưa tiêm).  

+ Tiêm vắc xin LMLM trên đàn trâu, bò, dê: Tiêm được 1.822 con tại 

19/21 xã, thị trấn, đạt 91,1% kế hoạch (xã Trực Đại, xã Trực Cường chưa tiêm). 

+ Tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo: Đã tiêm được 2.780 con tại 21/21 

xã, thị trấn, đạt 34,8% kế hoạch. 

Duyệt Báo  cáo  tổng  kết  sản  xuất  vụ Xuân  2021,  triển  khai  nhiệm  

vụ sản  xuất  vụ Xuân  2022;  Báo  cáo  tổng  kết  công tác  làm  thủy  lợi Đông 

Xuân 2020-2021,  triển  khai  công  tác  làm  thủy  lợi Đông Xuân 2021-2022. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn triển khai các biện pháp ứng 

phó với Bão số 7 và bão số 8 năm 2021. 

Xây dựng Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết 

số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

 Hướng dẫn, đôn đốc 11 xã, thị trấn còn lại xây dựng NTM nâng cao năm 

2021; hướng dẫn, đôn đốc 10 xã, thị trấn đã được công nhận đạt NTM nâng cao 

năm 2020 rà soát thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu (theo 

Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ), trên cơ sở 

đó đăng ký xã, thị trấn xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021; hướng dẫn thực hiện 

và lập hồ sơ căn cứ chứng minh mức đạt các tiêu chí xóm, TDP NTM kiểu mẫu 

giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn 05 cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ cho 10 sản 

phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021. 

2. Tài nguyên và môi trường 

Hướng dẫn, đôn đốc tiến độ cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau 

DĐĐT; lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp. Triển 

khai công tác chi, trả bồi thường đối với các hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng Dự 

án Bảo hiểm xã hội Trung Đông. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ GPMB các dự án trên 
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địa bàn huyện; công tác vệ sinh môi trường; giải quyết các kiến nghị đất đai thuộc 

thẩm quyền. 

 3. Kinh tế và Hạ tầng 

Kiểm tra việc chấp hành quy định về luật giao thông; hoạt động dịch vụ 

thương mại; đảm bảo tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời với phát 

triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý thị trường, chống gian lận 

thương mại; đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. 

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công 

trình xây lắp trên địa bàn huyện.  

Rà soát, mở rộng địa điểm, nâng cao năng lực các cơ sở cách ly tập trung 

để sẵn sàng tiếp nhận người cách ly tập trung với số lượng lớn. 

 4. Tài chính- Kế hoạch 

Đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2021; quyết toán các công trình xây 

dựng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.  

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và 

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai 

đoạn 2021-2025. 

5. Văn hoá- Xã hội 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch 

Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân không hoang mang, lo 

sợ, tuyệt đối tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. Hướng dẫn tổ chức Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ năm 2021 đảm 

bảo theo quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-

2022. Hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học 2021–2022.  

Tình hình dịch Covid-19: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của 

Trung ương; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh. 

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu 

trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị; chủ động 

nghiên cứu, chuẩn bị các phương án “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid” trong tình hình mới. Tiếp tục tạm thời thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch đối với người ngoài tỉnh về địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Thông báo số 187/TBUBND ngày 05/10/2021. 

- Tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, Tổ COVID- 19 cộng đồng thực 

hiện nghiêm túc phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", kiểm 

soát chặt chẽ nhân khẩu, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các trường hợp từ tỉnh 

khác về địa phương mà không khai báo. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ những người đang thực hiện cách ly tại nhà theo đúng quy định, không để lây 

lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch phân bổ vắc xin trên địa bàn, trong 

đó ưu tiên cho địa bàn có nguy cơ cao, các đối tượng ưu tiên theo quy định và các 

đối tượng có nguy cơ cao; đồng thời nâng cao năng lực tiêmphòng; đảm bảo công 

khai, công bằng, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tìnhtrạng xin cho, tiêu cực; 
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thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những người đang thực hiện cách ly y 

tế theo quy định. 

- Chỉ đạo ngành Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid- 19 theo đúng kế 

hoạch đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng; rà soát, chuẩn bị các 

điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin trên diện rộng nhất là nhân lực, trang 

thiết bị phục vụ công tác tiêm đảm bảo nâng cao năng lực tiêm. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn xây dựng phương 

án ứng phó với 1000 F0 trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ phòng, chống Covid- 19 (từ ngày 

30/9-15/11/2021). 

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh 

Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 

việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Xây dựng, triển khai Kế hoạch 
điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng năm 

2022; xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021. 

6. Nội chính 
Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ thường trực, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. 

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi dịch 

bùng phát trở lại. Duy trì, vận hành khu cách ly tập trung (Trường Cao đẳng 

Kinh tế và Công nghệ Nam Định) đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng hướng dẫn 

của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

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

ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện. Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Luật Cư trú 

năm 2020 và tiếp tục chỉ đạo cấp CCCD gắn chíp điện tử. Tăng cường quản lý 

địa bàn, quản lý cư trú nắm chắc các trường hợp từ nơi khác về địa phương và 

kịp thời xử trí các tình huống, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; đặc biệt 

tổ chức truy vết thần tốc, cách ly kịp thời những người liên quan đến ca nhiễm 

Covid-19. Tăng cường các hoạt động kiểm tra liên ngành về chấp hành các quy 

định phòng, chống Covid-19.  

7. Nội vụ  

 Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện Đề án sắp 

xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố. 

 Xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng 

viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

năm 2021. 
Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp chuyên đề. 

 Chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.  

 II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (từ ngày 16/10 ÷ 22/10/2021) 

 1. Hướng dẫn, đôn đốc thu hoạch lúa mùa; đôn đốc thực hiện kế hoạch 

sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2021. Tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng vụ Thu, tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm . 
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Triển khai nhiệm sản xuất vụ Xuân 2022 và công tác thủy lợi Đông Xuân 

2021-2022. 

 Hướng dẫn, đôn đốc 11 xã, thị trấn còn lại xây dựng NTM nâng cao năm 

2021; hướng dẫn, đôn đốc 10 xã, thị trấn đã được công nhận đạt NTM nâng cao 

năm 2020 rà soát thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu (theo 

Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ), trên cơ sở 

đó đăng ký xã, thị trấn xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021; hướng dẫn thực hiện 

và lập hồ sơ căn cứ chứng minh mức đạt các tiêu chí xóm, TDP NTM kiểu mẫu 

giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn 05 cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ cho 10 sản 

phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021. 

 2. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; lập 

phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp và lập hồ sơ cấp 

đổi GCN QSDĐ NN sau DĐĐT.  

 Đôn đốc GPMB các dự án; giải quyết đơn thư, kiến nghị theo thẩm quyền 

và làm vệ sinh môi trường. 

 3. Kiểm tra việc chấp hành quy định về luật giao thông; hoạt động dịch vụ 

thương mại; đảm bảo tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời với phát 

triển kinh tế- xã hội. 

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công trình. 

Tiếp tục đôn đốc các xã triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2015. 

4. Đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2021; quyết toán các công trình 

xây dựng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.  

5. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.  

Thường xuyên theo dõi, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các trường học. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học triển khai 

nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học 

2021- 2022.  

 Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Duy 

trì, làm tốt công tác chống dịch, vệ sinh ATTP và khám, chữa bệnh cho nhân dân. 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Quy định về hỗ 

trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19.  

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân. 

6. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu. Triển khai 

nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân năm 2022. 

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi 

dịch bùng phát trở lại. Duy trì vận hành khu cách ly tập trung (Trường Cao đẳng 

Kinh tế và Công nghệ Nam Định) đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng hướng dẫn của 

Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề và tăng cường tuần tra đảm 

bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.  
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7. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ sắp xếp, 

sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. 

 Chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện; báo cáo UBND huyện theo quy định./. 
X 

 

Nơi nhận:                                                                                             
- UBND tỉnh (VP2);                                                                             

- Thường trực Huyện ủy;  

- Ban Thường vụ Huyện ủy;                                                        

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Trần Duy Hưng 
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