
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN TRVC  NHH Dc Ip - Tir do - Hnh phIic 

S2JBC-UBND Trrc Ninh, ngày áng 11 nám 2021 

BAO CÁO 
Tlnh hlnh thirc hin nhim vy kinh t- xã hi tháng 10, 

nhim vii trçng tam tháng 11 nám 2021 

I. TInh hInh thiyc hin nhim vii kinh t- xã hi tháng 10 
1. Linh viyc Nông nghip - Phát trin Hông thôn 
L(ia dai  trà dâ thu hotch xong 4.598 ha, bang 67,25% din tIch; lüa dc 

san (nep) 2.239 ha, bang 32,75% din tIch, dâ trô xong, dir kiên thu hoach tü 
05/11. Trông dugc 280 ha cay viii Dông, trong do: BI xanh 32 ha, ngô 25 ha, dua 
chut 10 ha, cOn 1i 213 ha rau müa các 1oi. 

Chi do t.p trung trin khai quyt 1it, dng b các bin pháp phông, 
chông djch bnh dng; tiên d tiêm phOng vii Thu den ngày 31/10/2021: Tiêm 
Väc xin Djch tã trên dan ign dtrc 24.863 con tii 21/21 xã, thj trãn và Cong ty 
chän nuôi Phüc Hãi, dat 65,4% kê hoach; Väc xin LIvILM trên dan lqn nái, 1cm 
drc giOng 3.98 1 con tti 20/2 1 xã, thj trân va Cong ty chàn nuôi Phüc Hãi, dtt 
79,6% kê hoach  (xã Trrc Thai chua tiêm); Väc xin LMLM trén dan trâu, bO, de 
ducic 1.869 con ti 20/2 1 xã, thj trân, dt 93,5% kê hoch (xâ Trirc Cuting chua 
tiêm); Väc xin Dti cho dan chó, mèo duçc 2.830 con tai  21/21 xã, thj trân, dat 
35,4% k hoach. 

Tang cung cong tác tuyên truyn, ph bin Lutthüy san và các van bàn 
hithng dan thi hành ye khai thác thüy san, dc bit là chông khai thác hài san bat 
hçip pháp. 

Tng kt san xut vi Xuan 2021, cong tác thüy lçii DOng Xuãn 2020 - 
202 1; triên khai nhim vi san xuât vi Xuân 2022, cong tác thUy 1çi Dông Xuân 
202 1- 2022. 

T chüc hi nghj d 02 nhà du ti.r (Cong ty Co phn Dâu ti.r nurc và v 
sinh môi truO'ng Y Yen và Cong ty Co phân Tu van dâu tu xây dirng Hãi Nam) 
thung luvng, giài quyêt cac vuàng mac ye dja bàn cap nuâc sach tai 04 di 
(1,2,3,4) xâ Trrc Thun. 

Xây drng Chuang trInh hành dng cüa UBND huyn thrc hin Nghj quyt 
sO 06-NQiTU và Kê hoach so 82/KH-UBND ngày 16/7/2021 cüa UBND tinh ye 
thirc hin Nghj quyêt so 06-NQITU ngày 18/6/2021 cüa Ban chap hành Dàng b 
tinh ye xây drng nOng thôn mâi nâng cao, kiêu mâu giai don 2021-2025. 

Tip tçic huàng dan, don dc 11 xa, thj trn hoàn thin h sa và th%rc dja 
de nghj thâm djnh, cong nhn dat  tiéu chI nông thôn mi nâng cao näm 20211;  
các xâ, thj trãn dã duqc cong nhn dt NTM nâng cao näm 2020 thrc hin rà 
soát thirc trang nOng thôn theo b tiéu chI NTM kiêu mâu (theo Quyêt djnh 

I  c L, Phirong Djnh, Liêm Hãi, Vit Hung, Trirc Do, Trirc Thanh, Trirc Hung, Trirc Khang, Trrc 
Thun, Trrc Cu&ng, Trrc Thang. 
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691/QD-1Tg ngày 05/6/2018 cüa Thu tung ChInh phü) dáng k xây dirng NTM 
kiêu mâu; huó'ng dk 33 thôn, xóm, to dan phô (tai 20/2 1 xã, thj trân, thj trân Co 
Lê không däng k) l.p ho so can cü chi'rng minh, thirc dja mire dat  cáe tiêu chi 
xóm, to dan phô NTM kiêu mu näm 2021. Hithng dan 05 Co sâ san xuat hoàn 
thin ho sci 10 san phâm2  tham gia dánh giá, phân hang san phâm OCOP cap tinh 
nàm 2021. 

2. Linh virc Tài nguyen và Môi trirô'ng 
Chi dao,  giám sat du giá quyn sir diing dt cho nhân dan lam nhà a ti 

thj trân Ninh Ciiang3  và Khu dan cu tp trung xã Trirc Dai4  dam bão dung quy 
djnh. Triên khai kê hoach dâu giá quyên sir dung dat tai  Khu do thj thj trân Co 
Lê5  và 10 xã6  theo Quyêt djnh phê duyt giá khâi diem cira UBND tinh. 

Thm djnh xong 1;018 h so cp dM GCN QSDD nông nghip sau DDDT 
tai 05 xâ, thj trân7; lüy ké den ngày 31/10 dä cap dôi GCN QSD dat nông nghip 
sau DDDT cho 1.508 h tai  06 xã, thj trân8. 

Hoàn thành chi, trã bi thuang 831,3 triu dng cho 04 h gia dInh có d.t 
bj ành hithng b&i Dir an xây dirng trii s& Bào hiêm xã hi tai xã Trung Dông; 01 
h thuc KDC t.p trung xã Trirc Dai;  kiêm tra, don dôc tiên d GPMB các dir an 
trên dja bàn huyn. 

Tip tiic huo'ng dn thçrc hin các mô hInh phãn loai  chit thai ran sinh boat 
tai nguôn và xir 1 chat thai ran hcru co. Don dôc lam v sinh môi tru&ng và giâi 
quyêt kiên nghj ye dat dai thue thãm quyên. 

3. Linh virc Kinh t và Hi tang 
Giá trj san xut cong nghip tháng 10 uâc dat  560 t dng; 10 tháng uac 

dat 5.201 t dông, dat  62,28% kê hoach, bang 111,13% so vâi cüngk'. 
Kim tra vic ch.p hành quy djnh v 1ut giao thông, boat dng djch vii 

thuong mai  trong phông, chOng djeh Covid- 19. Cho phép hoat  dng trir iai  các 
ben khách ngang song (02 ben khách CO L, Dire Long qua song sang tinh Thai 
BInh tiêp tic tam  ding). Rà soát, m& rng dja diem, nâng cao näng hrc CC co S& 

each ly tp trung dê san sang tiêp nhn ngithi cách ly tp trung vai s6 h.rçmg lan 

(drphông xáy drng khu cách ly tp trung tgi San v2n dng thj trá'n L s 
hrQ'ng ngirài cách ly khoáng 200 ngzthi). 

2 HTX san xut và kinh doanh djch vi Vit Tin, xä Trirc Tun: 01 san phm BO gió dong hoa qua may 
tre dan Vit Tiên; Cong ty TNHH thucmg mai  Thanh Doãn, xã Vit Hung: 03 san phm gm Go sach 
Qu5'nh Thanh 999, Gao sach Qu'nh Thanh ST25; Gao sach QuS'nh ThanhBäc Them so 7; Doanh nghip 
tu nhãn Ruçru Bang Khanh, xa Trrc Hung: 03 san phãm gôm Ri.ru nép cô truyén men bãc, Ruu chat và 
Ruqu dOng dOng lüa non; HO kinh doanh Nguyen Van Toán, thj trân Ninh Cu?mg: 01 san phâm Go mOc 
Hucing tam; HO kinh doanh Trân Van Phüc, thj trân Ninh Cixng: 02 san pham gOm Nirâc mäm cay Ninh 
CtrOng và MAm cay dc Ninh Cu?mg. 

31 lô, so tiên dâu trCing giá 29,086/17,455 t dông giá khOi diem. 
4 30 lo, so tien dau trung giá 52,529/34,076 ty dong gia khcn diem. 

111 lô, giá khài diem: 152,240 t) dông. 
6 Tmng Dông, Liêm Hãi, Trrc Thanh, Trirc M5', Trrc Hung, Tiyc D@i,  Tnrc Thäng, Tri,rc Hung, Tri,rc Chinh, Tri,rc 
Cuing: Tôngs 128 lô, gia khOi dim dé nghj 72,688 t dông. 

05 xa, thj ti-an: C L 268 ho sci, Phucing Djnh 170 ho sci, Trrc Tuân 163 ho sci, Cat thành 123 ho sci, Trrc Thang 
100 ho Trrc Dai 194 h sci. 
g Trung Dông 03 hO,  Phuxing Djnh 39 h, Vit HUng 40 hO, Cat thanh 1008 hO, Tc Khang 104 hO, Tc Di 15 hO, 
Trrc CLrUng 299 hO. 
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Thirc hin diu chinh ciic b quy hoach chung xây dirng thj trk Ninh 
Cu&ng. Chi do triên khai thi cong dir an câi t.o, nãng cap duing tri1c xà Triic 
Cu&ng (dotn tü câu song Müc den câu sOng Se), dung Co Lé- Trung Dông 
(don tir QL21 dêncâu Din Biên và tuyên nhánh); tiêp tiic kiêm tra, don doe 
tiên dO,  giám sat chat hzqng thi cOng các cong trInh xây lap trên dja bàn huyn... 
duy tu, süa chüa các tuyên du&ng huyn, dung tinh üy thác6 tháng cuôi näm. 
Chi dao  giãi tOa vi phm hành lang an toàn giao thông các tuyên diRmg. 

Huâng dan, don d& 10 xã9  trin khai xay dirng h thng quail l chit 
luqng theo TCVN ISO 9001:20 15. 

4. Linh vic Tài chInh- K hoch, Ngân hang, Thng kê 
Thu ngân sach nhà nithc trên dja bàn tháng 10 uOc dat  5,4 t) dng, trong 

do thu can dôi tth tiên sü diving dat dat  4,4 t dông. Tong thu ngân sách nhà nuóc 
trên dja bàn 10 tháng u&c d.t 170,7t' dOng, dat  48,8% dir toán và bang 221,2% 
so vâi cüng ks'; trong do thu can dôi trü tiên si'r diing dat dat  65,4 t dông, dat 
87,8% dir toán và bng 104,9% so vói cüng ks'. 

Chi dao,  dOn dc thu ngân sách Nhà nuâc; quyt toán các cong trInh xây 
dirng dã hoàn thành, bàn giao dua vào sü diing; day manh  các bin pháp diêu 
hành th1rc hin nhim viii tài chinh ngân sách nhà nu&c nhüng tháng cuôi näm 
2021. Huâng dn ,các cci quan, don vj triên khai, th?c hin cong khai trong linh 
virc dâu tu, mua sam cong. 

Xây dirng Chuo'ng trInh hành dng th1rc hin Nghj quyt s 04-NQ/TU và 
Kê hoach so 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 cüa UBNID tinh th1rc hin Nghj 
quyêt so 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 cüa Ban chap hành Dãng bO tinh ye day 
manh câi each hành chInh, nâng cao näng hrc canh  tranh, xüc tiên và thu hat dâu 
tu giai doan  2021 -2025. 

Xây drng, trin khai k hoach trin khai thirc hin K hoach s 1 02/KH-
UBND ngày 26/8/202 1 cüa UBND tinh ye vic thirc hin Kêt lun so 06-KL/TW 
ngày 10/6/2021 cüa Ban bI thu Trung uung Dãng ye tiêp tiic thirc hin Chi thj so 
40-CT/TW ye thng ctthng s1r lanh dao  cüa Dáng dOi vâi tin dicing chinh sách xa 
hi; TOng du nq Ngãn hang NOng nghip & PTNT 10 tháng dat  1.400 t dOng, 
bng 106,9% so vâi cüng k; Ngân hang Chinh sách xã hOi  318,7 t dông, bang 
106% so vâi cUng ks'; các ngân hang và to chüc tin diing dã to diêu kiin thun 
igi cho các tO chIrc, Ca nhân vay vOn, dâu tu phát triên san xuât kinh doanh, giâi 
quyêt vic lam, nâng cao di sOng nhân dan, xây dirng NTM và hn chê tin ding 
den phát triên. 

5. LTnh vlyc Van hoá - xã hi 
Tip tçtc dy manh  cOng tác thông tin, tuyên truyn v tInh hInh djch 

Covid-19, các bin pháp phOng, chông djch dê nhan dan không hoang mang, lo 
sçi, tuyt dôi tin tu&ng, thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chOng djch theo 
quy djnh. Tuyên truyên k5 nim 110 nàm Ngày sinh dOng chI Lê Due ThQ. Chi 
dao các Co quan, don vj thirc hin dàng k kêt noi, xác thrc thông tin cong dan 
trong co s dü lieu quOc gia ye dan cu. Don doe các co quan don vj, các xä, 

9 Trrc Chinh, Trirc Dao,  Tic Thanh, Trirc M, Trirc Hung, Tc Khang, Tic Thun, Tc Di, Trirc Thâng, Tc 
Ctrng. 
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thj trn hoàn thin h so d nghj cong nhn dt chu.n van boa 2021 và don vj 
git vtrng danh hiu nhieu 11am lien tiic. Hithng dan, theo dôi, kiêm tra vic to 
chüc thirc hin phân Lê trong Lê hi truyên thông Chüa Co Lê. Thirc hin tiêp 
nhn, giái quyêt djch vi cong trrc tuyên müc d 3, mrc dO 4; thanh toán trirc 
tuyên phI, 1 phi và trá kêt qua TTHC bang bàn din ti'r dOi vâi các TTHC thuOc 
thâm quyên giâi quyêt cap huyn. Truyên truyên, triên khai Giãi chy Olympic 
online vi süc khóe toàn dan tinh Nam Dinh nàm 2021. 

Thtthng xuyên kim tra, giám sat vic thirc hin phông, ch&ig djch bnh 
Covid-19 trong nha truông. Chi dao  các trueing hçc lam tot cong tác v sinh môi 
truông, phông, chông djch Covid-19. Chi dao,  hixâng dan các co sâ giáo diic tO 
chüc cong khai danh sách bô nhim chüc danh nghê nghip và xêp luong viên 
chIrc theo huâng dan cüa BO Giáo diic và Dào tao.  Hixâng üng Tuân lê hc tp 
suôt diii näm 2021 vói chü dê "Chuyên dôi sO và cci h0i  hçc ttp cho tat cá mci 
ngu?ii trong bôi cánh d.i djch Covid-19". Thirc hin cac nhim v11 trQng tam näm 
hc 2021- 2022; huâng dan thirc hin các khoãn thu dâu nàm hc 2021- 2022 và 
dam bào các diêu kin thçrc hin chuong trInh giáo diic phô thông mâi. Kiêm tra, 
dOn dôc cOng tác xay dirng trtthng dat  chuân quôc gia, chuãn xanh- sach-  dçp- an 
toàn dôi vâi mOt so trung dã dang k xây dirng theo 10 trInh. 

Tip tiic trin khai Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 Va Quyt 
djnh so 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Thu tithng Chinh phü ye mOt so 

chInh sách ho trçr ng1.thi lao dng và ngithi sü diing lao dng gp khó khAn do dai 
djch Coyid- 19; Quyêt djnh so 30/2021/QD-UBND ngày 20/7/2021 cüa UBND 
tinh Quy djnh ye ho tr ngui lao dng không có giao kêt hqp dông lao dng bj 
mat vic lam gp khó khãn do dai  djch Covid- 19. UBND thj trân CO Le dã chi 
trâ xong 9 triu dOng h trg cho 6 ngui, theo quyêt djnh cüa UBND tinh v vic 
phé duyt danh sách ho trçY ngui lao dng không có giao két hçp dông lao dng 
bj mat vic lam gp khó khän do dai  djch Covid-19. Xây dirng, triên khai Kê 
hoach diêu tra, khão sat thu cau dào tao  trInh dO so cap và dào tao  dixói 3 tháng 
näm 2022; Ké hoach  triên khai "Tháng hành dng vi bInh däng giâi và phông 
ngüa, üng phó vâi bo 1rc trên co sâ giôi" näm 2021. Hithng dan, don dôc cac 
xa, thj trân thirc hin rà soát hO nghèo, hO cn nghèo näm 2021. 

Thic hin chInh sách giàm müc dóng bão him tai nin lao dng, bnh 
nghê nghip (tInh den ngày 31/10/2021): 121 don vj, sO luqng 18.907 lao dng, 
so tién hO trçi là 1,5 t dông. 

Tuyên truyn, 4n dng nhân dan tham gia BHYT; t l bao phU BHYT 
dênngày 3 1/10/2021, dat  92,8%, thng 2,57% so vth càngk'. 

Chi dao  Trung tam Y t và các co s& khám chfta bnh thirc hin t& cOng 
tác chàm soc süc khOe, khám cha bnh cho nhân dan; tO chc thirc hin tot cac 
hoat dng  thuOc  Chucing trInh miic tiêu Y tê - Dan sO; triên khai thrc hin ké 
hoach hãnh dng dan sO, giai doan  2020- 2025 và thrc hin chiênluqc dn sO 
Vit Nam den näm 2030; tiép tVc  triên khai Kê hoach to chüc tiêm vàc xin phông 
Covid-19 huyn Trrc Ninh. 

* TInh hInh Dich Covid-19: 
Ngay sau khi phát hin ca nhim tr tinh DOng Nai trâ ye dja phuang, 

UBND huyn, Ban Chi dao  phông chOng djch Covid-19 huyn d chi dao  thirc 
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hin thit 1p vüng cách ly phông, chng djch Covid-19 tii Thôn ]Eii Thng 1, xâ 
Phrnmg Djnh ti 19 gi& 00 phüt, ngày 24/10/202 1; kjp th?yi triên khai các bin 
pháp phông, chông djch, xlr l, khoanh vüng, each ly, truy vet than toe, 1p danh 
sách, each ly các trtr?mg hqp lien quan, giám sat, theo dOi sue khóe theo quy djnh. 
Tir 03 FO a Dông Nai ye thôn Di Thäng 1, xã Phrnmg Djnh: BN889632, 
BN889633, BN889634 dä lay 05 FO dêu là Fl cüa 03 FO trâ ye ti'r tinh Dông Nai 
là: BN 893114, BN 893113, BN 893112, BN906941, BN 916772. 8/8 bnhnhân 
sIre khOe n djnh; có 5/8 bnh nhãn ho nhç. 

- Tip tiic thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chng djchtheo dung 
chi ctao elm Trung uo'ng; Tinh üy, UBND tinh, Ban chi dophông, chông Covid-
19 elm tinh. Ngithi dIng dâu cap u, chInh quyên các cap, thu truang các Co 
quan don vj chju tráeh nhim ye cOng tác phông chông djch tai  dja phuang, don 
vj; chü dng nghiên clu, chuân bj các phuong an "ThIch 1mg an toàn, linh hot, 
kiêm soát hiu qua djeh Covid" trong tInh hInh mói. 

- Kim soát, theo dOi chat chë ngizai tr& v dja phuong; nh.t là các dja 
phuong eóso ca mac Covid-19 cao, nhu: Thành phô Ho ChI Minh, các tinh BInh 
Duong, Dông Nai, Long An...; thirc hin khai báo y tê, xét nghim ngay khi ye 
dja phuong; giám sat cht chê vic each ly, theo dOi sIre khOe và ap diing các 
bin pháp phông chông djch Covid-19 theo quy djnh. 

- S ngtr?ñ trâ v dja phuong tlr ngày 07/10/202 1 dn ngày 31/10/2021: 
1.742 ngithi (gom: TP Ho ChI Minh: 180; BInh Dixang: 94; DOng Nai: 87; Long 
An: 0; các tinh, thành phô khac: 1.390 nguai. 

- Xây dirng, trin khai k hoch thirc hin Nghj quyt sM28/NQ-CP ngày 
11/10/2021 cüa ChInh phü ban hành Quy djnh tm th&i "ThIch 1mg an toàn, linh 
hot, kiêm soát hiu qua djch Covid-19"; chuân bj tot các diêu kin dáp 1mg 
tiêm phông khi có 1ucing vac xin ye nhiêu; thithng xuyên kiêm tra, kiêm soát chat 
chè nhing ngu?ii dang thirc hin each ly y tê theo quy djnh. 

- Tip tiic ehi dao  các co quan, don vj, UBND xâ, thj trn xây drng và 
thirc hin phuong an 1mg phó vIm cáe ca FO theo tIrng cap d trên dja bàn huyn. 

- Tuyên truyn, vn dng 1mg h qu phông, chng Covid- 19 t1r ngày 30/9-
15/11/202 1); den ngày 3 1/10/2021, dã vn dng, üng h dirge 145 triu dông. 

6. Linh viyc Quc phông, An ninh, Ni chInh 
Tip ti1e duy tn nghiêm ch d thiring trirc, dam bào sn sang chin du. 

Triên khai nhim vi tuyen chn, gçi cOng dan nh.p ngii và thrc hin nghia vil 
tham gia Cong an nhân dan näm 2022. Hoàn chinh eác ni dung, luyntp Diên 
tp khu virc phông thu huyn näm 2021 dam bào theo kê hoach.  Chuân bj eác 
diêu kin phiic vi cong tac phông, ehOng djch Covid-19 khi djch büng phat trI 
lti. Duy trI, 4n hành khu each ly t.p trung (TruIng Cao däng Kinh tê và COng 
ngh Nam Djnh) dam bào tuyt dOi an toàn, dling hirIng dan elm B Y tê ye 
cOng tác phông, chông djch Covid-19. 

Thire hin các k ho?ch ehuyen d và tang cuIng tun tra dam bão ANCT, 
TTATXH trên dja bàn huyn. HirIng dan, dOn doe thire hin Lutt Cu tth nàm 
2020 và tiêp tie chi dao cap CCCD gn chip din tfr. Chi do thirc hin két nOi, 
ehia sé di lieu tiém chüng väe xin phông Covid-19 vIi Co sl dü lieu QuOc gia 
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v dan ci.r. Tang cu?ng quán 1 dja bàn, quân 1 cu trá dtrn chic các tru&ng hçip 
tü ncii khác ye dja phixcmg va kjp th&i xü trI các tInh huông, tránh lay lan djch 
bnh trong cong dông; d.c bit to chüc truy vet than tôc, cách ly kjp thyi nhfrng 
ngu?ñ lien quan den ca nhim Covid-19. Tang cu&ng các hoat dng kiêm tra lien 
ngành ye chap hành các quy djnh phông, chông Covid-19. 

Roan thành cong tác thanh tra vic thçrc hin dr an d.0 tu xây durng cong 
trinh Trung Tiêu hçc khu B thj trân Co Lé, hang muic 02 tang 06 phông hp10. 

Tip cong dan thuông ks': Dã tip 6 luçrt cong dan; trong do: 04 vi vic 
cfl; 02 vv vic phát sinh, ni dung lien quan den linh virc dat dai. 

7. Linh vtyc Ni vi.i 
Huàng dan, don dc UBND các xä, thj trn xây dirng D an, hoàn thin h 

sci sp xp, sap nhp thôn (xóm), t dan phô. 
Xây drng, trin khai K hoach chuyn di vj trI cOng tác di vôi cOng 

chüc, vien chüc; Ké hoach kiêm tra cong tác quàn l, sir diing viên chi'rc, 
ngu?ii lao dng cüa các dorn vj sir nghip giáo diic và dào tao nãm 2021; K 
hoach Cãi cách hành chinh nhà nithc huyn Trrc Ninh, giai don 2021-2025; Ke 
hoach triên khai thi hành Lut Thanh nien và các nghj djnh huâng dan thi hành 
Lut Thanh niên. 

Thirc hin quy trInh b nhim Phó Chánh Thanh tra huyn; diu dng, b 
nhim Phó Giám dôc Ban quãn l dr an dâu tu xây dirng huyn. 

Ph& hçip vâi Doàn giám sat cüa Thu&ng trirc HDND huyn giám sat vic 
"Quân l các khoân thu, dóng gop näm hçc 2021-2022 và cong tác phOng, chông 
djch Covid-19 tai  06 tnthng h9c tren dja bàn huyn. 

Hithng dn các t chüc ton giáo boat dng theo quy djnh và thrc hin các 
bin pháp phOng, chông djch Covid-19. 

II. Nhim viii tr9ng tam tháng 11 nãm 2021 
1. Thirc hin nghiêm các bin pháp phOng, chng djch bnh Coyid-19 theo 

chi dao  cUa trung uong và cüa tinh; quàn l chat chê di biên dng nhân khu, 
nhât là ngithi tu'x các tinh phIa nam yà dja bàn có dich Covid-19 trâ y dja 
phuong; tiêp tuic thirc hin kê hoach  tiêm yàc xin phông djch Coyid- 19 tren dién 
rng; xây drng k hoach yà triên khai mO hInh Tram y te luu dng; giàm sat chat 
chê các trueing hqp cách ly tai  nhà; xà l nghiêm các tru0ng hçip yj pham trong 
cOng tác phOng, chông djch coyid-19; quyet tam giü vüng thành qua trong cOng 
tác phOng, chOng djch Coyid-19. Tiep tic tuyên truyên, 4n dng hu&ng urng 
quyen gop üng h cong tác phOng, chOng djch Covid-19. 

2. Chi dao  thu  hoach  nhanh gçn lüa dc san; hurng dn, dOn dc chäm soc 
cay màu yu DOng; thurc hin k hoach  san xuât yu Dông 2021; k hoach san xuât 
yu Xuân 2022, cOng tác lam thüy li DOng Xuan 2021- 2022. 

sa xây drng cong trmnh ca bàn dam bão theo qu,i djnh cCia pháp Iut v xây dijng và các quy djnh hin hành; 
vic thi cong cong trmnh dam bão theo yOu câu thiêt kO, k5 thut d dirçc thâm djnh và phO duyt; cong trinh dam 
bão chat lucmg, phát huy hiu qua dâu tu, dáp (mg nhu câu dy và hQc cüa giáo viOn và hçc sinh. 
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Chi dto các xã, thj trn tip tic theo dôi, giám sat tInh hInh djch bnh trén 
dan vt nuoi. Thrc hin tot kê hoch tiêm phông vi thu cho dan gia sñc, gia cam, 
không dê djch bnh xáy ra. 

Tang cumg cong tác dam bão an toàn dê diu, cong trInh thüy lçii phiic vi 
phông, chông thiên tai và san xuât nông nghip. Don dOc tiên d xây dirng nhà 
may cung cap nithc sach  ti thj trãn Ninh Cix?mg; báo cáo, xin kiên UBND tinh 
phi.rang an xà l cap ni.r&c sach  ti 04 thôn, xà Trirc Thun. 

Hoàn thin h sa và thirc dja d nghj thm djnh, cong nhn dt tiêu chI 
nOng thôn mâi nâng cao nàm 2021 tti 11 xâ, thj trân11; các xâ, thj tran dA diiçc 
thâm djnh dit NTM nâng cao nãm 2020 tiên hành xây d%rng NTM kiêu mâu Va 
mO hInh NTM kiêu mu. Tiêp tiic hithng dn các co sO' có san phâm däng k 
tham gia thrc hin chiiang trInh OCOP. 

3 Tap trung chi dao day nhanh tiên do va thisc hiên co hiêu qua kê hoach 
sir dung dat nàm 2021; triên khai ké hoach dâu giá quyên sü dçing dat cho nhân 
dan lam nhà a ti 10 xã và khu do thj thj trail Co L. 

Tip tiic l.p phucng an xir l các tru?mg hçip si:r diing dt khOng hçip pháp 
và cap dôi GCN QSDD NN sau DDDT. DOn dOC tién do GPMB thc hiên CáC 
dir an trén dja bàn. 

ThuO'ng xuyên kim tra, pháthin, ngän chn và xü l kjp thO'i các vi 
phrn ye dat dai; tp trung giâi quyêt dan thu, kién nghj ye dat dai theo thâm 
quyên. Thirc hin có hiu qua phuung an thu gom, xü l rác thai trên dja bàn 
huyn, nhât là mO hInh phân loai  rác thai tai  nguôn. 

4. Hithng dan, tto diu kin thun lçii cho cáe doanh nghip du tu phát 
triên san xuât và thirc hin cáe bin pháp phOng, chông djch Covid-19. Thirc hin 
các giai pháp darn bâo luu thông, tiêu th hang boa, dáp üng yêu câu phát trin 
san xuât và dO'i song nhân dan; tang ciz?mg quân l thj tru&ng, kién quyêt ngän 
chn, xü l nghiém các hành vi gian ln thuang m,i, hang lu, hang giâ, bào v 
quyên lçii nguO'i tiéu dung. 

DOn dc, giám sat tin d, cht luçmg thi cong các cOng trInh, dir an trén 
dja bàn, nhât là dii an cap ntrâc sach tai thj trân Ninh Cithng và dir an câi tao 
nãng cap dithng Trrc Dai  - Trirc Thai... duy tu, süa chUa các tuyên du&ng 
huyn, di.rO'ng tinh üy thác 6 tháng cuOi näm. Kiém tra, phát hin chân chinh và 
xü l nghiém nhU'ng trtthng hqp vi phm an toân giao thông; dam bão trt tit, an 
toàn giao thông trong diêu kin diên biên mói, phi.'rc tp cüa djch Covid-19. 

Duy trI, nang cao cht krcing các djch vi din lirc, bu'u chInh, vin thông, 
nuóc sach  dáp üng boat dng SXKD cüa doanh nghip và nhu câu cüa nhân dan. 

Hoàn thành chuyn di va áp dung cáe quy trInh hành chInh theo TCVN 
ISO 9001:2015 tai  the ca quan và các xã, thj trân. 

5. Tip tiic thrc hin nhim vii thu ngân sách nhüng tháng cui nàm 2021; 
chi dao  quân 1 ch.t ch nguOn thu, don doe thu np kjp th&i các khoân thu phát 
sinh và the khoan nçi dçng; dOng thO'i thirc hin tot mt sO giai pháp hO trçl doanh 
nghip, nguôi dan gtp khó khän do Covid-19. Diéu hành chi ngân sách nhà nuO'c 

C L, Phuong Djnh, Liêm Hãi, Vit Hung, Trrc Dao, Trrc Thanh, Trrc Hung, Tric Khang, Trrc 
Thun, Trrc Cuing, True ThAng. 
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dja phung theo dir toán, tit kim, phiic vi kjp thñ các nhim vi chInh trj cUa 
dja phtro'ng. Quyêt toán các cong trInh dã hoàn thãnh, bàn giao dua vào sü ding. 

Hithng dn các xã, thj trn 1p h si xây drng khu dan cu tp trung; thirc 
hin tot cac chInh sách tin ding hin hành dê than dan tiêp ctn k.jp thii các 
nguOn von khi có thu câu vay von. 

6. Tip tiic tuyên truyn, hithng dn thirc hin các bin pháp phông, ch6ng 
djch bnh Covid-19. Duy trI, thirc hin có hiu qua quy ithc van hóa xóm (to dan 
phô). Hixâng dan, don doc các xã, thj trân và các co quan däng k dt chuân van 
hóanäm 2021. 

- Chi dao  thirc hin nhim vi k hoch näm h9c 202 1-2022; tang cuèng 
cOng tác quãn 1 các khoân thu dóng gop tü cha m h9c sinh. Hithng dan, dOn 
dôc các ca sâ giao diic tO chüc diêu tra Phô cp giáo diic và xóa mu chü näm 
2021. Chi dao  tO chüc các hoat dng chào mirng Ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11 
darn bâo thiêt thirc, nghTa. Tiêp tic don doe cong tác xay dimg tru&ng dat 
chuân quôc gia, chuân xath- sach-  dçp- an toàn dôi vci mt sO tnthng dã däng 
k xây dirng theo 1 trIth. Chuân bj các diêu kin to chüc dy hçc trrc tuyên khi 
djch Covid-19 phát sinh phirc tap, h9c sith không duqc phép den trung. 

- Chi dao  Trung tam Y t và các co s& khám ch&a beth  thirc hin thtcOng 
tác chäm soc si'rc khOe, khám chüa bnh cho than dan; to chirc th%rc hin tot các 
hoat dng thuc Chixmg trIth mvc  tiêu Y tê - Dan so. 

- Giài quy& kjp th&i ch d chInh sách cho các di tuçlng là ngithi có cong 
và than than nguäi có cong và cac chInh sách an sinh xã hi 12•  Chü trçng nâng 
cao chat krqng dào tao  nghê và bô trI vic lam cho lao dng nông thôn; rà soát, 
diéu tra djnh ks', phãn loai h gia dInh theo chuân tiep c.n da chiêu giai doan 
2021 - 2025, áp diing cho näm 2022, dam bào dñng dôi tixçlng, cong khai, mith 
bach. Tuyên truyên, 4n dng nhân dan tham gia BHYT toàn dan. 

7. Duy trI nghiêm ch d trrc sn sang chin Mu, thu?ing trçrc PCTT và 
TKCN; tiêp tçic thirc hin các nhim v11 tuyên chn, gçi cOng dan nhp ngü 11am 
2022. Triên khai các ni dung diên tp khu virc phOng thu huyn näm 2021 dam 
bâo an toàn, theo Kê hoach và theo hu&ng dan, chi dao  cUa cap trén. Phôi hçip 
ma lap bOi diro'ng kiên thüc quôc phông, an ninh cho dOi tuqng 4. Chuân bj các 
diêu kin phiic v%i cOng tác phông, chOng djch Covid-19 khi djch büng phát trâ 
lai; duy trI, vn hàth,  khu cách ly tp trung dam bâo tuyt dôi an toàn, dung 
huàng dan cüa B Y tê ye cOng tác phông, thOng djch Covid-19. 

- Thirc hin các k hoach  chuyên d và tang cithng tu.n tra dam bâo 
ANCT, TTATXH trên dja bàn huyn. Tang cu&ng quãn 1 dja bàn, quãn 1' cu 
trá näm chàc các tri.rông hqp tü ni khác ye dja phixcing và kjp thai xü trI cac tInh 
hung, tránh lay lan djch beth trong cong dông; dc bit tO chüc truy vet than 
tOe, each ly kjp thai thftng nguai lien quan den ca thiêm Covid-19. Tang cu&ng 
các hoat dng kiém tra, xü l ye chap hàth các quy djth phông, chông Covid-19. 

12  Chi dao, htrâng dn trin khai Nghj quyt s6 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quy& djnh s6 23i2021/QD-TTg 
ngày 07/7/202 1 cUa Chinh phü ye mt so chInh sách ho lrçl nguYi lao dung vâ ng1i sCr dung lao dng gp khó khàn 
do dai djch Covid-19; Quyêt djnh 30/2021/QD-UBND ngày 20/7/2021 cUa UBND tinh Quy djnh ye h trcl ngixôi 
lao dng không có giao ket hqp dông lao dng bj mat vic lam gp khO khän do di djch COVID-19, 



- Kim tra vic thirc hin kt 1un thanh tra vic chap hành các quy djnh 
cüa pháp 1ut ye cong tác quãn 1 ngân sách tti UBND xã Triic Cu?mg, Trirc 
Thai, thj trân Co Lê. Xây dimg Kê hoach chuong trInh cong tác thanh tra näm 
2022; huàng dan, dOn dOe vic kê khai tài san, thu nhp hang näm và ké khai bô 
sung theo quy djnh. 

- Don dc cac xâ thj trn trin khai các thim vii danh giá, cOng nhn xã, 
thj trãn dit chuân tiêp cn pháp 1u.t näm 2021. Tuyên truyên, phô biên Lut si:ra 
dOi, bô sung mt so diêu cüa Lut Xü 1 vi phm hãnh chInh, Nghj djnh so 

19/2020/ND-CP ngày 12/02/2020 cüa ChInh phU ye hem tra, xü 1 k 1ut trong 
thi hành pháp 1u.t ye xü 1 vi phm hành chInh; Quyêt djnh sO 25/2021/QD-TFg 
ngày 22/7/2021 cüa Thu tràng ChInh phü quy djnh ye xã, phu&ng, thj trân dt 
chuãn tiêp cn pháp 1ut 

8. Tip tic dty mtnh thrc hin k hoach  cái each hành chInh nhà nithc 
näm 2021; chân chinh k 1ut, k crnmg, dio dirc cOng vi trong co quan hành 
chmnh nhà ni.róc các cap; cong tác tiêp nhn, giãi quyêt thU tic hánh chInh tai  B 
ph.n tiêp nhn và trá kêt qua theo co chê Mt cUa ti UBND huyn, UBND các 
xã, thj trân. 

Trin khai xác dinh chi s câi each hành chInh näm 2021 d,i vâi 21 xã, thj 
trn. Hithng dan các co quan, don vj thrc hin vic dánh giá, phân 1oi can b, 
cong chüc näm 2021. 

Hixàng dn cac t chUc ton giáo hoat dng theo quy djnh và thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid-19. 

Yêu cu các co quan, don vj theo chüc näng, nhim vi trin khai th%rc 
hin; báo cáo UBND huyn theo quy djnh./. 

Noin1zn: 
- UBND tinh (VP2); 
- Thumg trVc Huyn üy, HDND huyn; 
- Ban ThuOrng viii Huyn üy; 
- LAnh dao  UBND huyn; 
- Các co quan, don vj lien quan; 
- Cong thông tin din tr huyn; 
-Luu:VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T JCH 

PHO CHU TICH THLUNG TRIYC 

4. 
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