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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2022 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2022 
 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2022 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Hướng dẫn các địa phương chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa, 

cây màu; theo dõi các mô hình vụ Xuân. Đôn đốc các xã Nguyễn Úy, Tượng Lĩnh, 

Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy Lôi rà soát kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng 

lúa giai đoạn 2019-2022, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đăng ký mô 

hình sản xuất trồng trọt an toàn, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai 

đoạn 2022-2025. Tăng cường giám sát, đôn đốc các địa phương tổ chức tiêm 

phòng vụ xuân cho đàn gia súc, gia cầm. Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu 

thành viên Hợp tác xã DVNN năm 2022. Tổng kết công tác phòng chống thiên tai - 

tìm kiếm cứu nạn năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Rà soát, 

đăng ký với Tỉnh 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (xã Tượng 

Lĩnh, Lê Hồ, Ngọc Sơn, Hoàng Tây, Thụy Lôi, Liên Sơn).  

1.2. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hoàn chỉnh Quyết định thành lập cụm công 

nghiệp Thi Sơn mở rộng. Đôn đốc các nhà đầu tư giải tỏa vi phạm chiếm lòng, lề 

đường trong các cụm công nghiệp Biên Hòa, Thi Sơn. Thẩm định, phê duyệt đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ: 1/500 cụm công nghiệp Lê Hồ. 

Tiếp tục quan tâm thực hiện kế hoạch huyện trở thành thị xã trước năm 

2025: tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu quy hoạch phát triển các khu đô 

thị trên địa bàn huyện; hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng và 

định hướng trình độ phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với 

khu vực dự kiến thành lập phường của các xã, thị trấn. Tăng cường kiểm tra xử lý 

vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện1. 

 1.3. Phối hợp đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2022. Rà soát các vị trí đề xuất đấu giá xen kẹp nhỏ lẻ tại các xã, thị trấn. Trình 

UBND tỉnh xin chấp thuận địa điểm nghĩa trang thôn Đồng Tân xã Tân Sơn. Tăng 

cường công tác quản lý vi phạm đất đai, khoáng sản, môi trường, xử lý nghiêm, 

triệt để vi phạm mới phát sinh. Đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch số 

78/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 02 của Huyện ủy về tăng cường quản lý đất đai, 

Kế hoạch số125/KH-UBND về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ 

                   
1 Giải tỏa xong 03 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông tại xã Tượng Lĩnh. Xử lý vi phạm trật tự xây 

dựng của 01 hộ tại thị trấn Quế, 02 hộ tại xã Tượng Lĩnh: vi phạm về mật độ xây dựng.  
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gia đình, cá nhân; Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải. 

 Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc tiến độ GPMB các dự án 

trên địa bàn huyện. Quan tâm quyết toán GPMB các dự án đã hoàn thành. 

  1.4. Tổng thu ngân sách huyện quản lý tháng 4 ước đạt 45,448 tỷ đồng, lũy 

kế ước đạt 185,871 tỷ đồng, đạt 21%KH tỉnh giao, đạt 18,8%KH huyện phấn đấu. 

Tổng chi ngân sách huyện ước đạt 61,953 tỷ  đồng, lũy kế ước đạt 198,422 tỷ 

đồng, đạt 18,2%KH huyện giao. Thẩm tra quyết toán công tác thu ngân sách 2022 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát việc sử dụng, 

quản lý tài sản công, đất công ích trên địa bàn đảm bảo theo quy định pháp luật. 

  2. Văn hóa - Xã hội 

 Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm, dịch bệnh Covid-19...Tổ chức thành công Đại hội thể 

dục thể thao cấp cụm xã trên địa bàn huyện. Triển khai kế hoạch di chuyển mộ 

riêng lẻ về nghĩa trang tập trung năm 2022. 

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 tiêm vắc xin phòng 

bệnh Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi tới dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện (Lũy kế tới ngày 

17/4/2022: đã tiêm được 645 mũi cho trẻ từ 5-11 tuổi). Triển khai kế hoạch Tháng 

hành động vệ sinh an toàn thực phẩm. Đôn đốc các địa phương vận động, tuyên 

truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (tới ngày 31/3/2022, tỷ lệ đạt 86,85%). 

Nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

Covid-19 tại trường lớp.  

Tiếp tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP (tổng 353 người với số tiền 152,840 

triệu đồng). Triển khai kế hoạch thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2022. Thẩm định đối tượng khuyết tật năm 2022 của các xã, thị trấn. Chỉ 

đạo tăng cường công tác phòng, chống tại nạn thương tích; phòng, chống đuối 

nước trẻ em trên địa bàn huyện. 

 3. Lĩnh vực Nội chính  

Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân 

đủ 17 tuổi. Duy trì thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu. Nắm chắc tình hình, 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm 

các vi phạm đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/20222.  

Tổ chức tiếp 25 công dân theo quy định; tiếp nhận 25 đơn thư; giải quyết 

được 04 vụ việc đề nghị. Triển khai kế hoạch thanh tra việc quản lý các dự án đầu tư 

công tại xã Tân Sơn.  

Tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật đất đai, 

công tác giải phóng mặt bằng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc, hội Phụ nữ ở cơ sở. 

                   
2Từ ngày 14/3-14/4/2022: Xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông; xảy ra 05 vụ phạm pháp hình sự; 02 vụ tàng 

trữ trái phép chất ma túy tại Tượng Lĩnh và Liên Sơn; xử phạt 02 cơ sở nhà nghỉ vi phạm về điều kiện 

ANTT; xử phạt 50 trường hợp vi phạm Luật giao thông với số tiền 147,700 triệu đồng.  
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Hướng dẫn thị trấn Quế đấu giá quyền sử dụng ki ốt, điểm kinh doanh tại chợ Quế. 

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  

Triển khai Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023; Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ đối với những 

người không tiếp tục bố trí công tác do giảm chức danh khi thực hiện Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Nam. 
 

 4. Tồn tại 
  

- Một số xã chưa xử lý dứt điểm vi phạm đất đai mới phát sinh: xã Thanh 

Sơn xử lý được 01/03 vi phạm, xã Nguyễn Úy xử lý được 01 phần/01 vi phạm. 

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở một số xã còn thấp: Tượng Lĩnh, Liên Sơn, 

Thụy Lôi, Đồng Hóa.... 

- Tình trạng xe chở quá tải trọng vẫn diễn ra trên một số tuyến đường gây 

mất vệ sinh và an toàn giao thông, đặc biệt tuyến đường ĐH.07. 
 

  II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2022 
 

 

 1. Kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn phòng trừ sâu bệnh cuối vụ Xuân cho 

cây lúa và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tiêm 

phòng Vắc xin, chăn nuôi An toàn sinh học. Tổng kết sản xuất vụ Mùa 2021, triển 

khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa gắn với vụ Đông 2022. Kiểm tra công tác chuẩn bị 

4 tại chỗ trong phòng, chống lụt bão của các xã, thị trấn. Tập huấn kỹ thuật xử lý 

các tình huống trong phòng chống thiên tai cho lực lượng tham gia công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Chỉ đạo các xã đánh giá, rà soát 

theo Quyết định số 318, 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đôn đốc, hướng dẫn 06 xã Tượng Lĩnh, 

Lê Hồ, Ngọc Sơn, Hoàng Tây, Thụy Lôi, Liên Sơn thực hiện hoàn thành các chỉ 

tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

 2. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ hạ tầng tại các cụm công nghiệp, xử lý nghiêm 

vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường trong các cụm công nghiệp. Phối hợp đơn vị tư vấn 

xây dựng Kế hoạch triển khai các bước thực hiện huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV; 

phối hợp với Sở Xây dựng xác định ranh giới nội thị, ngoại thị làm cơ sở để triển 

khai lập các quy hoạch phân khu. Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu phát 

triển các dự án đô thị, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện. Tăng cường giám 

sát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng theo kế hoạch. 

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn giao 

thông, trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn. 

 3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; kịp thời phát hiện, 

xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm. Phê duyệt phương án công nhận 
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quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc giao trái thẩm 

quyền tại khu vực đê sông Nhuệ xã Nhật Tựu. Hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện 

hồ sơ chuyển mục đích đất nông nghiệp nhỏ lẻ trong cùng thửa đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 02-CT/HU, 

Kế hoạch số 78/KH-UBND. Phối hợp với Sở Tài nguyên-MT hoàn thiện rà soát, 

điều chỉnh bổ sung khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác 

khoáng sản trên địa bàn huyện. Đôn đốc các xã, các đơn vị khai thác khoáng sản tiếp 

tục thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 08/3/2022 triển khai thực hiện 

Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, 

trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ. Tăng cường công tác tuyên 

truyền nhân dân phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. 

 Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc tiến độ GPMB các dự án 

trên địa bàn huyện, tập trung dự án QL21B, sân Golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã 

Tượng Lĩnh, tuyến đường kết nối vành đai 4, 5, các dự án đô thị... Quyết toán 

GPMB các dự án đã hoàn thành. 

 4. Đôn đốc công tác thu ngân sách tại các địa phương. Tập trung quyết toán 

các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.  

5. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phòng chống dịch bệnh Covid-19...Tổ chức 

Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện. Đôn đốc các xã, thị trấn làm tốt công tác bảo 

tồn, trùng tu các di tích theo quy định Luật di sản văn hóa. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị y tế làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho trẻ từ 05 tới dưới 12 tuổi. 

Kiểm tra công tác hành nghề y dược tư nhân. Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, 

thường trực cấp cứu, phục vụ người dân. Đôn đốc các địa phương vận động, tuyên truyền 

nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. 

 Tập trung dạy, học và tổ chức thi khảo sát, đánh giá chất lượng cuối năm học 

2021 - 2022. Chỉ đạo các trường hoàn thành kế hoạch năm học theo khung kế 

hoạch thời gian của UBND tỉnh.  

 Phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Liêm Cần tổ chức điều dưỡng người có 

công và thân nhân người có công năm 2022. Triển khai kế hoạch tháng hành động 

vì trẻ em; tổ chức thăm tặng quà trẻ em dịp Tết thiếu nhi 01/6/2022. 

6. Duy trì thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu. Nắm chắc tình hình liên quan 

tới công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn 

giao thông, tuần tra xử lý phương tiện chở quá tải trọng.  

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

Tổ chức thanh tra việc quản lý các dự án đầu tư công tại xã Tân Sơn. 

Triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện năm 2022; 

Kế hoạch bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đôn đốc 

thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tại cấp huyện, 
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cấp xã. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra hoạt động công 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan cấp huyện, cấp xã. 
 

 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 4 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2022./. 
 

 

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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