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BÁO CÁO 

Kiểm điểm việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II và 6 tháng đầu 

năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III và nhiệm vụ phát triển  

kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021  
 

 

 
 

Phần thứ nhất 

KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2021 
 

Ngày 25/3/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác 

quý I/2021 và đề ra 77 nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. Quá trình triển khai thực 

hiện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã bám sát các nhiệm vụ, chủ động thực hiện; 

đến nay, đã có 32 việc đã hoàn thành; 44 việc đang triển khai thực hiện, 01 việc 

chưa triển khai thực hiện, cụ thể: 

1. Đối với 32 việc đã hoàn thành: Nông nghiệp - PTNT (03/10 việc); Kinh 

tế-HT (02/05 việc); Trung tâm phát triển cụm công nghiệp (01/04 việc); Tài 

nguyên - Môi trường (01/08 việc); Trung tâm phát triển quỹ đất (01/02 việc); 

Tài chính - Kế hoạch (03/06 việc); Văn hóa - TT (02/05 việc); Đài Truyền thanh 

(01/02 việc); Trung tâm Văn hóa (01/01 việc); Giáo dục-ĐT (02/03 việc); Y tế 

(01/03 việc); Lao động - TB&XH (02/02 việc); Công an (03/03 việc); Quân sự 

(02/02 việc); Nội vụ (04/06 việc); Tư pháp (01/02 việc); Thanh tra (02/06 việc). 

2. Đối với 44 việc đang triển khai thực hiện: Nông nghiệp - PTNT (07/10 

việc); Kinh tế-HT (03/05 việc); Ban quản lý dự án (01/01 việc); Trung tâm phát 

triển cụm công nghiệp (03/04 việc); Tài nguyên - Môi trường (07/08 việc); 

Trung tâm phát triển quỹ đất (01/02 việc); Tài chính - Kế hoạch (03/06 việc); 

Văn hóa - TT (03/05 việc); Giáo dục - Đào tạo (01/03 việc); Y tế (02/03 việc); 

Trung tâm GDNN-GDTX (01/01 việc); Nội vụ (02/06 việc); Tư pháp (01/02 

việc); Thanh tra (04/06 việc); Văn phòng HĐND-UBND (04/04 việc); Đài 

Truyền thanh (01/02 việc). 

3. Đối với 01 việc chưa triển khai thực hiện: Trung tâm Dịch vụ NN (01/01 việc). 

(Có phụ lục Biểu 01 chi tiết kèm theo) 
 

4. Nhiệm vụ trọng tâm quý III/2021 
 

Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện 

Kim Bảng về việc Ban hành chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện; 

các nhiệm vụ của huyện và sự chỉ đạo của UBND, các Sở, ngành của tỉnh. UBND 

huyện triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2021, có những nhiệm vụ được 

thực hiện xuyên suốt năm 2021 nhưng cần tập trung chỉ đạo trong quý III để cả 

năm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra (có văn bản chi tiết kèm theo). Yêu cầu thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cụ thể hóa thành kế hoạch, nội dung, có 

giải pháp cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. 
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Phần thứ hai 

KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 
 

Sáu tháng đầu năm 2021, toàn huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển - kinh tế 

xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn biến rất 

phức tạp. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số ổ dịch Covid-19 tại huyện Lý Nhân; 

có 03 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại Kim Bảng nhiễm Covid-19 (phát hiện 

nhiễm tại Hà Nội), do đó phải khoanh vùng, cách ly y tế 01 cụm dân cư tại tổ 3 thị 

trấn Quế và 01 cụm dân cư tại thôn Do Lễ xã Liên Sơn. Sáu tháng đầu năm là thời 

gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

Với sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các 

sở ban ngành của tỉnh, sự chỉ đạo tập trung của của Huyện ủy, sự điều hành sâu sát, 

quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, đoàn thể, 

cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của 

huyện cơ bản giữ được ổn định và phát triển. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát 

triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch. Sản xuất công nghiệp, 

thu hút đầu tư được duy trì tăng trưởng, thu ngân sách đạt khá. Công tác giải phóng 

mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư cơ bản đảm bảo được tiến độ. 

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chính sách đảm bảo an 

sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến 

tích cực, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.  

Để đạt được kết quả đó, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành ở một 

số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và đạt được kết quả sau: 

1. Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

1.1. Kết quả 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá SS2010) ước tăng 2,5% so với 

cùng kỳ năm 2020. Tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
1
.  

Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân đúng cơ cấu, thời vụ; năng suất lúa 

ước đạt 67,5 tạ/ha; tập trung chỉ đạo gieo cấy lúa vụ Mùa đảm bảo đạt 4.070,9 ha, 

chú trọng thực hiện các mô hình, đề án có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp
2
.  

Chăn nuôi được duy trì ổn định do các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm đã được kiểm soát
3
; tiếp tục triển khai mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ 

                                           
1
 Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 22/4/2021 về xây dựng nông thôn mới; kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 

22/4/2021 về tích tụ, tập trung ruộng đất đến năm 2025; kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 22/4/2021 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. 
2
 Cánh đồng mẫu, chương trình mỗi xã một sản phẩm; Đề án giống cây trồng mới; Đề án phát triển đàn lợn nái; hướng 

dẫn 05 xã thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.... 
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“sông trong ao”
4
. Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng, 

khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng sau khai thác.  

Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án phòng chống lụt, bão, úng, 

hạn năm 2021. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp lệnh bảo vệ các công 

trình thủy lợi; duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu phục vụ 

sản xuất. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp 

tác xã dịch vụ nông nghiệp năm 2020; quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt 

động các Hợp tác xã, nhất là khâu cung ứng vật tư, liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho 

nhân dân, hướng dẫn xã Tân Sơn đăng ký mô hình điểm hợp tác xã kiểu mới theo 

Kế hoạch 1099/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 11/5/2021. 

Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nông 

thôn mới kiểu mẫu; quan tâm chỉ đạo xã Nguyễn Úy,Thụy Lôi, Liên Sơn, Nhật 

Tựu, Hoàng Tây rà soát, xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn 

mới kiểu mẫu trong năm 2021. Toàn huyện có 02 xã (Thanh Sơn, Thi Sơn) hoàn 

thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 (UBND tỉnh công nhận tại Quyết 

định số 641/QĐ-UBND ngày 23/4/2021). 

Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo:  

Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại 05 xã (Nguyễn Úy, Tượng 

Lĩnh, Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy Lôi) còn chậm (đạt 58,21 ha/87,59 ha = 66,5% diện tích). 

 Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 

của các xã còn chậm (xã Nguyễn Úy, Hoàng Tây đạt 8/13 chỉ tiêu; xã Nhật Tựu, 

Liên Sơn đạt 6/13 chỉ tiêu;, xã Thụy Lôi đạt 7/13 chỉ tiêu). 

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

 Tập trung chăm sóc tốt lúa và cây màu vụ Mùa 2021. Đẩy mạnh công nghiệp 

hóa nông nghiệp, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học tiên tiến vào sản xuất 

nông nghiệp và nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất; đầu tư thâm canh, phát 

triển cây trồng hàng hóa, thực hiện gieo trồng cây vụ đông có giá trị kinh tế cao, 

đảm bảo trồng 2.309 ha diện tích cây vụ Đông. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương 

mại tiêu thụ nông sản cho nông dân, phối kết hợp với các tổ chức cung ứng giống, 

vật tư đầu vào đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm. Phấn đấu giá trị sản xuất 

bình quân/ha trồng trọt cả năm đạt 142 triệu đồng/ha/năm.  

 Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô tập trung, chú trọng công tác 

phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; liên kết 

chặt chẽ với các doanh nghiệp cung ứng thức ăn, bao tiêu chế biến sản phẩm với 

người chăn nuôi; tiếp tục thực hiện mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ “sông 

trong ao”, Đề án phát triển đàn lợn nái... Tăng cường công tác phòng cháy chữa 

cháy rừng, bảo vệ, quản lý rừng, trồng rừng sau khai thác. Làm tốt công tác phòng 

                                                                                                                                        
3
Thực hiện tốt công tác khống chế, ngăn chặn lây lan dịch cúm A/H5N6 trên đàn vịt tại xã Tượng Lĩnh, không để 

lây lan diện rộng và đã công bố hết dịch ngày 05/02/2021; kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân; kế hoạch tổ chức thực 

hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1. 

Tổng đàn lợn có 62.500 con bằng 90,8%KH; đàn bò thịt, bò sinh sản 5.550 con, bằng 96,4%KH; đàn dê 8.750 

con, bằng 96,7% KH, đàn trâu 695 con, bằng 97,6% KH; đàn gia cầm 1.280 con, bằng 80,4%KH. Sản lượng cá 

thịt và tôm 4.050 tấn bằng 57,4%KH; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 13.524 tấn bằng 55,2%KH. Triển khai 

Đề án phát triển đàn lợi nái tại cá xã Văn Xá, Đồng Hóa, Lê Hồ, Hoàng Tây với tổng số hộ tham gia là 10 hộ.  
4
 Lũy kế từ năm 2019 tới ngày 31/5/2021: đã có 04 mô hình cá sông trong ao tại xã Thanh Sơn, Liên Sơn. Phối hợp 

hướng dẫn xây dựng mô hình cá sông trong ao tại Thanh Sơn, Liên Sơn, Đồng Hóa 
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chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, 

đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân. Thực hiện kiên cố hóa kênh mương bằng 

nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất lúa tại xã Hoàng Tây. 

   Tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo 

hướng đô thị hóa. Huy động các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; 

phấn đấu hết năm 2021, có 05 xã (Nguyễn Úy, Thụy Lôi, Liên Sơn, Nhật Tựu, 

Hoàng Tây) được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các cửa hàng nông sản sạch. 

 2. Phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, tăng cường quản lý, 

thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp 

2.1. Kết quả 6 tháng đầu năm: 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá SS 2010) ước đạt: 

8.027 tỷ đồng, đạt 45,6% KH, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020
5
.  

 Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; nghị quyết 

số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo 

nền tảng phát triển công nghệ cao bền vững giai đoạn 2016 - 2025. Nắm tình 

hình, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; 

hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; thành lập tổ, chốt phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid 

-19 trong các cụm công nghiệp
6
. Tăng cường quản lý nhà nước tại các cụm công 

nghiệp, xử lý nghiêm vi phạm đất đai của nhà đầu tư
7
. Hoàn thiện, trình UBND 

tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Biên Hòa, Nhật Tân. Các 

làng nghề, làng có nghề được duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

quảng bá mở rộng thị trường.  

Thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, từ đầu năm đến ngày 15/6/2021, Khu 

Công nghiệp Đồng Văn 4 đã thu hút 5 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 737 tỷ đồng, 

lũy kế đến nay có 47 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 19.192,6 tỷ đồng. 

  Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo:  

 Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp chưa đạt kế hoạch theo tiến độ đề ra (song vẫn tăng 19,4% so với cùng kỳ 

2020). Một số xã, thị trấn chưa quan tâm đến việc đưa các nghề mới về địa 

phương, đặc biệt là các nghề có sản phẩm gắn với du lịch. 

  2.2. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 9.576 tỷ đồng 

(cả năm đạt 17.600 tỷ đồng), tăng 25,5% kế hoạch năm 2020. 

                                           
5
 Phần tỉnh quản lý: 5.630,0 tỷ đồng. Phần huyện quản lý: 2.397,0 tỷ đồng; trong đó: doanh nghiệp ngoài cụm 590,4 

tỷ đồng; doanh nghiệp trong cụm công nghiệp: 1.518,4 tỷ đồng, khu vực dân doanh: 117,0 tỷ đồng; khu vực làng 

nghề: 171,2 tỷ đồng. 
6
 Ban hành Công văn 374/UBND-KT&HT ngày 05/5/2021 về thực hiện tuyên truyền, giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn 

sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan dịch Covid-19”; Công văn số 359/UBND-KT&HT 

ngày 10/5/2021 về tăng cường công tác triển khai phòng ngừa Covid-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, 

thương mại. 
7 Công tác vệ sinh môi trường, hành lang giao thông đường nội bộ, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 

của tỉnh, huyện. Hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất đai của Công ty Hà Trung Sơn tại cụm công nghiệp Thi Sơn. 
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Nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, 

mở rộng thị trường; quan tâm công tác phòng chống dịch Covid-19 của các doanh 

nghiệp. Thường xuyên chấn chỉnh, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai tại các cụm công nghiệp và ngoài cụm công 

nghiệp; củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng tại các cụm công nghiệp.  

Quan tâm phát triển các sản phẩm làng nghề, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp 

gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, chú trọng giải quyết vấn đề ô nhiễm 

môi trường ở các làng nghề; đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Tiếp 

tục thực hiện hiệu quả  Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề Gốm Quyết Thành, 

phấn đấu sản phẩm gốm son đạt 1.100.000 sản phẩm, tăng 21,2% so với năm 2020. 

 3. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; nâng cao chất lượng đào tạo 

nghề, trọng tâm là đáp ứng nguồn nhân lực cho khu du lịch Tam Chúc, khu 

công nghiệp Đồng Văn 4.  

 3.1. Kết quả 6 tháng đầu năm 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 38,0 triệu USD, bằng 47,1% kế hoạch, 

tăng 12,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

xã hội ước đạt 2.196 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Công 

tác quản lý thị trường được quan tâm, các hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông, 

ngân hành, dịch vụ điện, nước cơ bản đáp ứng nhu cầu kinh doanh, dịch vụ và sinh 

hoạt của người dân, đặc biệt dịp trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021
8
.  

Hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án phát triển thương mại, dịch vụ như sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã 

Tượng Lĩnh, khu du lịch Tam Chúc... Hoạt động du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19, sáu tháng đầu năm 2021, có khoảng 800 nghìn lượt khách tới thăm quan 

khu du lịch Tam Chúc Ba Sao, các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn huyện. 

Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chuyển dịch lao động nông 

nghiệp sang dịch vụ, du lịch, công nghiệp, trọng tâm là đáp ứng nguồn nhân lực 

cho khu du lịch Tam Chúc Ba Sao, khu công nghiệp Đồng Văn IV và các cụm 

công nghiệp trên địa bàn huyện. Sáu tháng đầu năm 2021, giải quyết việc làm mới 

ước đạt 1.632 lao động, bằng 48% kế hoạch (trong đó xuất khẩu lao động 64 người), 

tạo việc làm thêm ước đạt 1.505 người, đạt 47,3% kế hoạch. Tỷ lệ lao động phi 

nông nghiệp đạt 74,1%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 55,6%, giảm 11,4% so 

với cùng kỳ 2020. 

Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo:  

Hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, giải quyết việc làm gặp nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.  

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm  

Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 42,6 triệu USD (cả năm đạt KH 

80,6 triệu USD), tăng 13,5% so với năm 2020.  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn đạt  2.454 tỷ đồng (cả năm đạt KH 4.650 tỷ 

đồng), tăng 14,5% so với năm 2020.   

                                           
8
 Kiểm tra 94 cơ sở, xử phạt 72 cơ sở với số tiền nộp ngân sách 158,750 triệu đồng. 
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Phát triển mạnh dịch vụ, thương mại. Hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, giải 

phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển thương mại, dịch 

vụ, Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng 

Lĩnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao chất lượng hạ tầng lưới điện, mạng lưới viễn 

thông, lắp điện chiếu sáng trên các tuyến đường; chỉnh trang đường dây điện, dây 

viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và cảnh quan nông thôn mới. 

Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với công tác phòng chống dịch Covid 19, khai 

thác, phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch làng nghề, 

du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn. Tiếp 

tục quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động, chú trọng ngành nghề phục vụ khu 

du lịch Tam Chúc và khu công nghiệp Đồng Văn IV. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào 

tạo đạt 69,6,%, đạt KH đề ra.  Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 75%, đạt KH đề ra. 

4. Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và 

nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi 

nhiệm vụ, công vụ. 

4.1. Kết quả 6 tháng đầu năm 

Đẩy mạnh cải cách hành chính. Duy trì hoạt động hiệu quả Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả huyện, xã
9
; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, người dân, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ 

công của tỉnh, dịch vụ bưu chính công ích. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác chỉ đạo, điều hành, dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số trong 

việc gửi, nhận văn bản trong môi trường mạng. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghị quyết Trung 

ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy hệ thống chính trị. Tổ chức thành 

công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Triển khai kế hoạch tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 

2023.  Ban hành Chỉ thị số 02 của UBND huyện 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. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai mô hình 

“chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở xã, thị trấn. Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về tôn giáo, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để 

hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo.  

Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo:  

 Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến 

mức độ 3,4 và qua dịch vụ bưu chính công ích đạt thấp do trình độ ứng dụng công 

nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, chưa thay đổi được thói quen nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”.  

 Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa được thực 

hiện nghiêm túc. Chế độ thông tin báo cáo, chất lượng báo cáo của một số cơ quan, 

                                           
9
 Lũy kế tới ngày 15/6/2021, Bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận và giải quyết được 11.738/11.833 hồ sơ, số hồ sơ 

đang giải quyết 95 hồ sơ  không có hồ sơ trễ hạn; bộ phận một cửa UBND xã đã giải quyết được 10745/10745 hồ sơ. 
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đơn vị chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ còn 

thiếu đồng bộ, chưa kịp thời.  

4.2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

 Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các Đề án, Kế hoạch về cải cách hành 

chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm 

cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nhất là trách nhiệm 

của người đứng đầu. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra công vụ. Tích cực ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Duy trì hoạt động 

hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn. Đẩy mạnh 

các giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 và cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục triển khai thực 

hiện hiệu quả kế hoạch xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ;  

thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ; tăng cường quản lý công tác tôn giáo trên 

địa bàn huyện. Tổ chức tốt kỳ họp thứ hai HĐND huyện, xã, thị trấn khóa XVIII 

nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2023. 

 5. Đầu tư - Xây dựng - Giao thông 

  5.1. Kết quả 6 tháng đầu năm 

Tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 2.454 tỷ đồng, bằng 

35,8% kế hoạch. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách 

nhà nước, chủ động tạo nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng 

công trình, ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, trường 

học, hạ tầng các khu đấu giá đất
10

...   

Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 28/12/2020 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. Tăng cường quản lý 

hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường và trật tự xây dựng trên địa 

bàn huyện. Hoàn thiện việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Kim 

Bảng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở quản lý đầu tư và phát 

triển đô thị đồng bộ theo quy hoạch. Triển khai kế hoạch 52/KH-UBND ngày 

02/4/2021 về xây dựng huyện Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu trở 

thành thị xã trước năm 2025. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện 

việc nghiên cứu quy hoạch, đồ án phát triển đô thị trên địa bàn
11

. 

 Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo:  

                                           
10

* Các công trình UBND huyện làm chủ đầu tư, công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang 2021: Đã hoàn thành: 01 (trụ sở 

Phòng Giáo dục -ĐT). Dự án khởi công mới năm 2021:  07 công trình đang thi công (cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

liên xã đoạn từ thôn Buộm đến đê sông Nhuệ xã Hoàng Tây; hoàn thiện cá tuyến nhánh đường D8 kéo dài; cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông liên xã đoạn từ ĐT.498B xã Nhật Tân tới thôn Buộm xã Hoàng Tây)......Các công trình đang chuẩn bị đầu 

tư: 20 công trình (dự án cải tạo, nâng cấp kênh A3-2, PK2 giai đoạn 2; nâng cấp nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả huyện và xây nhà làm việc 2 tầng Thanh tra huyện; hạ tầng khu đấu giá đất xã Nhật Tân, Đồng Hóa....). 

   * Cấp xã đã, đang thực hiện: 62 dự án: Dự án chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021: Đã hoàn thành: 01 (di chuyển 

đường điện trung thế 35KV tại xã Thanh Sơn); Đang thi công: 31 dự án.  Dự án khởi công năm 2021:  Đang thi 

công: 30 dự án 
11

Lũy kế đến ngày 31/5/2021: tổng cộng có 40 dự án, đồ án quy hoạch liên quan đến phát triển đô thị đang triển 

khai, cụ thể: 06 dự án đang ở bước đầu tư xây dựng, 15 dự án đã được phê duyệt đồ án và nhiệm vụ quy hoạch, 15 

dự án đãđược UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho nghiên cứu lập quy hoạch và 04 dự án đang ở bước đề xuất 

nghiên cứu lập quy hoạch. 
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 Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự xây dựng ở số xã chưa 

chặt chẽ, còn để xảy ra vi phạm và việc xử lý vi phạm chưa kiên quyết, triệt để. Sáu 

tháng đầu năm đã xử lý được 03/29 trường hợp vi phạm tại một số tuyến đường: 

ĐH.02 (xã Hoàng Tây 04 hộ; xã Nhật Tân 03 hộ), ĐH.09 (xã Tượng Lĩnh 02 hộ), 

ĐT.494 (xã Thi Sơn 05 hộ; xã Thanh Sơn 03 hộ), ĐT.498B (xã Nhật Tựu 06 hộ), 

ĐT.498C (03 hộ); 02/11 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại xã Hoàng Tây (04 

hộ), Tân Sơn (02 hộ), Văn Xá (02 hộ), Nhật Tân (01 hộ), Thanh Sơn (01 hộ). 

 5.2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 

Tăng cường xã hội hóa, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho 

đầu tư phát triển. Phấn đấu năm 2021, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 

6.850 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2020. 

Tăng cường quản lý đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 

công trung hạn được duyệt, tập trung các dự án xây dựng tuyến đường trục kết nối 

phía Đông, phía Tây từ đường T3 vào trung tâm huyện; nhà làm việc bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả huyện; đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết 

vùng,  nối từ  đường vành đai 4- vành đai 5 qua QL.38 đến đường QL.21..., các dự 

án dở dang cần hoàn thành trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư. Nâng cao 

chất lượng thẩm định, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm chất 

lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí.  

Tiếp tục quan tâm thực hiện kế hoạch xây dựng huyện đạt tiêu chí đô thị loại 

IV, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025. Hoàn thành đồ án Quy hoạch chung 

đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình UBND tỉnh thẩm 

định, phê duyệt làm cơ sở quản lý đầu tư và phát triển đô thị đồng bộ theo quy 

hoạch. Tập trung lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với các đơn vị hành 

chính phường, xã; lập chương trình phát triển đô thị; lập quy chế quản lý quy 

hoạch hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; phát 

triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch hướng tới đô thị xanh. Tăng cường công 

tác kiểm tra quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; giải 

tỏa triệt để vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường và quản lý 

chặt chẽ sau giải tỏa.   

6. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường 

6.1. Kết quả 6 tháng đầu năm 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. Triển khai kế hoạch 78 thực hiện 

Chỉ thị số 02 ngày 28/12/2020 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. Rà soát nhu cầu sử dụng đất, lập quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn 

mới
12

; rà soát các lô đất tồn, xây dựng phương án giá đấu giá quyền sử dụng đất 

trình UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

                                           
12

 Được 93 lô tại xã Khả Phong, Đại Cương 
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cho các cá nhân, tổ chức đảm bảo theo quy định
13

. 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
14

. Đôn đốc đơn vị tư vấn đo đạc đất nông nghiệp xã Thanh 

Sơn sau chỉnh trang đồng ruộng. 

 Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Xây dựng Đề án phân 

loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn huyện. 

 Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo  

Công tác quản lý đất đai ở một số xã, thị trấn còn chưa chặt chẽ, có xã xử lý 

thiếu kiên quyết, chưa triệt để: phát hiện và xử lý được 15 trường hợp vi phạm đất 

đai, khoáng sản: Đã xử lý xong tại xã Tân Sơn (01), Đại Cương (02), Ngọc Sơn 

(01), TT Ba Sao (01), Nhật Tựu (01); tiếp tục xử lý: xã Thụy Lôi (07); xã Thanh 

Sơn (01); vi phạm khai thác khoáng sản tại xã Liên Sơn (01). Giải tỏa vi phạm 05 

hộ sản xuất Gốm Quyết Thành tại thị trấn Quế theo kết luận 1415 của Thanh tra 

tỉnh còn chậm (02/05 hộ đã giải tỏa xong). 

  Công tác vệ sinh môi trường ở một số xã chưa tốt, rác thải còn tồn đọng ở 

một số bể trung chuyển; việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình còn hạn chế. 

Trồng và chăm sóc đường hoa, cây xanh chưa được duy trì thường xuyên. 

 6.2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đai, khoáng sản; xử lý nghiêm, triệt để vi phạm đất đai mới phát sinh, 

từng bước xử lý các vi phạm đất đai theo lộ trình kế hoạch thực hiện Chỉ thị 02 của 

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. Hoàn thiện 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Thực hiện giao đất, thu hồi đất, đấu 

giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, 

thị trấn thực hiện văn bản số 3869/UBND-NN&TNMT ngày 25/12/2020 về việc 

thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp sau dồn đổi. Kiểm tra các hoạt động khoáng sản theo mốc giới, cao độ; các 

hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước.  

 Quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 

nhất là rác thải sinh hoạt nông thôn, chất thải chăn nuôi, cụm công nghiệp, môi 

trường khu vực tây đáy địa bàn xã Thanh Sơn, Liên Sơn, Tân Sơn. Triển khai và tổ 

chức thực hiện Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường định kỳ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở đã được 

phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.  

7. Công tác giải phóng mặt bằng 

7.1. Kết quả 6 tháng đầu năm 

                                           
13

 Cấp 104 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trúng đấu giá; 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho hộ thuê thực hiện dự án tại thị trấn Ba Sao; 02 GCN quyền sử dụng đất tái định cư tại xã Đại Cương  
14

 Đã cấp đổi được 58 GCN, xây dựng phươn án 392 hộ. 
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Quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc các dự án, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của nhà 

nước, tập trung dự án Khu du lịch Tam Chúc, sân golf 36 hố và khu phụ trợ xã 

Tượng Lĩnh, các dự án đô thị, khu đấu giá quyền sử dụng đất... Sáu tháng đầu năm 

2021, đã phê duyệt 10 phương án thuộc 09 dự án, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ  

là  17,441 tỷ đồng; số hộ ảnh hưởng là 221 hộ; diện tích ảnh hưởng là 6,76 ha. Chỉ 

đạo quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án (đến ngày 20/5/2021: đã 

phê duyệt quyết toán được 106/224 phương án). 

 Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo:  

 Công tác quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng còn chậm. 

 Tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ một số dự án còn chậm: dự án Teel homes 

tại xã Nhật Tân, dự án xây dựng khu nhà ở xã Đại Cương, dự án xây dựng khu nhà ở 

Trung Đông tại xã Nhật Tân... Nguyên nhân do một số cấp ủy Đảng, chính quyền 

chưa lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; một bộ phận người dân chưa tự giác chấp hành chủ 

trương chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng... 

7.2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: các khu đấu giá đất, sân 

Golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, 

tuyến đường Ba Sao - Bái Đính, tuyến đường cầu Tân Lang, các khu nhà ở đô thị... 

Chỉ đạo các ngành tăng cường công tác phối hợp trong kiểm kê, kiểm đếm, thẩm 

định phương án giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ, thời gian quy định. Tập 

trung quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án đã hoàn thành. 

 8. Thu ngân sách nhà nước 

8.1 Kết quả 6 tháng đầu năm 

 Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 639,372 tỷ đồng, đạt 93% kế 

hoạch tỉnh giao, đạt 82,1% kế hoạch huyện phấn đấu. Tổng chi ngân sách ước đạt 

372,231 tỷ đồng, đạt 45,9% kế hoạch huyện giao. Đảm bảo các khoản chi theo dự 

đoán đầu năm, đặc biệt ưu tiên nguồn chi lương và các chế độ chính sách. Hoàn 

thành quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chỉ đạo các xã, thị trấn thanh lý 

và ký kết hợp đồng thuê đất công ích và hoa lợi công sản tại các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện theo nhiệm kỳ HĐND 2021-2026
15

. 

Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo: Các nguồn 

thu thường xuyên tại xã chưa đạt kế hoạch (Khả Phong, Liên Sơn, Thi Sơn, Ngọc 

Sơn, Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Văn Xá...). 

8.2. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

Quản lý chặt chẽ, nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, hạn chế 

nợ đọng ngân sách, tập trung thu các nguồn thu từ đất, hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, khai thác khoáng sản, thu thường xuyên tại xã, thị trấn. 

Chủ động tạo nguồn vốn để thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành và 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Chi ngân sách đảm bảo đúng các quy 

                                           
15

 Lũy kế tới ngày 31/5/2021: Các xã đã thực hiện ký lại hợp đồng hết hạn ngày 31/12/2020: Văn Xá (33 HĐ); 

Tượng Lĩnh (65 HĐ), Nguyễn Úy (05 HĐ).  Xã có hợp đồng hết hạn chưa tiến hành ký lại hợp đồng: Xã Khả Phong 

(01 HĐ thầu đất khu vực Vân Sơn hết hạn ngày 30/3/2020; 04 HĐ hết hạn ngày 31/12/2020 đã tiến hành thanh lý 

chưa ký lại HĐ). Các xã, thị trấn có hạn HĐ là 30/6/2021 đã triẻn khai bước 1 (thông báo thanh lý HĐ cho các hộ 

gia đình, cá nhân thuê đất yêu cầu thu dọn tài sản trên đất, hoàn trả mặt bằng khi kết thúc HĐ để tiến hành thanh lý). 
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định, chế độ, định mức của Nhà nước gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu các xã ký hợp đồng đất công ích và hoa lợi công 

sản nhiệm kỳ HĐND 2021-2026. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. 

9. Văn hóa - xã hội 

9.1. Kết quả 6 tháng đầu năm 

 Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của 

huyện và nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân, hướng trọng tâm tuyên truyền mừng 

Đảng, mừng Xuân, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa 

XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng, chống dịch Covid-

19
16

 .... Tổ chức để cán bộ và nhân dân đón Tết Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an 

toàn và tiết kiệm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã dừng tổ chức 

Lễ khai hội chùa Tam Chúc và các lễ hội truyền thống khác tại địa phương. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch, hoạt động tại các di tích, 

danh thắng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để nhân dân và 

du khách đến dâng hương thực hiện tín ngưỡng trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 

2021, tham quan vãng cảnh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở, tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể thao ước đạt 33,5%, tỷ lệ 

hỏa táng ước đạt 45%. Triển khai Đề án xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa 

thôn, tổ dân phố sau sáp nhập trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, 

vui chơi, tập luyện thể thao của cộng đồng; Kế hoạch 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; kế hoạch tổ chức Đại hội 

thể dục thể thao lần thứ IX. 

 Quyết liệt triển khai, giám sát chặt chẽ và thực hiện hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch bệnh
17

, tới thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện 

đang được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào 

nhiễm Sar-Cov2 trong cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc; 

các tuyến huyện, xã, cơ sở tư nhân đã khám được 72.454 lượt người. Kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
18

. Phát động chiến dịch 

truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 

đình đợt 1/2021. Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, vận động nhân 

dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt 89,8%. 

  Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Duy trì tốt kết quả phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; giữ vững các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục 

                                           
16

 Trên địa bàn huyện có 68 cụm pa nô ngoài trời tấm lớn; 40 cụm pa nô di dộng 4 mặt tuyên truyền; treo 32.800 cờ 

các loại; 42 cụm cắm cờ hồng kỳ; 1.502 băng khẩu hiệu; 1.363 pa nô con tem; 04 cụm pa nô điện tử màn hình LED 

3D; 05 cổng chào, khẩu hiệu chạy chữ điện tử; tổ chức 03 tuyên truyền cổ động với 40 xe tuyên truyền lưu động về 

công tác bầu cử.. 
17

 Thành lập 780 tổ Covid cộng đồng tại 18/18 xã, thị trấn để đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nhằm mục 

đích tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống dịch tại từng hộ gia đình, giám sát, phát 

hiện và báo cáo cho chính quyền địa phương và đơn vị y tế tuyến xã những trường hợp nghi mắc Covid-19 phát hiện 

được tại các hộ gia đình... Kịp thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần F0 (F1, F2), điều tra dịch tễ các ca bệnh, 

chuyển các trường hợp F1 đi cách ly; đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh thiết lập vùng cách 

ly y tế đối với một khu vực thuộc tổ 3, thị trấn Quế và một khu vực thuộc thôn Do Lễ, xã Liên Sơn; quyết định thành 

lập cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện Kim Bảng tại Khu nhà ở công nhân của Doanh nghiệp Xây dựng Xuân 

Trường tại thị trấn Ba Sao. Tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1,2) cho 559 người 
18

 Kiểm tra 31 cơ sở, xử phạt 06 cơ sở với số tiền 8,250 triệu đồng. Cấp 04 giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP 
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tiểu học, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục THCS
19

. Làm tốt công tác khuyến học 

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục
20

. Đẩy mạnh 

công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục 

phổ thông giai đoạn 2018 - 2025. 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. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT và làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc 

gia theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh. 

  Tổ chức để cán bộ và nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, 

an toàn và tiết kiệm; thăm tặng quà 16.987 lượt đối tượng chính sách, người nghèo, 

người có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng với 

tổng giá trị 5.893,892 triệu đồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành chức năng 

tăng cường phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em. Thực hiện 

quản lý lao động hoàn thành cách ly tập trung về địa phương, các chuyên gia làm 

việc tại khu, cụm công nghiệp; lao động ngoại tỉnh để phòng, chống dịch Covid-

19. Tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội của các 

doanh nghiệp. 

 Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo:  

 Công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị, địa phương có 

thời điểm còn hạn chế, nhất là tuyên truyền trực quan. 

  Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tại một số xã còn thấp (Liên Sơn 76%; 

Thụy Lôi 80%; Nhật Tựu 81%; Hoàng Tây 89%, Nguyễn Úy 88%; Đại Cương 

81%, Đồng Hóa 84%....).  

 9.2. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền các ngày lễ, 

ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của địa phương, công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, giải phóng mặt bằng, nông thôn mới... Tiếp tục đôn đốc quy hoạch, quản 

lý sử dụng nghĩa trang nhân dân; khuyến khích hỏa táng theo Quyết định 

22/2015/QĐ - UBND của UBND tỉnh, phấn đấu hết năm 2021 tỷ lệ hỏa táng đạt 

48%; tỷ lệ di chuyển mồ mả riêng lẻ đạt 52%. Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện 

Đề án xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa, tổ dân phố sau sáp nhập. Đẩy mạnh 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tổ chức tốt Đại hội 

thể dục thể thao các cấp lần thứ IX. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, 

chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. 

 Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; duy trì hiệu quả  hoạt động của 780 tổ Covid cộng 

đồng; thực hiện quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan 

                                           
19

 Giáo dục tiểu học: 99,54% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Giáo dục THCS: học sinh xếp loại hạnh 

kiểm tốt 90,89%; hạnh kiểm khá 8,77%, hạnh kiểm trung bình 0,34%; học sinh xếp loại học lực giỏi 21,2%, loại khá 

46,8%, loại trung bình 30,6%, loại yếu 1,3%, loại kém 0,1%. 
20

 Cấp THPT: 333 giải (giải nhất 20 giải; giải nhì 79 giải, giải ba 130 giải; giải khuyến khích 104 giải). Thi HSG lớp 

9 cấp tỉnh, xếp thứ 3 toàn tỉnh  ( 45/80 học sinh đạt giải). Tiểu học  thi tiếng anh cấp quốc gia (IOE) được 09 giải (01 

HCB, 02 HCĐ, 6 giải khuyến khích); thi giải toán bằng Tiếng Việt  khối 4,5 có 04 HCV, 13 HCB, 26 HCĐ và 46 

giải khuyến khích. Có 464 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện trong đó 59 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. 
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trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe, đời sống, tính mạng của nhân dân. Củng cố, 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện; nâng cao chất lượng 

hoạt động của các xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Tăng cường kiểm tra hoạt 

động kinh doanh dược phẩm và dược phẩm chức năng, quản lý phòng khám tư 

nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch triển khai Nghị 

quyết Trung ương 6 về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và dân số 

trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 7 về chính sách bảo hiểm xã hội. 

 Chuẩn bị tốt các điều kiện năm học mới 2021-2022. Chỉ đạo, hướng dẫn các 

nhà trường thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường 

học. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học, đổi mới phương pháp 

dạy và học, chú trọng chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp luật, rèn 

luyện kỹ năng sống cho học sinh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong 

quản lý, dạy và học. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 

không đúng quy định; không để xảy ra tình trạng lạm thu ở các trường. Tổ chức kỳ 

thi tốt nghiệp THPT theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh. Triển khai thực 

hiện việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021. 

Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, người có 

công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Tăng cường công tác 

quản lý an toàn vệ sinh lao động và các quy định của pháp luật về lao động, bảo 

hiểm xã hội tại các doanh nghiệp. 

  10. Lĩnh vực nội chính 

10.1. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Tập trung làm tốt công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo. Chỉ đạo các cấp, các ngành dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại 

với công dân để xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách pháp luật các khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp, các ngành 

trong huyện đã tiếp 225 công dân; thụ lý giải quyết là 36 việc (trong kỳ 28 việc, kỳ 

trước chuyển sang 8 việc),  giải quyết được 25/36 việc, đạt 69,4%. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được 

lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Thực hiện kê khai minh bạch 

tài sản, thu nhập năm 2021 đối với các đối tượng phải kê khai, đạt 100%. 

Tồn tại, hạn chế và một số vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo: Việc giải 

quyết đơn thư ở một số xã chưa kịp thời (Đồng Hóa, Nhật Tân...) 

Sáu tháng cuối năm, các cấp, các ngành tăng cường công tác đối thoại, đồng 

thời chú trọng công tác hòa giải tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung xử lý dứt điểm các vụ 

việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thực 

hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra. 

  10.2. Nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp 

Đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và rà soát hệ thống văn 

bản pháp luật
21

. Công tác xử lý vi phạm hành chính có chuyển biến, được quan 

tâm, sáu tháng đầu năm đã xử lý 212 vụ vi phạm hành chính với số tiền 397,450 

                                           
21

 Kiểm tra 2.289 quyết định của UBND huyện ban hành; yêu cầu chỉnh sửa về căn cứ ban hành 11 văn bản, thể thức 

21 văn bản; kiểm tra 40 Nghị quyết do HĐND huyện, xã, thị trấn ban hành. 



14 
 

 

triệu đồng. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, hướng 

về cơ sở; tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 

2021; các tài liệu về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tồn tại, hạn chế và một số vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo:  

Việc xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn vẫn còn hạn chế nhất là 

các lĩnh vực: đất đai, y tế (phòng, chống dịch Covid), môi trường (đổ rác nơi công 

cộng ko đúng quy định). Việc tổ chức tiếp nhận các vụ việc hòa giải ở cơ sở một số 

đơn vị còn hạn chế, hiệu quả đạt được không cao (Thanh Sơn, Hoàng Tây...). 

Sáu tháng cuối năm, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà 

soát văn bản để nâng cao hiệu lực quản lý. Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Quan tâm 

xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện theo 

quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở.   

10.3. Công tác Quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông 

Triển khai Chỉ thị về công tác quốc phòng địa phương, an ninh trật tự năm 

2021. Hoàn thành công tác giao quân năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu, an toàn, đúng 

luật (237công dân). Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển 

quân ở cơ sở, xử phạt 242 trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, nộp ngân 

sách 348 triệu đồng; đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 896 nam công dân đủ 

17 tuổi. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo nội dung, thời gian. Hoàn 

thành quy trình lập bản đồ về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ theo Đề án 1237. 

Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội
22

. Khởi công xây dựng 

đường hầm chỉ huy tại căn cứ chiến đấu ở Tân Sơn. Bố trí lực lượng tham gia công 

tác phòng chống dịch Covid-19, truy vết các trường hợp liên quan F0, quản lý các 

đối tượng hết thời gian cách ly, người về từ vùng dịch. 

  Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không để 

xảy ra vụ việc phức tạp. Đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nắm chắc 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-19; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn 

xã hội, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kiểm chế, tai nạn giao thông giảm 

so với cùng kỳ
23

. Kiểm soát chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn cháy nổ. 

 Tồn tại, hạn chế và một số vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo: Công tác tuyển 

chọn gọi công dân nhập ngũ ở nhiều đơn vị tỷ lệ giao quân chưa tương xứng với dân 

số (Tân Sơn, Thanh Sơn, Lê Hồ, Thị trấn Quế, Liên Sơn, Hoàng Tây). Xử lý công dân 

vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự chưa kiên quyết, triệt để dẫn đến thực hiện chỉ tiêu 

giao quân gặp khó khăn. Tình trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ, tệ nạn xã hội; 

xe chở quá khổ, quá tải, không che chắn còn diễn ra ở một số địa phương.  

                                           
22

 Hoàn thiện 08 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo QĐ 49, QĐ 62; trao quyết định thương binh (02 đối tượng), truy 

tặng liệt sỹ (01 đối tượng), đề nghị chế độ thương binh (08 đối tượng) theo Thông tư 28 của Bộ Quốc phòng; tổ 

chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết.... 
23Xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự; 07 vụ tai nạn giao thông; 16 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử 69 

trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; xử phạt ; xử lý 250 trường hợp vi phạm Luật giao thông, nộp 

Kho bạc Nhà nước 478,800 triệu đồng. 
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Sáu tháng cuối năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố quốc 

phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với sự phát triển kinh tế 

- xã hội và hội nhập. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, nâng cao khả năng 

sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo Thanh Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn, thị trấn Quế diễn tập 

chiến đấu phòng thủ năm 2021.  

Giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và trật tự an 

toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Nắm chắc tình hình cơ 

sở, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, ngay khi phát sinh; nắm nắm tình 

hình, quản lý hoạt động số người nước ngoài, số công dân đi lao động, học tập về 

địa bàn cư trú phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19. Tập trung các biện 

pháp phòng chống và đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, hoạt động băng nhóm 

bảo kê, tín dụng đen, tệ nạn ma túy, tội phạm công nghệ cao. Thực hiện đồng bộ các 

giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, xử lý xe quá tải trọng, phòng chống cháy nổ.  
 

 

Trên đây là báo cáo đánh gia việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II và 6 

tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần trách 

nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 ở mức cao nhất./. 
 

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

- TT HU, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- BTV Huyện ủy; 

- Văn phòng: Huyện ủy, HĐND - 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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