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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3/2021 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2021 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3/2021 

1. Lĩnh vực kinh tế 

 1.1. Kiểm tra, hướng dẫn các xã chăm sóc, bảo vệ lúa, cây màu; theo dõi các 

mô hình vụ Xuân (máy cấy, giống cây trồng mới..). Đôn đốc xã Nguyễn Úy, Tượng 

Lĩnh, Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy Lôi thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cấy trồng 

trên đất lúa theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2019-2020 (lũy kế 

tới ngày 15/3/2021: đã chuyển đổi được 50ha, đạt 42%KH); tiếp tục triển khai 

chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; mô hình nuôi các ứng dụng công nghệ 

“sông trong ao”..... Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm. Kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2021. 

Chỉ đạo các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức tổng kết kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đôn đốc các xã thực hiện 

các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xã Nguyễn Úy thực hiện tiêu chí nông 

thôn mới kiểu mẫu; hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận xã Thi Sơn, 

Thanh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; làm việc với đoàn thẩm tra hồ sơ đối 

với xã Thanh Sơn, Thi Sơn và đoàn khảo sát xây dựng nông thôn mới của tỉnh đối 

với xã Nguyễn Úy. 

 1.2. Nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại các cụm 

công nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm của Công ty Hà Trung Sơn. 

Phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành của tỉnh hoàn thiện Quy hoạch chung 

đô thị Kim Bảng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 trình UBND tỉnh thẩm 

định. Đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức xong hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây 

dựng hạ tầng năm 2020. Tiếp tục xử lý các bến rót theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Giám sát chất lượng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có trong kế 

hoạch. Rà soát các tuyền đường giao thông của các xã, thị trấn để đầu tư nâng cấp.  

 1.3. Tăng cường quản lý công tác đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa 

bàn; xử lý triệt để vi phạm đất đai mới phát sinh1. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Hoàn thiện hồ sơ, phương án giá 144 lô đất tồn 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn thị trấn Quế hoàn thiện hồ sơ phục 

vụ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau chỉnh trang đồng 

ruộng (Lũy kế tới ngày 15/3/2021: đã cấp đổi được 58 GCN cho 58 hộ, đang hoàn 

thiện 1.420 hồ sơ). Quan tâm giải quyết đơn của 33 hộ đê sông Nhuệ xã Nhật Tựu.  

                   
1 Trong tháng đã xử lý triệt để vi phạm đất đai mới phát sinh trong tháng 2 tại thị trấn Ba Sao, xã Ngọc 

Sơn. Trong tháng 3 đã xử lý triệt để vi phạm đất đai đào phá, san lấp mặt bằng với diện tích 182m2 tại xã 

Thụy Lôi 
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Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra quản lý, xử lý vi phạm khai thác khoáng 

sản trái phép trên địa bàn các xã Tượng Lĩnh, Tân Sơn, Liên Sơn, Thanh Sơn, Thi 

Sơn, Khả Phong, thị trấn Ba Sao. Đôn đốc các xã, thị trấn phân loại rác tại nguồn; 

xác định vị trí chôn lấp rác hữu cơ; thu phí đối tượng 2,3,4. Hướng dẫn các xã 

Thanh Sơn, Liên Sơn, Tân Sơn nâng cao hiệu quả Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường Tây Đáy. 

 Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: sân Golf 36 hố và khu phụ 

trợ tại xã Tượng Lĩnh, các dự án trọng điểm, dự án đô thị... Tập trung quyết toán 

kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án (được 105/224 phương án). 

 1.4. Tổng thu ngân sách tháng 03/2021 ước đạt 41.822 triệu đồng, lũy kế 

199.282 triệu đồng ước đạt 29% KH tỉnh giao, 25,6% KH huyện phấn đấu. Tổng chi 

ngân sách ước đạt 63.158 triệu đồng, lũy kế 172.867 triệu đồng ước đạt 21,3%KH 

huyện giao (trong đó chi đầu tư phát triển là 32.608 triệu đồng đạt 22,8 %KH huyện 

giao).  Thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các cơ quan, đơn  vị, 

xã, thị trấn. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện thông báo kết luận số 30/TB-VP 

ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện về rà soát hợp đồng công ích hoa lợi 

công sản. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện Luật đầu tư công. 

   2. Văn hóa - Xã hội 

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập trung tuyên truyền tình hình dịch, 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động lễ 

hội trên địa bàn huyện. Triển khai Đề án xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà 

văn hóa, tổ dân phố sau sáp nhập giai đoạn 2021 - 2025; kế số 40/KH-UBND ngày 

19/3/2021 thực hiện Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 

XXVI về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Ban hành văn bản điều 

chỉnh các tiêu chí trong 5 tiêu chuẩn làng văn hóa năm 2021; chỉ đạo cho phép các 

cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, karaoke, dịch vụ massage hoạt động trở lại đảm 

bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.  

 Chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị y tế tổ chức giám sát, ngăn chặn, phòng 

chống dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19. Duy trì tốt công tác khám chữa 

bệnh, thường trực cấp cứu, cung ứng thuốc phục vụ nhân dân, trong tháng đã khám 

được cho 5.408 người bệnh. 

Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh phòng chống dịch 

Covid-19. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, quan tâm bồi dưỡng học 

sinh giỏi lớp 9. Triển khai kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/3/2021 thực hiện 

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI về nâng cao chất lượng 

giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo. 

 Thẩm định đối tượng người khuyết tật năm 2021. Rà soát hồ sơ đối tượng hộ 

nghèo phục vụ Đoàn tranh tra của Bộ Lao động - TB&XH. Chỉ đạo các xã, thị trấn 

rà soát cung - cầu lao động năm 2021. 

 3. Lĩnh vực Nội chính  

   Tổ chức tốt Lễ giao quân năm 2021 đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật 

(237 công dân). Chỉ đạo các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật nghĩa 
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vụ quân sự.  Hoàn thành quy trình lập bản đồ về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ theo 

Đề án 1237. 

  Nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tình hình hoạt 

động của người nước ngoài, công dân đi lao động, học tập về địa bàn cư trú phục 

vụ công tác phòng, chống dịch Covid-192. 

Tổ chức tiếp 61 công dân theo quy định, tiếp nhận 12 đơn đề nghị (thẩm 

quyền cấp huyện 05 đơn đề nghị, cấp xã 07 đơn đề nghị), đã giải quyết được 04 vụ 

việc; đôn đốc các xã tập trung các vụ việc tồn đọng. Triển khai kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu. 

 Triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và HĐND và các tài 

liệu liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 2021 - 

2026. Tiếp tục thực hiện các quy trình trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-20263.  

Nâng cao trách nhiệm công vụ, chất lượng công tác tham mưu, chấn chỉnh 

kỷ luật kỷ cương cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn năm 2021. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động quản lý, điều hành của nhà nước, sử dụng chữ ký số văn bản điện tử, tất cả 

các văn bản đều được thực hiện qua môi trường mạng (trừ văn bản thuộc bí mật 

nhà nước). 

Tổ chức Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh quý I năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021, gắn 

với phiên họp UBND thường kỳ tháng 3/2021. Tổ chức thành công kỳ họp tổng 

kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

  4. Tồn tại 

 - Một số xã chưa kiên quyết xử lý triệt để vi pham hành lang an toàn giao thông  

trên địa bàn: Nhật Tựu, Nguyễn Úy, Thi Sơn, Hoàng Tây, Thi Sơn, Tượng Lĩnh.... 
 

- Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản ở một số địa phương 

chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra vi phạm đất đai mới tại xã Thụy Lôi (vi phạm đào phá, 

san lấp mặt bằng 182m2, đã giải tỏa xong); vi phạm khai thác khoáng sản tại xã 

Liên Sơn. 

- Giải quyết đơn thư tại một số xã còn chậm, chưa dứt điểm (Nhật Tân, Lê Hồ...). 
 

  II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2021 
 

 

 1. Kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa 

và cây màu. Tổ chức nghiệm thu kết quả sản xuất vụ Xuân. Đôn đốc các xã, thị trấn 

thực hiện các Đề án trong sản xuất nông nghiệp4. Làm tốt công tác phòng, chống 

                   
2 Xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ tai nạn giao thông; xử phạt 15 trường 

hợp vi pham giao thông nộp ngân sách nhà nước 32,2 triệu đồng. 
3 Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 

đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập 08 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; phê chuẩn 

112 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 tại các xã, thị trấn. 
4 Chương trình mỗi xã một sản phẩm; mô hình nuôi cá công nghệ cao; kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất lúa tại xã Nguyễn Úy, Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy Lôi; kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 04 của Huyện ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với sản xuất nông sản sạch, 

ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; kế hoạch  thực hiện kết luận số 
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dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Xử lý các công trình thủy lợi vi phạm. Kiểm tra, 

đôn đốc duy trì lưới chắn rác các xã trên kênh I3-2-3. Tổng kết công tác phòng chống 

thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đôn 

đốc các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. 

 2. Quản lý chặt chẽ cơ sở hạ tầng, đôn đốc các nhà đầu tư chấp hành tốt hoạt 

động sản xuất kinh doanh; thường xuyên cập nhật các khó khăn, vướng mắc phát 

sinh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để đề xuất các biện 

pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Giám sát chất lượng, đôn đốc tiến độ thi công các công trình đảm bảo theo 

kế hoạch. Kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và trật tự xây 

dựng tại các khu đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn. Tiếp tục rà soát hệ 

thống điện hạ thế ảnh hưởng đến an toàn giao thông, hành lang an toàn đường điện 

do quá trình xây dựng nông thôn mới.  

 4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm, triệt để vi phạm đất 

đai mới phát sinh. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. 

Kiểm tra, đôn đốc UBND thị trấn Quế giải tỏa vi phạm của 05 hộ sản xuất Gốm 

Quyết Thành. Tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia 

đình, cá nhân thực hiện xong dồn đổi ruộng đất. Tích cực giải quyết đơn thư lĩnh 

vực đất đai, khoáng sản, môi trường; quan tâm giải quyết đơn của 33 hộ đê tại sông 

Nhuệ xã Nhật Tựu. Đôn đốc các xã, thị trấn phân loại rác tại nguồn; xác định vị trí 

chôn lấp rác hữu cơ; thu phí đối tượng 2,3,4. 

 Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: sân Golf 36 hố và khu phụ 

trợ tại xã Tượng Lĩnh, các dự án trọng điểm, dự án đô thị... Tập trung quyết toán 

kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án. 

 5. Đôn đốc thu ngân sách nhà nước, tập trung đôn đốc thu tiền đấu giá quyền 

sử dụng đất và xử lý hủy kết quả trúng đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất khi 

hộ không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tiếp tục rà soát, quản lý triệt để các quỹ 

đất công của xã, thị trấn bằng các hợp đồng kinh tế hoa lợi công sản. Chuẩn bị tốt 

các điều kiện làm việc với đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 1. 

 6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập trung tuyên truyền tình hình dịch, 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các cơ sở tín 

ngưỡng, di tích, danh lam thắng cảnh; các hoạt động dịch vụ văn hóa - thông tin trên 

địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19. Triển khai kế hoạch, hướng 

dẫn tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện lần thứ IX. Hướng dẫn di 

chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung. 

 Chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị y tế tổ chức giám sát, ngăn chặn, phòng 

chống dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19. Triển khai kế hoạch thực hiện 

Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. 

 Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, tổ chức các hội thi học sinh 

giỏi tỉnh, huyện đảm bảo theo kế hoạch. Chỉ đạo các nhà trường bám sát kế hoạch 

                                                         
08 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08 của Huyện ủy về tích tụ, tập 

trung ruộng đất nông nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 



5 

 

 

thực hiện Nghị quyết của BCH Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI về nâng cao 

chất lượng giáo dục đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, đô thị hóa đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

 Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề, 

chú trọng đào tạo nghề phục vụ khu du lịch Tam Chúc Ba Sao, khu công nghiệp 

Đồng Văn IV. 

 7. Triển khai thi công đường hầm sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu tại xã 

Tân Sơn. Chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân đủ 

17 tuổi. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Nắm chắc tình 

hình về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tuần tra kiểm soát, đảm bảo an 

toàn giao thông đặc biệt dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2021.  

  Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn đề nghị của công dân, 

tập trung các vụ việc tồn đọng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật. Tiếp tục thực hiện các quy trình trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

 Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Lễ phục sinh năm 2021. Hướng 

dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

quán triệt, có giải pháp cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.  

 Trên đây là báo cáo kết quả kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội tháng 3 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2021. Ủy ban 

nhân dân huyện trân trọng báo cáo./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                   
- UBND tỉnh;                                   (Để báo cáo) 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                  

- Các cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phạm Hoàng Tùng 
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