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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; 

nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 5 

1. Lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn 

Thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi, cây lúa được tập trung chăm sóc 

kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật nên sinh trưởng và phát triển tốt; đến ngày 

31/5/2021 lúa xuân đã thu hoạch trên 35% diện tích, năng suất dự tính cao hơn 

cùng kỳ. Hoàn thiện báo cáo tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020; 

triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021.  

Tiêm vắc xin phòng dịch tả lợn cho 21.321 con, đạt 79,0% kế hoạch; tiêm 

vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng cho 2.157 con trâu, bò, dê1, đạt 107,9% 

kế hoạch, cho 3.070 con lợn nái, lợn đực giống2, đạt 76,7% kế hoạch; tiêm vắc xin 

phòng bệnh dại cho 4.825 con chó3, đạt 41,9 % kế hoạch. Bệnh Viêm da nổi cục 

ở trâu, bò đã xuất hiện tại 03 xã4 với 18 con bò nhiễm bệnh, tiêu hủy 03 con tại 

xã Trực Chính, trọng lượng 195 kg; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 

01 hộ thuộc thị trấn Ninh Cường5, tiêu hủy 05 con lợn, trọng lượng 212 kg. 

Hướng dẫn các đơn vị, các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp khoanh vùng, 

dập dịch; hướng dẫn xã Trung Đông, Trực Tuấn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh 

phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020. 

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; đến nay, có 17/21 xã, thị trấn và 10/23 cơ quan, 

đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 20216. Hướng dẫn tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 

và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai. 

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc 11 xã, thị trấn7 xây dựng NTM nâng cao 

năm 2021; các xã, thị trấn đã được đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định đạt NTM 

nâng cao năm 2020 tiến hành xây dựng NTM kiểu mẫu và mô hình NTM kiểu 

mẫu năm 2021. Hướng dẫn các cơ sở có sản phẩm đăng ký tham gia thực hiện 

                                                 
1 02 xã chưa tiêm: Trực Thắng, Trực Cường 
2 02 xã chưa tiêm: Trực Thắng, Trực Thái 
3 xã Trực Thắng chưa tiêm 
4 Trực Chính, ngày 10/4, Trực Hùng, ngày 30/4, Trực Thái, ngày 02/5 
5 TDP Tây Đường 1, ngày 29/5 
6 04 đơn vị chưa xây dựng PA: Trực Mỹ, Trực Khang, Trực Thuận, Trực Thắng. 10 đơn vị đã xây dựng PA: 

Phòng Giáo dục-Đào tạo, Tư pháp, Nội vụ, Lao động-TB&XH, Tài chính-KH, Văn hóa-Thông tin, Văn phòng 

HĐND-UBND, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Viễn thông Trực Ninh, Công ty TNHH 

MTV KTCTTL Hải Hậu. 
7 Cổ lễ, Phương Định, Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận, Trực 

Cường, Trực Thắng. 
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chương trình OCOP hoàn thiện hồ sơ trình đánh giá, thẩm định công nhận sản 

phẩm OCOP năm 2021.   

 2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

 Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 

và thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Hoàn thiện lập quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và trình kỳ họp HĐND huyện 

thông qua. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2016-2020; nhu cầu sử dụng đất 5 năm (2021-2025). 

 Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện phương án xử lý 11 trường hợp 

sử dụng đất không hợp pháp8; tiến độ cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau 

DĐĐT. Hướng dẫn, lập hồ sơ cấp GCN QSDĐ đối với các công trình dự án đầu 

tư công, dự án sử dụng đất vào mục đích công cộng. 

 Tiếp tục đôn đốc tiến độ GPMB Tỉnh lộ 488B; triển khai các thủ tục 

GPMB các khu, điểm dân cư tại xã Trực Thái, Trực Hùng, Trực Nội, Trực Đạo 

và trụ sở BHXH huyện. 

 Phát động triển khai thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng 

ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021; chỉ 

đạo tăng cường các biện pháp giảm thiểu, xử lý việc đốt rơm rạ, phơi thóc trên 

đường giao thông và tổ chức làm vệ sinh môi trường. 

 Đôn đốc giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai theo thẩm quyền. 

3. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tháng 5 ước đạt 690,5 

tỷ đồng, 5 tháng ước đạt 3.324,8 tỷ đồng, đạt 39,8% kế hoạch, bằng 108,4% so 

với cùng kỳ.  

 Tiếp tục làm tốt công tác quản lý thị trường, đảm bảo nguồn cung và bình 

ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân, ngăn chặn việc lợi 

dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 tiến hành “găm” hàng, đầu cơ tích trữ hàng 

hoá (đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gạo, nước uống, thuốc…) 

để tăng giá bán bất hợp pháp. Triển khai Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 

để thực hiện các thủ tục đánh giá mức độ an toàn tại 23/23 chợ; 14/84 doanh 

nghiệp trong diện phải đánh giá. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19; 

Kiểm tra và yêu cầu ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại 22/22 

cửa hàng xăng dầu. 

 Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện lực, viễn thông, nước sạch chủ động rà 

soát, kiểm tra hệ thống kỹ thuật của ngành, đơn vị; xây dựng phương án về nhân 

lực, phương tiện, vật tư kỹ thuật, đảm bảo cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá 

nhân an toàn, xuyên suốt, chất lượng tốt, nhất là trong các khu cách ly tập trung, 

vùng cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

 Đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công: Khu đô thị thị trấn Cổ Lễ; 

đường Khang - Thuận; đường Trực Đại-Trực Thái; chỉ đạo kiểm tra, nghiệm thu 

                                                 
8 xã Liêm Hải 04 trường hợp, xã Trực Chính 06 trường hợp, xã Việt Hùng 01 trường hợp 
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kỹ thuật công trình khu dân cư tập trung xã Trực Đại; tiến hành duy tu đường 

huyện, đường tỉnh ủy thác 6 tháng đầu năm theo kế hoạch.  

 Hướng dẫn phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và 

công trình trong mùa mưa bão năm 2021. Chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu 11/11 chủ 

bến khách ngang sông ký cam kết đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và phòng, 

chống dịch Covid-19; phối hợp thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn 

giao thông, ùn tắc giao thông. Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ 

năm 2021. 

4. Lĩnh vực Tài chính- Kế hoạch, Ngân hàng, Thống kê 

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 133,9 tỷ đồng, đạt 38,3% dự 

toán; trong đó thu cân đối trừ tiền sử dụng đất 35,7 tỷ đồng, đạt 48,0% dự toán, 

hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ. Đôn đốc lập kế 

hoạch và thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021; đã thu nộp được 498 triệu 

đồng9, đạt 37% kế hoạch.  

Điều hành chi ngân sách nhà nước địa phương theo dự toán, phục vụ kịp 

thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị dự toán quyết toán ngân sách năm 2020 và lập báo cáo quyết toán ngân 

sách Nhà nước huyện năm 2021.   

Các ngân hàng và tổ chức tín dụng hoạt động ổn định, tạo điều kiện thuận 

lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh 

doanh, hạn chế tín dụng đen phát triển. 

Hoàn thành tuyển chọn điều tra viên và chuẩn bị tập huấn công tác điều 

tra giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. 

5. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890- 19/5/2021); hướng dẫn, tuyên truyền công tác phòng chống dịch 

Covid- 19; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế  

điện tử gồm: Vietnam health declaration, Bluezone, Ncovi, …. Thực hiện kế 

hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch 

Covid-19. Đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục sửa đổi, bổ sung quy ước 

văn hóa; hướng dẫn các đơn vị lập danh sách đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn 

văn hóa năm 2021. 

Chỉ đạo các trường học làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống 

dịch Covid-19. Hoàn thành chương trình giáo dục, kiểm tra, đánh giá năm học 

2020-2021; cho học sinh nghỉ hè ngay sau khi xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại thị 

trấn Cổ Lễ. Triển khai công tác ôn tập cho học sinh khối 9 bằng hình thức trực 

tuyến, kết hợp với các biện pháp giáo dục khác, đảm bảo hiệu quả và các yêu 

cầu phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu 

                                                 
9 02/06 đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn đã nộp: LĐLĐ, BHXH; 06/21 xã, 

thị trấn đã nộp: Phương Định, Trực Tuấn, Trực Hưng, Trực Khang, Trung Đông, Trực Chính; 23/23 cơ quan, 

đơn vị của huyện và 64/64 trường học đã nộp. 
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cấp năm học 2021-2022; Kế hoạch hoạt động hè năm 2021. Thực hiện vận động 

ủng hộ Quỹ khuyến học Đào Sư Tích năm 2021 được 121,8 triệu đồng. 

Ngày 07/5/2021, trên địa bàn huyện xuất hiện 01 ca nhiễm Covid-19 đầu 

tiên; đến ngày 08/5 và ngày 10/5 thêm 02 ca nhiễm Covid-19 trong khu cách ly; 

ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 huyện không kể ngày đêm chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

để khoanh vùng, dập dịch; tiến hành khoanh vùng cách ly xóm Trại, tổ dân phố 

Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ từ 0 giờ ngày 08/5/2021 đến 0 giờ ngày 28/5/2021 và 

thực hiện giãn cách xã hội toàn thị trấn Cổ Lễ theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-

TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 08/5/2021 đến 0 

giờ ngày 22/5/2021; trong thời gian khoanh vùng, cách ly và giãn cách xã hội 

được triển khai thực hiện nghiêm túc, an toàn, nhận được sự đồng thuận cao của 

Nhân dân trên địa bàn. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, các 

trường hợp F1, F2, F3 đã hoàn thành việc cách ly, theo dõi sức khỏe; đã điều trị 

khỏi bệnh và xuất viện 01 bệnh nhân Covid-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính, 01 

trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 01 trường hợp vẫn dương tính 

và đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chỉ 

đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành và Nhân dân trong huyện thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19; tiếp 

tục thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/5/2021, Thông báo số 

73/TB-UBND ngày 10/5/2021, Thông báo số 77/TB-UBND ngày 10/5/2021, 

Thông báo số 80/TB-UBND ngày 20/5/2021 và Thông báo số 81/TB-UBND 

ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh; đặc biệt, chỉ đạo thường xuyên rà soát, theo 

dõi, thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp từ nơi khác trở về địa 

phương, nhất là những vùng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và các khu công 

nghiệp có ca bệnh Covid-19. Chỉ đạo tuyên truyền hưởng ứng đợt cao điểm 

quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Nam Định phát động. 

Chi trả 10,4 tỷ đồng trợ cấp thường xuyên và trợ cấp 1 lần cho 11.373 đối 

tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội10. Triển khai Kế hoạch thực 

hiện công tác phòng, chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người và 

điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch thực hiện 

chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, 

kế hoạch Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện kế hoạch tháng 

hành động vì trẻ em năm 2021; tuyên truyền, ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em của 

huyện (01/5÷30/6), đã vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em được 106,1 triệu đồng, phối 

hợp trao 04 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 4 xe đạp cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn. 

Thực hiện cuộc vận động ủng hộ “Quỹ nhân đạo Chữ thập đỏ” được 34,2 

triệu đồng và tổ chức Tháng nhân đạo năm 2021 (13/5÷30/6).  

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân; đến ngày 

01/6: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,2%; tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

và bảo hiểm thất nghiệp đạt 190,3 tỷ đồng, tổng chi đạt 176,6 tỷ đồng. 

                                                 
10 Người có công 3.683 người, số tiền 7,5 tỷ đồng; Bảo trợ xã hội 7.690 người, số tiền 2.9 tỷ đồng. 
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 6. Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh, Nội chính 

 Tiếp tục huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật lực lượng dân quân tự vệ 6 

tháng đầu năm 2021; xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự huyện. Vận hành khu 

cách ly tập trung tại Trung tâm GDNN-GDTX đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng 

hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị các điều 

kiện sẵn sàng vận hành khu cách ly tại Trường THCS Đào Sư Tích. Duy trì nghiêm 

chế độ thường trực; lực lượng vũ trang thường trực đủ quân số, đảm bảo sẵn sàng 

chiến đấu. Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai 

&TKCN năm 2021 tại xã Trực Cường. 

Cấp, đổi CCCD có gắn chíp điện tử trong điều kiện phòng, chống dịch 

Covid-19, tuy khó khăn nhưng vẫn đảm bảo theo kế hoạch; đến ngày 07/6 đã thu 

nhận 121.500 hồ sơ CCCD gắn chíp điện tử. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyên 

đề, đảm bảo ANTT, ATGT và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, 

trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Duy trì 6 chốt trực tại khu vực xóm Trại, TDP Tây 

kênh đảm bảo an toàn, đúng quy định; phối hợp với các lực lượng chức năng và 

các địa phương thực hiện việc truy vết đối với các trường hợp liên quan đến 

bệnh nhân Covid-19. Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra liên 

ngành; tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm công tác phòng 

chống dịch Covid-19, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội tại thị trấn Cổ Lễ. 

 Giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu tố tồn tại, phát sinh; duy trì nghiêm chế 

độ tiếp công dân thường kỳ, đảm bảo an ninh nông thôn. Làm việc với Đoàn 

Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật 

về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham 

nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai. 

 Tiếp dân thường kỳ: Đã tiếp 09 lượt công dân; phản ánh, kiến nghị 08 nội 

dung, trong đó: 05 vụ việc cũ, 03 vụ việc phát sinh, nội dung liên quan đến lĩnh 

vực đất đai.  

 Tiếp tục tuyên truyền các văn bản QPPL liên quan đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Bộ luật Dân sự, ... 

  7. Lĩnh vực Nội vụ 

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động, phối hợp kiểm 

tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn. Phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc 

cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định; tập huấn 

nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, 
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chống dịch Covid-19. Kết thúc bầu cử, toàn huyện Trực Ninh có 142.025 cử tri 

đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,58%; kết quả đã bầu đủ 6/6 đại biểu HĐND tỉnh, 35/35 

đại biểu HĐND huyện, 534/545 đại biểu HĐND xã, thị trấn, cùng với các huyện 

Giao Thủy, Xuân Trường bầu đủ 2/2 đại biểu Quốc hội. Chuẩn bị các điều kiện 

tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chỉ đạo đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động ngành giáo dục và 

đào tạo năm học 2020-2021. 

Thăm, chúc mừng các vị chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại Lễ Phật Đản 

năm 2021. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định và phòng, 

phòng chống dịch Covid-19. 

II. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 

1. Chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa xuân theo phương châm “xanh nhà 

hơn già đồng”; chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ mùa; thực hiện kế hoạch lấy 

nước, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất vụ mùa; thực hiện nghiêm quy 

trình vận hành hệ thống và phương án chống úng vụ mùa đã xây dựng. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh đối 

với đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò và 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân, các cơ sở chăn 

nuôi thực hiện chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học, khuyến khích, tạo điều 

kiện để các hộ dân, các cơ sở chăn nuôi với quy mô lớn, chăn nuôi an toàn dịch, 

khuyến cáo không chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ; thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc 

xin cho gia súc, gia cầm, hoàn thành công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm vụ Xuân.   

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; nắp đạt hệ thống 

Camera phục vụ công tác PCTT và giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm 

pháp luật đê điều; duy tu, sửa chữa kịp thời các công trình phòng chống thiên 

tai bị hư hỏng; triển khai xử lý khẩn cấp hư hỏng cống Văn Lai thuộc hệ thống 

thủy nông Nam Ninh, theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch tại thị trấn Ninh Cường, đáp ứng nhu 

cầu sử dụng nước sạch của nhân dân. 

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc 11 xã, thị trấn11 xây dựng NTM nâng cao 

năm 2021; các xã, thị trấn đã được đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định đạt NTM 

nâng cao năm 2020 tiến hành xây dựng NTM kiểu mẫu và mô hình NTM kiểu 

mẫu năm 2021; hướng dẫn các cơ sở có sản phẩm đăng ký tham gia thực hiện 

chương trình OCOP năm 2021 hoàn thiện hồ sơ.    

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương 

trình số 05-CTr/HU ngày 17/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 

XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 về khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết 

sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP huyện Trực Ninh, giai đoạn 2020-2025. 

                                                 
11 Cổ lễ, Phương Định, Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận, 

Trực Cường, Trực Thắng. 
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 2. Hoàn thành xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, 

trình UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất cho 

nhân dân làm nhà ở, trình UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh thẩm định, phê 

duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  

Đôn đốc thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐNN sau DĐĐT và 

xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; đẩy nhanh tiến độ GPMB 

thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là TL488B, các điểm dân cư 

tập trung, trụ sở BHXH,…; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc đề nghị, 

tranh chấp đất đai. 

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi 

phạm về đất đai; tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị về đất đai theo thẩm 

quyền. Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường; thường xuyên kiểm tra 

các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ 

môi trường. 

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương 

trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm 

kỳ 2020-2025 về nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, giai đoạn 2020-2025; trong đó tập 

trung chỉ đạo, hướng dẫn 100% các xã, thị trấn triển khai và thực hiện phân loại 

rác thải tại nguồn đối với 100% hộ gia đình trên địa bàn và thường xuyên tổ 

chức làm vệ sinh môi trường. 

3. Chủ động cập nhật, triển khai kịp thời các chính sách của Nhà nước về 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng 

phó với dịch Covid-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định và 

phát triển. Đồng thời làm tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn bán hàng 

cấm, hàng giả và gian lận thương mại; kiểm tra vệ sinh ATTP; đảm bảo nguồn 

cung và bình ổn giá các mặt hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân 

ứng phó với dịch Covid-19. Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

các doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch, Phương án phòng 

chống dịch Covid-19; đảm bảo tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời 

với phát triển kinh tế- xã hội. 

Rà soát kế hoạch phát triển nhà ở; tiến hành các thủ tục điều chỉnh quy 

hoạch thị trấn Ninh Cường, thị trấn Cát Thành và quy hoạch các xã, thị trấn. Tập 

trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa 

bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng.  

 Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, kế hoạch duy tu đường huyện và kế hoạch hoạt động khoa học công 

nghệ năm 2021. 

4. Tiếp tục đôn đốc thu nộp NSNN, nhất là các khoản thu cố định tại xã, 

phí và lệ phí. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, dành 

nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch, thực hiện chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị của 

địa phương.  
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Đôn đốc quyết toán các công trình xây dựng đã hoàn thành, bàn giao đưa 

vào sử dụng.  

Tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ và thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ 

tài chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; đôn đốc thu, nộp quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 2021. 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng, tín dụng, đáp ứng nhu 

cầu vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời hỗ trợ, tháo 

gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế theo kế hoạch. 

5. Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống đại dịch Covid-

19. Duy trì, thực hiện có hiệu quả quy ước văn hóa xóm (tổ dân phố). Hướng 

dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện quản lý các di tích lịch sử, văn hóa. 

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác tuyển sinh vào các lớp đầu 

cấp. Chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động hè; quản lí, giáo dục học sinh tại gia 

đình trong dịp hè 2021. Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022; Kế hoạch phát 

triển giáo dục mầm non, phổ thông huyện giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 

ngân sách 3 năm 2022-2024. Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 

học 2020-2021. Tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV về tiếp tục nâng 

cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2020-2025. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, nhất là tại các doanh nghiệp, trường học, 

công sở, nơi tập trung đông người. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tiếp tục 

triển khai kế hoạch tiêm văc xin phòng dịch Covid-19 trên diện rộng năm 2021. 

Tuyên truyền hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-

19 do Ủy ban MTTQ các cấp phát động. 

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc 

gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện 

chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn 2021-

2025. Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức “Tháng nhân đạo” và phát động ủng hộ xây 

dựng Quỹ Nhân đạo Chữ thập đỏ (13/5-30/6); quỹ bảo trợ trẻ em của huyện (01/5-

30/6); phát động phong trào xây dựng quỹ “Đền an đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Vận động nhân dân tham gia 

BHYT toàn dân. 

6. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm 2021. 

Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai &TKCN năm 2021 tại xã Trực Cường. 

Triển khai Kế hoạch phòng thủ dân sự huyện. Tham mưu tổ chức Hội thi tìm hiểu 

pháp luật về Dân quân tự vệ. Duy trì nghiêm chế độ thường trực; thường trực đủ 

quân số, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. 

 Tiếp tục thực hiện tốt Dự án Dữ liệu Quốc gia về dân cư và công tác cấp, 

đổi CCCD có gắn chíp điện tử; thực hiện kế hoạch chuyên đề, đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; kiểm tra xử lý các trường hợp 

đốt rơm rạ, phơi thóc trên đường gây mất an toàn giao thông. 
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 Thanh tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 

tại 03 đơn vị (phòng Nông nghiệp & PTNT, thị trấn Cát Thành và xã Trực 

Khang). Chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thư của công dân; duy trì nghiêm chế độ 

tiếp công dân thường kỳ.  

 Phối hợp tổ chức lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp 

pháp lý. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản luật được Quốc hội ban hành năm 

2020 và năm 2021. Triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng 

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021; kiểm tra công tác tư 

pháp tại các xã, thị trấn theo Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021 

 7. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021; 

thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

 Tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND xã Trực Đạo; tổng kết, rút kinh 

nghiệm công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn xã, thị trấn tổ chức tốt kỳ họp thứ Nhất 

HĐND để bầu các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham mưu 

chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2021- 2026.  

 Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của 

pháp luật và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương 

trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, 

nhiệm kỳ 2020-2025 về đẩy mạnh Cải cách hành chính, giai đoạn 2020-2025. 

 Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tich UBND các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện; báo cáo UBND huyện kết quả 

thực hiện (qua Văn phòng HĐND- UBND huyện)./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;              

- Thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Công thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Trọng Duy 
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