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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2021 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2021 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2021 

1. Lĩnh vực kinh tế 

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

lúa và cây màu. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm. Kiểm tra, đôn đốc duy trì mô hình 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. Hướng dẫn xã Nguyễn Úy thực hiện các tiêu chí xây dựng xã 

nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo xã Liên Sơn, Nhật Tựu, Hoàng Tây, Thụy Lôi rà 

soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 

 1.2. 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. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vi phạm của Công ty Hà 

Trung Sơn tại cụm công nghiệp thi  Sơn. Chỉ đạo, đôn đốc giải tỏa lấn chiếm lòng, 

lề đường, vỉa hè các cụm công nghiệp. 

 Báo cáo UBND tỉnh quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 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. Triển khai kế hoạch số 

52/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện kế hoạch xây dựng huyện Kim 

Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025.  

 1.3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn 

các xã, thị trấn
1
. Tổng hợp vi phạm đất đai thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, 

trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tiếp tục hoàn 

thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổng 

hợp các thửa đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

chưa đo đạc sau khi thực hiện dồn đổi trên địa bàn huyện. Làm việc với 05 hộ sản 

xuất Gốm Quyết Thành để đôn đốc giải tỏa vi phạm; chỉ đạo kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản, môi trường của Công ty TNHH Vận tải và 

Xây dựng Tiến Đạt. Đôn đốc các xã, thị trấn phân loại rác tại nguồn; xác định vị trí 

                                           
1
 Trong tháng, xảy ra 02 trường hợp vi phạm đất đai tại xã Đại Cương: 01 trường hợp dựng cột bằng tuýp sắt và lợp 

bán mái bằng tôn trên đất trồng lúa; một trường hợp xây tường lợp ngói, nhà tạm trên đất ao nuôi trồng thủy sản 

ngọt; UBND xã đang hoàn thiện thủ tục yêu cầu 02 hộ tháo dỡ vi phạm. 
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chôn lấp rác hữu cơ; chỉ đạo tăng cường giám sát khối lượng rác thải sinh hoạt phát 

sinh và xử lý rác thải phát sinh vượt định mức. 

 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... Phê duyệt 02 

phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường liên xã tại xã Văn 

Xá và dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hanopark tại xã Đại Cương. 

 1.4. Tổng thu ngân sách tháng 4/2021 ước đạt 66.612 triệu đồng, lũy kế 

285.299 triệu đồng ước đạt 41.5% KH tỉnh giao, 36,6%KH huyện phấn đấu. Tổng 

chi ngân sách tháng 4/2021 ước đạt 87.616 triệu đồng, lũy kế 248.336 triệu đồng 

ước đạt 30,6%KH huyện giao (trong đó chi đầu tư phát triển là 70.478 triệu đồng 

đạt 49,2 %KH huyện giao). Tiếp tục rà soát, quản lý triệt để, khoa học các quỹ đất 

công của xã, thị trấn bằng các hợp đồng kinh tế hoa lợi công sản. Làm việc với 

đoàn kiểm toán nhà nước khu vực I kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

   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, kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), 135 năm ngày Quốc tế lao động 01/5.... Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước tại các cơ sở tín ngưỡng, di tích, danh lam thắng 

cảnh thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 (trong tháng có khoảng 

125.350 lượt khách du lịch tới tham quan). Tổng hợp mồ mả riêng lẻ đã di chuyển 

nhưng chưa được hỗ trợ. Triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội thể dục 

thể thao các cấp huyện Kim Bảng lần thứ IX năm 2021. 

 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, dịch bệnh mùa hè. Triển khai kế 

hoạch thực hiện Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện (đã kiểm tra 

24 cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử phạt 02 cơ sở, nộp ngân sách 6 triệu đồng).  

 Tham gia các hội thi học sinh giỏi tỉnh, tổ chức hội thi cấp huyện đảm bảo 

theo kế hoạch. Duyệt kế hoạch phát triển và biên chế đội ngũ các cấp học năm học 

2021-2022. Làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Giáo dục - Đào tạo 

tại 03 trường học (mầm non Đại Cương, TH Thi Sơn và THCS Lê Hồ). 

 Tổng hợp kết quả rà soát cung cầu lao động năm 2021 (tổng số lao động có nhu 

cầu 1.020 lao động trong đó học nghề  786 lao động, tìm việc làm 179 lao động, xuất 

khẩu lao động 95 lao động). Xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, 

vệ sinh lao động năm 2021. Tổ chức cho 80 người có công đi điều dưỡng năm 2021. 

 3. Lĩnh vực Nội chính  

 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 dịp nghỉ Lễ 30/4, 

01/5/2021. 

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 
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soát, đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5/2021
2
. Tổ chức 

triển khai mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện”. 

 Tổ chức tiếp 34 công dân theo quy định; tiếp nhận 14 đơn thư (thẩm quyền 

cấp huyện 02 đơn đề nghị; thẩm quyền cấp xã 12 đơn đề nghị); đã giải quyết 04 vụ 

việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là 

Luật bầu cử Quốc hội, HĐND tại các xã, thị trấn. 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. Triển khai kế 

hoạch tinh giản biên chế năm 2021. 
 

  4. Tồn tại 

 - Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm: giải tỏa vi phạm 05 hộ sản xuất 

Gốm Quyết Thành; báo cáo kết quả thanh lý và ký hợp đồng hoa lợi công sản theo 

nhiệm kỳ HĐND; quyết toán các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; tổng hợp 

vi phạm đất đai thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 28/12/2020 của BTV Huyện ủy... 

- Vi phạm đất đai mới phát sinh và vi phạm hành lang an toàn giao thông 

chưa được xử lý triệt để (Đại Cương, Nhật Tựu, Nguyễn Úy, Thi Sơn, Hoàng Tây...). 

- Tuyên truyền trực quan ở một số xã chưa tích cực: Đồng Hóa, Nhật Tân, 

Tượng Lĩnh... 
 

  II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2021 
 

 1. Tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đảm bảo an toàn; 

chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021. Giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 2. Triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XXVI trong lĩnh vực nông nghiệp. Kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn chăm 

sóc, phòng trừ sâu bệnh cuối vụ cho cây lúa. Tổng kết sản xuất vụ Mùa 2020, triển 

khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa gắn với vụ Đông 2021. Đôn đốc các xã, thị trấn 

thực hiện các Đề án, mồ hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp: mô hình 

nuôi cá ứng dụng công nghệ cao “Sông trong ao”; thực hiện kế hoạch chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại 05 xã; chương trình mỗi xã một sản phẩm... 

 Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, trọng tâm 

là phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh tai xanh lợn, bệnh viêm da nổi cục 

ở trâu bò, bệnh cúm gia cầm... nhằm kiểm soát, ngăn chặn, khống chế kịp thời 

không lây lan diện rộng. Thực hiện nghiêm lịch trực phòng, chống thiên tai; kiểm tra 

công tác 4 tại chỗ phòng, chống lụt bão của các xã, thị trấn. Triển khai công tác tu 

bổ, nâng cấp các công trình đê điều, thủy lợi, giải tỏa vi phạm kênh mương thủy lợi 

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 2021. Đôn đốc 

                                           
2
 Xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông; triệt xóa 01 tụ điểm ghi bán số đề tại thị trấn Quế; 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma 

túy tại xã Tượng Lĩnh, Đại Cương; xử phạt 30 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền 88,450 triệu đồng; xử phạt 

01 trường hợp đổ rác ra đường tại xã Lê Hồ với số tiền 1,5 triệu đồng. 
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các xã thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn 

mới; xã Nguyễn Úy thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 

2021. Rà soát, hướng dẫn xã Thụy Lôi, Liên Sơn, Hoàng Tây, Nhật Tựu thực hiện 

các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 

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

vi phạm phát sinh của các nhà đầu tư. Đôn đốc các doanh nghiệp làm tốt công tác 

phòng, chống cháy nổ. Báo cáo UBND tỉnh về 14 hộ sản xuất kinh doanh tại cụm 

công nghiệp Nhật Tân. 

 Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Đôn đốc tiến độ thi công các dự án theo kế hoạch gắn với tăng 

cường quản lý chất lượng nghiệm thu, quyết toán. Thường xuyên kiểm tra công tác 

quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn. Tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 

các mặt hàng thiết yếu. 

 4. Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây 

dựng, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản 

lý về đất đai, khoáng sản, xử lý triệt để vi phạm đất đai trong tháng 4 và vi phạm đất 

đai mới phát sinh. Đôn đốc xử lý vi phạm của 05 hộ sản xuất Gốm Quyết Thành. 

Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Đôn đốc các xã, 

thị trấn tổng hợp các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp chưa được đo đạc, cấp 

đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng kế hoạch cấp đổi.  

Thành lập đoàn kiểm tra vi phạm của một số doanh nghiệp khai thác chế biến 

khoáng sản xã Thanh Sơn. Chỉ đạo các xã tăng cường công tác quản lý nhà nước 

đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Triển khai kế hoạch hưởng ứng 

ngày nước thế giới, giờ trái đất, ngày đa dạng sinh học 22/5, ngày môi trường thế 

giới 05/6. Đôn đốc các xã, thị trấn phân loại rác tại nguồn; xác định vị trí chôn lấp 

rác hữu cơ; kiểm tra, đôn đốc Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường Tây Đáy trên 

địa bàn xã Thanh Sơn, Liên Sơn, Tân Sơn. 

 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 khi hộ không hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính. Đôn đốc các xã, thị trấn quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ 

bản hoàn thành. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các xã thanh lý, ký hợp đồng đất công 

ích, hoa lợi công sản. 

6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; 

131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... Hướng 

dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác bảo tồn, trùng tu các di tích theo quy định Luật 

di sản văn hóa. Đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe theo Bác Hồ vĩ 

đại; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.  



5 

 

 

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

Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Đôn đốc, kiểm 

tra hoạt động kinh doanh, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu du 

lịch Tam Chúc. 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. Tổ chức tiêm vắcxin 

phòng Covid-19 (đợt 1), thời gian từ 05/5 - 12/5/2021. 

 Tập trung dạy và học, tổ chức kỳ thi cuối năm học 2020 - 2021 đảm bảo 

nghiêm túc, công khai, đánh giá đúng chất lượng.  Xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10). 

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

cho lao động nông thôn; kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ, thực hiện các chính sách đối với các doanh nghiệp; kế hoạch Tháng hành 

động vì trẻ em. 

 7. Sơ kết 06 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (giai đoạn 2016 

- 2021). Duy trì nghiêm lịch trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026; tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.   

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

tập trung các vụ việc tồn đọng. Tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định của pháp 

luật về tài nguyên khoáng sản, môi trường và các quy định có liên quan đối với 

UBND xã Liên Sơn và Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các tài liệu về 

Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. 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. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, sử dụng 

chữ ký số điện tử các văn bản (trừ văn bản thuộc bí mật nhà nước). Thực hiện tốt 

kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong 

thực hiện công vụ.   

 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 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 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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