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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội tháng 11, 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2020 
 

 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội tháng 11 

1. Nông nghiệp- PTNT 

Thu hoạch xong lúa mùa, năng suất đạt 48,85 tạ/ha. Trồng được 625 ha cây 

vụ đông, gồm: Bí xanh 45 ha, Ngô 55 ha, Dưa chuột 15 ha, Khoai tây 04 ha, rau 

màu các loại 506 ha; thời tiết thuận lợi, các loại cây trồng sinh trưởng và phát 

triển tốt. 06/21 xã, thị trấn báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa năm 20201; 15/21 xã, thị trấn đã ra quân làm thủy lợi Đông Xuân 2020- 

20212, nạo vét, đào đắp được 20.600/262.602 m3, đạt 7,8% kế hoạch; có 9/21 xã, 

thị trấn báo cáo kết quả hoạt động kinh tế trang trại năm 2020, đến nay mới có 

9/21 xã, thị trấn báo cáo3. 

Kết quả tiêm phòng vụ Thu cho đàn gia súc, gia cầm: 

- Tiêm vắc xin dịch tả cho 20.741 con lợn tại 21/21 xã, thị trấn, đạt 59.3% 

kế hoạch, bằng 78,5% tổng đàn và bằng 207,41% so với cùng kỳ. 

- Tiêm vắc xin LMLM cho 2.643 con lợn tại 20/21 xã, thị trấn4, đạt 52,9% 

kế hoạch, bằng 44,7% tổng đàn và bằng 96,7% so với cùng kỳ ; 2.184 con trâu, 

bò, dê tại 19/21 xã, thị trấn5, đạt 109,2% kế hoạch, bằng 94% tổng đàn và bằng 

119,28% so với cùng kỳ. 

- Tiêm vắc xin cho 2.480 con chó tại 21/21 xã, thị trấn, đạt 29,2% kế 

hoạch, bằng 21,7% tổng đàn và bằng 79,8% so với cùng kỳ. 

Theo tổng hợp của các cơ quan chuyên môn, có 10/11 xã thị trấn6 đủ điều 

kiện nộp hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 

(Việt Hùng chưa đủ điều kiện); trong đó: Trực Đại, Trực Thái, Trực Hùng và thị 

trấn Ninh cường phải cam kết về tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch; tiếp tục triển 

khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

 Dự án xây dựng Nhà máy cung cấp nước sạch tại xã Trực Mỹ đã được Sở 

Xây dựng cấp phép xây dựng từ ngày 12/11/2020; tiến độ hoàn thiện hồ sơ và 

xây dựng Nhà máy nước sạch tại thị trấn Ninh Cường không đạt yêu cầu. 

                                           
1 06 xã báo cáo kết quả: Phương Định, Trực Đại, Trực Mỹ, Trực Chính, Trực Khang, Trực Thắng; 
2 06 xã, thị trấn chưa làm thủy lợi Đông Xuân: Cổ Lễ, Phương Định, Trực Chính, Trực Đạo, Cát Thành, 

Trực Cường; 
3  09 xã, thị trấn báo cáo gồm: Trực Chính, Liêm Hải, Cát Thành, Trực Đạo, Việt Hùng , Trực Hưng, Trực 

Hùng, Trực Thuận, Trực Thái; 
4 Xã Trực Thắng không tiêm; 
5 Xã Trực Thắng, xã Trực Thái không tiêm; 
6 Trực Chính, Trung Đông, Cát Thành, Trực Tuấn, Trực Nội, Trực Mỹ, Trực Đại, Trực Thái, Trực Hùng, Ninh 

Cường 
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 Đôn đố Công ty cổ phần đóng tầu Đức Việt thực hiện Quyết định xử phạt 

xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 

12/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 Xây dựng dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành 

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

phẩm OCOP, giai đoạn 2020-2025. 

 2. Tài nguyên và môi trường 

Thẩm định 314 hồ sơ tại xã Trực Đạo và hướng dẫn hoàn thiện 1.231 hồ sơ 

cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT tại 03 xã, thị trấn7; đến nay đã 

cấp, đổi được 1.579 GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT tại 05 xã, thị trấn8. 

Hướng dẫn hoàn thiện 17 phương án sử dụng đất không hợp pháp tại 02 đơn vị9. 

Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại 14 xã, thị trấn. 

Kiểm tra, đôn đốc GPMB thực hiện dự án xuất tuyến 110 Kv lộ 173-174 

TBA 220 kV huyện Trực Ninh, tuyến cũ TL488B, đường Khang- Thuận và các 

dự án trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục đôn đốc các xa, thị trấn hoàn thiện mô hình phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải rắn hữu cơ, làm vệ sinh môi trường và giải 

quyết kiến nghị về đất đai. 

Xây dựng dự thảo Chương trình công tác 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. 

3. Công thương 

Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tháng 11 ước đạt 727 tỷ đồng; 

11 tháng 6.912 tỷ đồng, đạt 86,69% kế hoạch, bằng 108,35% so với cùng kỳ.  

Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Trực Khang, 

xã Trực Cường; phương án cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND xã 

Trực Đại, cầu Hưng Thái. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công khu đô thị Cổ Lễ, 

đường Khang- Thuận, khu dân cư xã Trực Đại, … Duy tu, sửa chữa các tuyến 

đường huyện, đường tỉnh ủy thác 6 tháng cuối năm theo kế hoạch; phối hợp với 

Sở GTVT và các đơn vị thực hiện sửa chữa, thảm bê tông nhựa 3,4 Km mặt 

đường thuộc TL488B từ nguồn vốn sửa chữa đường bộ tỉnh và của Công ty cổ 

phần tập đoàn Trường An.  

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan hoàn thiện, công bố và áp dụng 167 quy 

trình hành chính từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015. Ký hợp 

đồng triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 tại 6 xã10 

4. Tài chính- Kế hoạch 

                                           
7 Thị trấn Cát Thành 11 hồ sơ, xã Trực Thuận 595 hồ sơ, xã Trực Đại 625 hồ sơ; 
8 05 xã, thị trấn đã nhận QĐ: Cát Thành 626, xã Trực Nội 76, xã Trực Đại 359, xã Trực Thắng 294, Ninh 

Cường 224. 
9 Thị trấn Ninh Cường 06 phương án, xã Việt Hùng 11 phương án. 
10 Trung Đông, Việt Hùng, Trực Nội, Liêm Hải, Trực Tuấn, Phương Định. 
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Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11 đạt 193,96 tỷ đồng, trong đó 

thu cân đối ngân sách 7,84 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 

tháng 271,16 tỷ đồng, đạt 102% dự toán và bằng 344% so với cùng kỳ; trong đó 

thu cân đối ngân sách 70,15 tỷ đồng, đạt 82% dự toán và bằng 96% so với cùng kỳ.  

Đẩy mạnh các biện pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 

nhà nước những tháng cuối năm 2020. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 

huyện năm 2021; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế- xã 

hội năm 2021.  

Tổng dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT 1.319 tỷ đồng, bằng 108,4% 

so với cùng kỳ; Ngân hàng Chính sách xã hội 302,5 tỷ đồng, bằng 103% so với 

cùng kỳ; các ngân hàng và tổ chức tín dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, 

nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng NTM và hạn chế tín dụng đen phát triển. 

5. Văn hoá - xã hội  

Tuyên truyền kế hoạch “Tháng hành động vi bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực trên cở sở giới” năm 2020 gắn với chủ đề “chấm dứt bạo lực đối 

với phụ nữ và trẻ em”. Xây dựng kế hoạch tổng kết đánh giá công tác gia đình 

năm 2020. Tiếp tục hướng dẫn rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế quy ước theo 

Quyết định 22/2018/QĐ-TTg; đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

công nhận đơn vị đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2020. 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, tiết kiêm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm năm học 2020- 2021; tăng cường công tác quản lý các khoản thu 

đóng góp tại các trường học. Đôn đốc các trường học xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia, đạt chuẩn xanh- sạch- đẹp- an toàn. Xây dựng dự thảo 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. 

Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, giám sát và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực 

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

dân số Việt Nam đến năm 2030. 

Phối hợp tổ chức chi trả 11,51 tỷ đồng tiền trợ cấp thường xuyên tháng 11 

và một lần cho 12.782 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội11, đảm bảo an 

toàn, đúng quy định. Thực hiện kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020. Tổng hợp kết quả 

rà soát, điều tra, phân loại hộ gia đình năm 2020, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020: Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo chung 0,81% 

(giảm 92% so với cùng kỳ), tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí NTM 0,03% (giảm 

0,46% so với cùng kỳ). Chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra công tác thực hiện chính sách 

ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội định kỳ hằng năm. 

                                           
11 4.675 người có công 8,478 tỷ đồng; 8.108 đối tượng bảo trợ xã hội 3,037 tỷ đồng. 
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Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 

90,27%, tăng 1,83% so với cùng kỳ. 

6. Nội chính 

Tổ chức khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự năm 2021. Tiếp tục thực 

hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến, theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.  

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

ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện. Đôn đốc cập nhật, chỉnh sửa thông tin dữ 

liệu dân cư. Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi 

phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thực hiện kế hoạch “chuyển 

hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội” tại xã Trực Đại. 

Tuyên truyền phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai năm 2013 và 

các văn bản hướng dẫn thực hiện. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020”. 

Tiếp 12 lượt công dân, trong đó: 09 vụ việc cũ, 01 vụ việc phát sinh; nội dung 

liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

7. Nội vụ 

Chỉ đạo kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 tại 21/21 xã, thị trấn; thực 

hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020, kế hoạch tuyển dụng lại công 

chức xã, thị trấn theo Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí thư, kế hoạch xét chuyển 

giáo viên mầm non hợp đồng trước ngày 31/12/2015 trong các trường mầm non 

công lập thành viên chức. Xây dựng Đề án tổ chức các cơ quan chuyên môn và 

Đề án số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.  

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX, bổ 

nhiệm lại Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT. 

Hướng dẫn các cơ quan, xã, thị trấn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2020; tổng kết phong trào Thi đua, công tác Khen 

thưởng năm 2020. 

Phối hợp tổ chức để các vị Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện tiếp xúc 

cử tri trước kỳ họp thứ Mười lăm và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp thứ Mười hai, nhiệm kỳ 2016- 2021. Phối hợp tập huấn phần mềm chấm điểm 

chỉ số Cải cách hành chính cho Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết 

quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. 

Xây dựng dự thảo 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 các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2020 

1. Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc chăm sóc và theo dõi, phòng trừ kịp thời 

sâu bệnh trên cây màu vụ Đông; thực hiện kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 

2020- 2021; triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2021. 
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Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên 

đàn vật nuôi, không để dịch bệnh xảy ra. 

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn đê điều, công trình thủy lợi phục vụ 

phòng, chống thiên tai và sản xuất nông nghiệp; phối hợp với các sở, ngành liên 

quan của tỉnh, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh theo thông báo số 

204/TB-UBND ngày 25/11/2020 về việc thực hiện quyết định số 2517/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnhr. Đôn đốc tiến độ xây dựng Nhà máy 

cung cấp nước sạch tại thị trấn Ninh Cường. 

Đôn đốc HTXDVNN Việt Hùng tổ chức đại hội thành viên, nhiệm kỳ 2020- 

2025. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc rà soát, hoàn thiện các tiêu chí NTM và hồ sơ trình 

thẩm định, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao.  

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện về khuyến khích tích tụ ruộng đất liên kết sản xuất, 

phát triển sản phẩm OCOP, giai đoạn 2020- 2025. 

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm 

nhà ở tại 14 xã thị trấn. Tiếp tục lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất 

không hợp pháp và cấp, đổi GCN QSDĐ NN sau DĐĐT. Đôn đốc tiến độ GPMB 

thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. 

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. 

Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định. Tăng 

cường quản lý nhà nước về môi trường. Hướng dẫn thực hiện hiệu quả các mô hình 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải rắn hữu cơ; thực hiện có 

hiệu quả phương án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2018- 2020. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác 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. 

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại hàng cấm, hàng giả cuối năm 2020; đặc biệt là đợt kiểm tra cao điểm trong dịp 

Tết Nguyên đán năm 2021. 

Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng các xã, xây dựng phương án 

cải tạo, nâng cấp cầu Hưng thái. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình, dự án trên địa bàn. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong những 

tháng cuối năm.  

Rà soát, xây dựng các quy trình quản lý chất lượng theo thiêu chuẩn Iso 

9001:2015 bảo đảm bao phủ 100% thủ tục hành chính; triển khai xây dựng hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 6 xã đã ký hợp đồng 

với đơn vị tư vấn. 

4. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm 2020, 

phấn đấu hoàn thành dự toán ở mức độ cao nhất, đặc biệt các khoản thu cân đối. 

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

thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quyết toán các công trình đã hoàn 
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thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hoàn thành giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ xây dựng khu dân cư tập trung; thực 

hiện tốt các chính sách tín dụng hiện hành để nhân dân biết, tiếp cận với các nguồn 

vốn khi có nhu cầu vay vốn. 

5. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; duy trì, thực hiện có hiệu quả quy 

ước văn hóa xóm (tổ dân phố); xét công nhận, công nhận lại đơn vị đạt chuẩn nếp 

sống văn hóa năm 2020. 

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

sạch- đẹp- an toàn hoàn thiện các hạng mục công trình theo kế hoạch; thực hiện 

nhiệm vụ năm học và tăng cường công tác quản lý các khoản thu đóng góp từ cha 

mẹ học sinh. Xây dựng 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. 

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

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện kế hoạch phòng chống 

bệnh truyền nhiễm, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống, không để 

dịch bệnh xảy ra.  

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đào tạo nghề và bố trí 

việc làm cho lao động nông thôn; hoàn thành kế hoạch tự kiểm tra, phúc tra về quản 

lý, chi trả chế độ chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội năm 2020. Tuyên 

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

6. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2021; thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến, theo Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Chính phủ. Triển khai kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và kế hoạch đảm bảo ANTT năm 2021.  

Thực hiện tốt các kế hoạch chuyên đề, đảm bảo ANTT, ATGT và kế hoạch 

đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2020. Đôn đốc cập nhật, chỉnh sửa 

thông tin dữ liệu dân cư. Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và 

công tác phòng cháy chữa cháy.  

Duy trì tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng kế 

hoạch chương trình công tác thanh tra năm 2020. 

7. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020; 

chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp; công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả theo cơ chế Một cửa tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. 

Xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận 71-KL/TW 

của Ban Bí thư; tiếp tục xét chuyển giáo viên mầm non hợp đồng trước ngày 

31/12/2015 trong các trường mầm non công lập thành viên chức. 

Hướng dẫn, đôn đốc kê khai bổ sung lý lịch và đánh giá, phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2020; đánh giá chính quyền cơ sở vững mạnh; bình xét 

thi đua và chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, công tác khen thưởng năm 2020. 
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Phối hợp tổ chức kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 

2016- 2021, theo kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức họp 

HĐND thường kỳ cuối năm, theo quy định. 

Xây dựng 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. 

Phối hợp tổ chức gặp mặt chức sắc Phật giáo năm 2020. Làm tốt công tác 

quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, tuyên truyền vận động các tổ chức tôn 

giáo tuân thủ theo quy định pháp luật. 

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

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

 

Nơi nhận:                                                                                             
- UBND tỉnh (VP2);                                                                             

- Thường trực Huyện ủy;  

- Ban Thường vụ Huyện ủy;                                                        

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND 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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