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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 01 

1. Nông nghiệp và PTNT 

Chỉ đạo cày lật đất phơi ải được 6.710 ha, bằng 95% diện tích; lấy nước đợt 2 

phục vụ sản xuất vụ xuân 2021, từ ngày 25/01; bừa vỡ đất được 1.580 ha, bằng 22% 

diện tích (tập trung ở các xã, thị trấn miền 4); cung ứng 258 tấn lúa giống (lúa lai 9 

tấn , lúa thuần 249 tấn). Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021 và xây dựng kế hoạch phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021.  

 Triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn 

huyện, giai đoạn 2021-2025; thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản và 

phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021.  

 Nạo vét, đào đắp được 248.877 m3, đạt 100,7% kế hoạch thủy lợi Đông Xuân 

2020-2021 (29.890 m3 kênh cấp 1; 68.226 m3 kênh cấp 2 và 2.963 m3 đào đắp cửa 

cống, bể hút tại các kênh cấp1, cấp 2; 147.798 m3 kênh cấp 3 và bờ vùng cấp 3) và 

sửa chữa 660/867 công trình thủy lợi (42/42 công trình cấp 1, cấp 2; 1.335/1.456 

công trình cấp 3). 

 Hướng dẫn, đôn đốc các HTX KDDVNN thanh toán dịch vụ khóa sổ, quyết 

toán tài chính năm 2020 và đại hội thành viên; kết quả: Thẩm định các báo cáo 

thông qua đại hội của 02 HTX (Trực Đại, Trực Liêm); HTX Trực Đại tổ chức đại 

hội thành viên. 

 Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc 10 xã, thị trấn hoàn thiện thực địa và hồ sơ xây 

dựng NTM nâng cao năm 2020. 

 Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn lập danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất 

nông nghiệp đề nghị hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp vụ Đông- Xuân 2020-2021; 

đến nay 09/21 đơn vị báo cáo: Việt Hùng, Cát Thành, Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực 

Thanh, Trực Nội, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Thắng. Chỉ đạo phối hợp tập huấn 

tuyên truyền và phổ biến các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực trồng trọt và bảo 

vệ thực vật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. 

 2. Tài nguyên và môi trường 

 Chỉ đạo rà soát, thực hiện thống kê đất đai năm 2020; giao đất thực địa cho các 

hộ trúng đấu giá QSDĐ tại khu đô thị thị trấn Cổ Lễ. Hoàn thiện hồ sơ trình UBND 

tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 tại 14 xã, thị trấn. 
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 Cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT cho 15 hộ tại xã Trực Đại; 

thẩm định 1.012 hồ sơ cấp đổi GCN QSDĐ nông nghiệp sau DĐĐT tại 05 đơn vị 

(Phương Định 63 hộ, Trực Tuấn 74 hộ, Cát Thành 671 hộ, Trực Khang 104 hộ, Trực 

Thắng 100 hộ). Hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho 23 hộ, gia đình 

cá nhân tại 07 đơn vị (Thị trấn Cát Thành 03, xã Trực Đạo 03, xã Trực Thuận 01, xã 

Trực Cường 04, xã Trực Hùng 05, xã Trực Thắng 04, xã Trực Đại 03 trường hợp).   

 Tiếp tục đôn đốc tiến độ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn; chỉ đạo các 

xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị làm vệ sinh môi trường trước Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021 và giải quyết đơn, kiến nghị theo thẩm quyền. 

3. Kinh tế và hạ tầng 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định; giá trị sản xuất tháng 1 

ước đạt 751 tỷ đồng (giá 2010), đạt 8,99 % kế hoạch. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng cấm, hàng giả trên địa bàn huyện; kế hoạch đảm bảo ATGT phục vụ 

nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Mở thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Đường giao thông và hạ tầng 

kỹ thuật dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Thái. 

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng các xã; xây 

dựng phương án cải tạo, nâng cấp cầu Hưng Thái; đôn đốc tiến độ, giám sát chất 

lượng thi công các công trình và đảm bảo an ninh, vệ sinh công trường trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hướng dẫn, nghiệm thu các đề tài, sáng kiến năm 2020. 

4. Tài chính- Kế hoạch 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 27/01, được 37,82 tỷ đồng, 

đạt 11% dự toán; trong đó thu cân đối trừ tiền sử dụng đất 7,82 tỷ đồng, đạt 11% dự 

toán (trong đó thu phí môn bài 980 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch). 

Chỉ đạo, hướng dẫn thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành, bàn giao 

đưa vào sử dụng; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021; đảm bảo kinh phí phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và an 

sinh xã hội. Xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2021. 

Triển khai thực kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, đảm bảo giá cả hàng 

hóa ổn định, đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng. 

5. Văn hoá- xã hội 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái 

bình thường mới. Triển khai cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 

thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổng 

kết công tác xây dựng đời sống văn hóa, cấp bằng văn hóa cho 23 cơ quan, doanh 

nghiệp và 372 thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 2020. 

Đôn đốc các trường xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh-

sạch-đẹp-an toàn; phối hợp kiểm tra các tiêu chí đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp 
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độ 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại Trường mầm 

non Trực Chính; chỉ đạo sơ kết học kỳ I năm học 2020- 2021.  

Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thực 

hiện kế hoạch hành động dân số, giai đoạn 2020-2025; thực hiện chiến lược dân số 

Việt Nam đến năm 2030. Làm tốt công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh cho nhân 

dân, không để xảy ra dịch bệnh; thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.  

Chỉ đạo thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong 

doanh nghiệp. Chi trả 19,85 tỷ đồng tiền trợ cấp thường xuyên tháng 1, tháng 2 

(người có công 14,01 tỷ đồng, bảo trợ xã hội 5,84 tỷ đồng). Thăm, tặng quà và trợ 

cấp 5,05 tỷ đồng các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện, đến 

ngày 27/01 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,54%. 

6. Quốc phòng, an ninh, nội chính 

Triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh năm 2021. Tiếp tục đôn 

đốc thâm nhập, hoàn chỉnh hồ sơ tham gia nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân năm 2021; hiệp đồng với các đơn vị nhận quân. Đón 

nhận 256 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch hội thao chuẩn bị huấn luyện quân năm 2021. Lực lượng vũ trang 

thường trực đủ quân số, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. 

Diễn tập phương án bắt giữ, xử lý đối tượng đốt pháo nổ trong dịp Tết nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề và tăng cường 

tuần tra đảm bảo ANCT, TTATXH dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn 

sàng chiến đấu. An ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. 

 Tiếp 09 lượt công dân, đều là nội dung cũ, liên quan đến đất đai. 

Hướng dẫn, đôn đốc công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định 

của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Thông tư số 30/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ.  

7. Nội vụ 

Tổng kết hoạt động UBND huyện năm 2020; công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. báo cáo tổng kết 

nhiệm kỳ hoạt động của UBND huyện và UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021. 

Hướng dẫn, đôn đốc tổng kết phong trào thi đua, công tác xây dựng chính quyền cơ 

sở; đánh giá kết quả chỉ số CCHC năm 2020 của các xã, thị trấn; triển khai kế hoạch 

cải cách hành chính nhà nước huyện năm 2021. 

Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công 

tác; báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020; thực 

hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, 
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xóm, tổ dân phố. Phân công nhiệm vụ 20 giáo viên tiểu học trúng tuyển năm 2020. 

Kiểm tra, sát hạch đợt 2 đối với 298 giáo viên mầm non hợp đồng trước ngày 

31/12/2015 đủ tiêu chuẩn, điều kiện chuyển thành viên chức. 

Phối hợp tổ chức kỳ họp chuyên đề kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND 

huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo theo quy định. 

Báo cáo kết quả rà soát số liệu dân cư phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành lập Ủy ban bầu 

cử đaị biểu Hôị đồng nhân dân huyện; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Ủy 

ban bầu cử đại biểu Hôị đồng nhân dân cấp xã để thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

theo quy định của pháp luật về bầu cử.  

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

luật, đặc biệt mùa lễ hội đầu xuân năm 2021. 

II. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 

1. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn gieo, chăm sóc, bảo vệ mạ; làm đất và chuẩn 

bị vật tư; gieo cấy lúa xuân khi thời tiết ấm, nhiệt độ trên 150C, phấn đấu hoàn thành 

gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/02 (14 tháng Giêng). 

Phát động phong trào trồng cây màu, cây công nghiệp vụ xuân, phấn đấu 

trồng trên 900 ha; diệt chuột bằng phương pháp thủ công và thuốc hóa học, ngay sau 

kết thúc gieo cấy lúa mùa; trồng cây mùa xuân, phấn đấu trồng trên 60.000 cây. 

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện kế hoạch phòng, chống 

bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát 

triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021. 

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của BCH 

Đảng bộ huyện khóa XXV về khuyến khích tích tụ ruộng đất liên kết sản xuất, phát 

triển sản phẩm OCOP, giai đoạn 2020- 2025. 

Hướng dẫn, đôn đốc các HTX báo cáo hoạt động đặc thù, tổ chức đại hội 

thành viên năm 2020 theo quy định. 

Hướng dẫn, đôn đốc 10 xã, thị trấn hoàn thiện thực địa và hồ sơ đề nghị thẩm 

định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. 

2. Đẩy mạnh thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ NN sau DĐĐT và 

xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; GPMB thực hiện các dự án; giải 

quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc đề nghị, tranh chấp đất đai. 

Đôn đốc làm vệ sinh môi trường trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp 

hành đảng bộ huyện 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. 
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3. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 2 tháng ước trên 

1.391 tỷ đồng (giá 2010), đạt trên 16,66 % kế hoạch.   

Tăng cường kiểm tra hoạt động dịch vụ, thương mại; đôn đốc thực hiện Kế 

hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm, hàng giả trên địa 

bàn huyện Tết Nguyên đán; kế hoạch đảm bảo ATGT phục vụ nhu cầu của nhân dân 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

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

hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, vệ sinh công trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021. 

4. Đảm bảo chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa trước, trong, sau Tết, nhất là giá 

các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ thiết yếu, không để tăng giá tùy tiện làm ảnh 

hưởng tới đời sống dân sinh; duy trì tốt dịch vụ thanh toán qua hệ thống ATM. 

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng 

cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, giai đoạn 2016-2020. 

5. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang 

vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021, 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  

Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng 

bộ huyện về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, giai đoạn 

2020-2025. Chỉ đạo các nhà trường quản lý học sinh học tập và hướng dẫn, thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền pháp luật về quản lý, 

sử dụng pháo dịp Tết Nguyên đán; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, chuẩn 

xanh-sạch-đẹp-an toàn. 

Chủ động, thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình 

hình mới; làm tốt công tác chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm và khám, chữa bệnh 

cho nhân dân; tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán, trong mùa lễ hội xuân Tân Sửu 2021. 

Chỉ đạo các cơ sở y tế thường trực 24/24 giờ; khám, điều trị kịp thời cho bệnh 

nhân trong dịp Tết Nguyên dán Tân Sửu 2021. 

Thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân. 

6. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021(dự kiến 

03/3/2020- 20 tháng Giêng năm Tân Sửu), đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, chất lượng. 

Thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt các 

kế hoạch chuyên đề, đảm bảo ANTT, ATGT và kế hoạch thực hiện Nghị định số 
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137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Duy trì nghiêm chế độ 

thường trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh nông thôn.    

Giải quyết dứt điểm, kịp thời những đơn thư, khiếu tố còn tồn tại, phát sinh. 

duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân thường kỳ, đảm bảo an ninh nông thôn. Thực 

hiện kế hoạch thanh tra chuyên đề, kế hoạch thanh tra kinh tế- xã hội năm 2021.  

Hướng dẫn, đôn đốc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy 

định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Thông tư số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ.  

7. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thực hiện kế 

hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2021. 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình công tác 

trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh Cải cách hành chính, 

giai đoạn 2020-2025. 

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

đặc biệt mùa lễ hội đầu xuân năm 2021. 

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

thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 02; báo cáo UBND huyện theo quy 

định (qua Văn phòng HĐND- UBND huyện)./. 
 

Nơi nhận  
- UBND tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;  

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;  

- Thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- Các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
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