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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2021 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2021 

 
 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2021 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Hướng dẫn các địa phương chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cuối vụ 

Mùa 2021; chỉ đạo các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động ký hợp đồng tiêu 

thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân trong vụ Đông 2021-2022. Làm tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Quan tâm công tác phòng, chống 

lụt bão, công tác 4 tại chỗ; duy trì nghiêm lịch trực phòng chống lụt bão; hoàn 

thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư kiên cố hóa kênh cửa đình - cửa điếm xã Hoàng Tây 

bằng nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2021. Hướng dẫn xã Nhật 

Tựu, Hoàng Tây, Thụy Lôi, Liên Sơn hoàn thiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới 

kiểu mẫu trình UBND huyện phê duyệt; làm việc với Văn phòng điều phối nông 

thôn mới của tỉnh kiểm tra, rà soát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu 

mẫu của xã Nhật Tựu, Hoàng Tây, Liên Sơn, Thụy Lôi. 

 1.2. Thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp 

thời tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh; chú trọng công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp. Thực hiện lắp đặt hệ thống 

camera an ninh tại cụm công nghiệp Ngọc Sơn, Thi Sơn, Nhật Tân. 

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp. 

Kiểm tra, giám sát chất lượng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng 

theo kế hoạch. Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cập nhật Đồ án Quy hoạch chung 

đô thị Kim Bảng để thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. 

Đôn đốc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông và vi phạm trật tự xây dựng 

trên địa bàn huyện. Chỉ đạo 04 bến rót trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc 

việc dừng hoạt động của các bến rót theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 1.3. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra và 

xử lý vi phạm đất đai. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 

2030 trình Sở Tài nguyên-MT thẩm định. Cấp 55 giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định. Trình UBND tỉnh thu hồi đất phục vụ dự án mỏ và bãi chế biến 

đá Đức Nam tại xã Tân Sơn. Ban hành Thông báo thu hồi đất phục vụ dự án đường 

trục xã Nguyễn Úy. Trình hồ sơ xin giá đất cụ thể phục vụ công tác GPMB (dự án 

khu dân cư và thương mại Nhật Tân tại xã Nhật Tân; dự án xây dựng đường Ba 

Sao - Bái Đính; đường Đồi Vàng tại TT Ba Sao). Đôn đốc các địa phương thực 
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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. Trình Sở Tài nguyên-Môi trường xin hỗ trợ men 

vi sinh để thực hiện Đề án phân loại rác thải. 

 Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Phê 

duyệt 04 phương án bồi thường phục vụ các dự án: tuyến đường Ba Sao - Bái Đính 

(lần 1); dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Hóa; dự án đầu tư xây dựng 

khu nhà ở Hanopark tại xã Nhật Tựu; dự án sân Golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã 

Tượng Lĩnh. 

1.4. Tổng thu ngân sách tháng 8 ước đạt 110.898 triệu đồng, lũy kế 8 tháng 

năm 2021 là 931.879 triệu đồng ước đạt 135,5%KH tỉnh giao, 119,6% KH huyện 

phấn đấu. Tổng chi ngân sách tháng 8 ước đạt 104.853 triệu đồng, lũy kế 554.408 

triệu đồng ước đạt 68,3% KH huyện giao (trong đó chi đầu tư phát triển là 

174.929 triệu đồng, ước đạt 122,1% KH huyện giao). Hướng dẫn các ngành, các 

đơn vị dự toán xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và và đầu tư 

công năm 2022. 

 2. Văn hóa - Xã hội 

Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính 

trị của địa phương, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...Đẩy mạnh phong 

trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại. Hướng dẫn các xã di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang 

tập trung; xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập. 

Tổ chức nghiệm thu, thực hiện quản lý và ban hành quy chế vận hành hệ thống họp 

trực tuyến từ huyện tới xã, thị trấn. 

Rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; chuẩn bị tốt các điều kiện năm học 

mới 2021 - 2022.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ dịch bệnh 

Covid-19, các dịch bệnh mùa hè; tích cực giám sát các công dân từ vùng dịch về 

địa phương1. Làm tốt công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến huyện, xã 

đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

 Tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám, 

Quốc khánh 2/9. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19. 

 3. Lĩnh vực Nội chính  

Duy trì nghiêm lịch trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, phòng 

chống dịch Covid-19. Tổ chức lực lượng tại các điểm chố kiểm soát dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thị trấn Quế, xã Thanh Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn diễn 

tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn 

                   
1 Ban hành 10 văn bản tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Ban quản lý khu công 

nghiệp tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch của 06 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Đồng Văn 4.  
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giáo, an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định2. Duy trì lực lượng đảm bảo 

an ninh trật tự tại 09 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đại Cương, 

Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Tân Sơn, Lê Hồ, thị trấn Ba Sao. 

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của UBND 

tỉnh, UBND huyện đã ban hành văn bản tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn 

huyện. Xử lý 40 đơn thư (trong đó kỳ trước chuyển sang 01 đơn, số đơn thư tiếp 

nhận trong tháng là 39 đơn); số đơn thư được thụ lý giải quyết là 06 đơn (trong đó 

cấp huyện 03 đơn, cấp xã 03 đơn), đã giải quyết được 03/19 vụ việc đề nghị (13 

việc cũ, 06 việc mới phát sinh). Tiếp tục thực hiện 03 cuộc thanh tra đột xuất và 

theo kế hoạch3.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xử lý vi phạm hành chính ở cơ sở; kiểm tra 

các văn bản do HĐND huyện và xã thông qua tại kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2021. 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính, mô 

hình chính quyền thân thiện đối với các cơ quan, xã, thị trấn. Xây dựng Đề án, các 

nội dung liên quan tới việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

huyện trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao. Chỉ 

đạo tạm dừng tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 

2023.  

  4. Tồn tại 

 - Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, vi phạm hành lang anh toàn giao 

thông và trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn phát sinh vi phạm mới, một số vi phạm 

chưa được xử lý triệt để4. 

 - Tiến độ thực hiện một số việc còn chậm: điều chỉnh quy hoạch cụm Nhật 

Tân, Biên Hòa chưa hoàn chỉnh; công tác tham mưu giải quyết đề nghị của Công 

ty Hà Trung Sơn; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công và giải phóng mặt 

                   
2 Xảy ra 01 vụ cướp tài sản, 02 vụ trộm cắp tài sản, 02 vụ tai nạn giao thông; 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; xử 

phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở kinh doanh tại xã Ngọc Sơn, xã Văn Xá; xử phạt 26 trường hợp vi phạm Luật giao 

thông với số tiền 16 triệu đồng; xử phạt 05 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 10 triệu đồng. 
3 Thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt và UBND xã Liên Sơn trong 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, môi trường; thanh tra công tác quản lý 

quỹ đất thu hồi nhỏ lẻ sau giải phóng mặt bằng đường T3 và khu công nghiệp Đồng Văn IV; thanh tra tài 

chính ngân sách đối với 02 trường: THCS Đồng Hóa và Tiểu học Đại Cương theo kế hoạch.  Kiểm tra 

việc quản lý, sử dụng thửa đất số 213 tờ bản đồ PL3 tại xã Văn Xá. 
4 Lĩnh vực đất đai: phát hiện và xử lý được 01 phần vi phạm của một hộ tại xã Nhật Tân vi phạm xây 

dựng chuồng trại trái phép 50 m2 trên đất nông nghiệp khác. 

Về hành lang ATGT: Trong tháng xử lý 21/26 trường hợp vi phạm về hành lang ATGT trên một số tuyến 

đường ĐH.02 (xã Hoàng Tây 04 hộ, xã Nhật Tân 03 hộ), đường ĐH.09 (xã Tượng Lĩnh 02 hộ), ĐT.494 (xã 

Thi Sơn 03 hộ; xã Thanh Sơn 03 hộ); ĐT.498B (03 hộ xã Nhật Tựu), QL.21 (03 hộ xã Thanh Sơn), còn 05/26 

trường hợp vi phạm mới trên đường ĐT.494 (do các hộ đang xây dựng nhà để vật liệu trên hành lang).  

Về trật tự xây dựng: Từ đầu năm 2021 đến nay đã  phát hiện 11 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng:  đã 

giải tỏa được 02/11 trường hợp tại xã Thanh Sơn, Thi Sơn; còn 09/11 đang đôn đốc giải tỏa:  xã Hoàng 

Tây (03 hộ); Tân Sơn (02 hộ) Văn Xá (02hộ); xã Nhật Tân (01hộ) xã Thanh Sơn (01 hộ).  
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bằng, triển khai Đề án phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn... 

 - Việc xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện kế hoạch của UBND 

huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI ở một số xã, 

thị trấn còn chậm; công tác thông tin báo cáo khó khăn vướng mắc trong trong quá 

trình thực hiện còn chưa kịp thời, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa 

chặt chẽ, hiệu quả. 
  

  II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2021 
 

1. Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ 

Đông. Tổng kết sản xuất vụ Đông 2020 - 2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ 

Đông 2021 - 2022. Đôn đốc xã Nguyễn Úy, Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy 

Lôi tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất lúa. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai kế hoạch tiêm phòng 

vụ Thu 2021 cho đàn gia súc, gia cầm. 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra, rà soát các 

công trình thủy lợi, các tuyến đê, kè, cống; thực hiện nghiêm công tác thường trực 

phòng, chống lụt bão, thông tin báo cáo kịp thời và làm tốt công tác 4 tại chỗ.  

Đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu đặc biệt xã Nguyễn Úy Nhật Tựu, Hoàng Tây, Liên Sơn, Thụy Lôi 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu năm 

2021. Hoàn thiện hồ sơ công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã. 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp, quan tâm 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp. Hoàn chỉnh hồ sơ 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Nhật Tân, Biên Hòa. 

 Kiểm tra, đôn đốc các công trình xây dựng trên địa bàn huyện đảm bảo chất 

lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch. Triển khai thực hiện tháng An toàn giao 

thông năm 2021. Kiểm tra, đôn đốc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông 

và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chung đô thị 

Kim Bảng trình Sở Xây dựng thẩm đỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

 3. Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi 

trường. 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.  Hướng dẫn tổ chức đấu giá các 

lô đất tồn tại các xã, thị trấn. Quan tâm giải quyết đơn thư liên quan tới đất đai, 

khoáng sản, môi trường.  

Phối hợp với các Sở ngành của tỉnh nhận bàn giao mốc giới mỏ, cốt mỏ, hồ sơ 

liên quan, kiểm tra tình hình sử dụng đất, xây dựng của các doanh nghiệp. Theo 

dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án phân loại rác thải tại nguồn; thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. 
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 Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Tuyến đường kết nối Ba 

Sao- Bái Đính, sân Golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, đường ĐT498 từ 

Nhật Tân đến thôn Buộm xã Hoàng Tây, các dự án đô thị... Tập trung quyết toán 

kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án.  

 4. Đôn đốc các cơ quan, xã, thị trấn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021. Tăng cường quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản 

hoàn thành. Kiểm tra việc thanh lý và ký hợp đồng đất công ích, hoa lợi công sản 

nhiệm kỳ HĐND 2021 - 2026. 

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng các 

ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền 76 

năm ngày Quốc Khánh 2/9, 131 năm ngày thành lập tỉnh, công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19.... Thực hiện tốt công tác quản lý di tích theo Luật di sản văn 

hóa; hướng dẫn ban quản lý các di tích thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão 

trong mùa mưa bão. 

 Tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo chỉ đạo 

của tỉnh; thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ sở 

trường học đảm bảo an toàn cho đội ngũ giáo viên, học sinh. Chỉ đạo các trường 

xây dựng kế hoạch năm học và kế hoạch thu, chi năm học 2021 - 2022 đảm bảo 

công khai, minh bạch, đúng quy định tránh tình trạng lạm thu. 

 Nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Giám sát chặt chẽ bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi, viêm 

não vi rút...Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, 

nhất là bánh trung thu, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Tích cực 

tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. 

  Tổ chức thăm tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Hướng dẫn, đôn đốc 

các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19. Xây dựng kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

xác định hộ trung bình năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều 2022 - 2025. 

 6. Triển khai Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm 

chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025”. Chỉ đạo thị trấn 

Quế, xã Thanh Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập chiến 

đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát nguồn 

công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. 

  Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, tuần tra kiểm soát 

xử lý vi phạm giao thông, xử lý vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng; đấu 

tranh quyết liệt với các loại tội phạm; nắm tình hình, quản lý hoạt động người nước 

ngoài, số công dân đi lao động, học tập về địa bàn cư trú, người đi từ vùng dịch về 

địa bàn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. 

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

dân, tập trung vào các đơn thư còn tồn đọng. Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục 
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pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân; kiểm tra 

công tác tư pháp năm 2021. Rà soát, kiểm tra quy trình thực hiện các vụ việc 

cưỡng chế trên địa bàn (cưỡng chế thu hồi đất các dự án, vi phạm đất đai...). 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, thực hiện nghiêm túc việc sử dụng chữ ký số văn bản điện tử (trừ văn 

bản thuộc bí mật nhà nước). Duy trì hoạt động hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả tuyến huyện, xã. Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. Thực hiện 

quy trình sáp nhập Đài truyền thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện khi có 

Quyết định sáp nhập của UBND tỉnh. 

Quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai, 

HĐND huyện, xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức sơ kết kết quả thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

3 tháng cuối năm 2021. Dự thảo Quy chế làm việc của UBND 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 8 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 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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