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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2022 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2022 
 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2022 

1. Lĩnh vực kinh tế 
 

1.1. Chỉ đạo các xã, thị trấn chăm sóc, bảo vệ lúa màu vụ mùa, ứng phó với 

mưa bão, tập trung tiêu úng cho cây trồng (diện tích thiệt hại do ảnh hưởng của 

bão số 2 là 321,8 ha trong đó cây lúa là 254,0 ha, cây màu khác là 67,8ha). Thẩm 

định kết quả sản xuất vụ mùa (tổng diện tích gieo cấy lúa là 4.011,3 ha, cây màu là 

303,2 ha). Rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả của các dự án, các vùng quy 

hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; việc thực hiện chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Làm tốt công tác phòng bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm, thuỷ sản. 

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, các tuyến đê, kè, 

cống, công tác 4 tại chỗ; thực hiện nghiêm công tác trực phòng, chống lụt bão, thông 

tin báo cáo kịp thời. Đôn đốc các xã Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Ngọc Sơn, Hoàng Tây, 

Thụy Lôi, Liên Sơn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 

2022. 

1.2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV, 

tập trung hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị Kim Bảng đến năm 2030, lập 

quy chế quản lý kiến trúc đô thị Kim Bảng; lập Đề án đề nghị công nhận đô thị 

Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đề nghị UBND tỉnh và đã được đồng ý 

chuyển 06 quy hoạch phân khu chức năng thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng 

về Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

của 16 khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn huyện. 

Triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa 

bàn huyện Kim Bảng năm 2022. Rà soát, hoàn thiện danh mục dự án thu hút đầu tư 

năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025. 

Giám sát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án theo kế hoạch:  

Chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Tân Lang: Đã mở thầu gói 16-tuyến chính. Tổ chức 

lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói giám sát; đang phối hợp với các xã Nguyễn Uý, 

Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Tân Sơn tổ chức kiểm kê các hộ bị ảnh hưởng dự án. Dự án hạ 

tầng khu du lịch Chùa Bà Đanh-giai đoạn 2: Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi 

công, tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý để 

GPMB phần diện tích trên địa bàn xã Kim Bình; chuẩn bị hồ sơ để xin cấp phép 
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đấu nối với đường ĐT.498B. Tuyến đường Ba Sao-Bái Đính: Tổ chức cho các hộ đủ 

điều kiện bốc thăm nhận đất tái định cư tại thị trấn Ba  Sao (33 xuất); đối với đoạn 

tuyến điều chỉnh 1,7 km: tiếp tục chi trả tiền cho 12 hộ theo phương án; xây dựng 

phương án điều chỉnh phần bóc tách từ khu Tam Chúc đợt 8 sang tuyến đường Ba 

Sao - Bái  Đính. Tuyến đường bộ song hành QL21: Đã tổ chức họp dân triển khai dự 

án GPMB, đang tiến hành kiểm kê ngoài thực địa. Các dự án đường phía Đông, 

đường phía Tây thị trấn Quế, di chuyển cột phát sóng Đài truyền thanh huyện,... 

triển khai, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đẩy nhanh tiến độ thực dự án. Tiếp tục triển 

khai quy trình thủ tục 04 dự án khu đấu giá đất tại xã Đại Cương 01; Nhật Tân 01; 

Thanh Sơn 01; Tượng Lĩnh 02 vị trí.  

1.3. Đôn đốc thực hiện kế hoạch 78/KH - UBND của UBND huyện về công 

tác quản lý đất đai, xử lý triệt để vi phạm mới phát sinh; khẩn trương lập hồ sơ, xử 

lý các vi phạm đất đai trước năm 2020 (phát hiện và xử lý 02 trường hợp vi phạm 

tại thị trấn Quế). Rà soát, kiểm tra các dự án giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, kiểm tra công tác 

quản lý, sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Thương mại Kim Bảng và các doanh 

nghiệp Cổ phần hóa trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Đẩy mạnh công 

tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các hoạt 

động khai thác khoáng sản. Thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất 

đai và bảo vệ môi trường của các cơ sở chế biến lông vũ tại xã Đồng Hóa. Phối hợp 

xã Liên Sơn kiểm tra xác minh cơ sở nghiền vải tại thôn Do Lễ gây ô nhiễm môi 

trường; xã Văn Xá kiểm tra, xác minh phản ánh của công dân về việc cơ sở sản xuất 

gạch hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.  

Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB 

các dự án trên địa bàn huyện. Phê duyệt 04 phương án bồi thường GPMB phục vụ 

dự án: đường Ba Sao - Bái Đính, dự án ĐTXD khu nhà ở tại xã Nhật Tân, dự án 

đường vành đai 4 - 5 xã Lê Hồ; dự án đường trục thôn Bút Phong, xã Liên Sơn.  

Rà soát đất ảnh hưởng dự án Tam Chúc đợt 7 phục vụ quyết toán. 

1.4. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 363,795 tỷ đồng, lũy kế 8 

tháng đầu năm ước đạt 729,337 tỷ đồng bằng 82,4 % KH tỉnh giao, bằng 73,7 % 

KH huyện phấn đấu. Tổng chi ngân sách trong tháng ước đạt 349,367 tỷ đồng, lũy 

kế 8 tháng đạt 723,942 tỷ đồng, bằng 66,6%KH huyện (trong đó chi đầu tư phát 

triển lũy kế 8 tháng ước đạt 167,991 tỷ đồng, đạt 60,4% KH huyện giao).  

Đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công các dự án; quyết toán vốn đầu tư 

công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. Rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục  hướng dẫn các ngành, các đơn vị 

dự toán xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2023 (vòng 1). 

2. Văn hóa - Xã hội 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền 77 năm Cách mạng tháng 8 

và Quốc Khánh 2/9, phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Hướng dẫn, đôn đốc các xã 

di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung (Đến ngày 17/8/2022: Tổng số 
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mộ đã di chuyển đợt I/2022 là 328 mộ; di chuyển đợt II/2022 là 49 mộ); xây dựng, 

cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập. Hướng dẫn xã Thanh 

Sơn, Đền thờ nữ tướng Lê Chân tổ chức thành công lễ hội truyền thống năm 2022. 

Đôn đốc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Tổ 

chức tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 202-2023. Chuẩn 

bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2022 - 2023. 

 Tiếp tục chỉ đạo tăng giám sát dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, cúm A..., đẩy 

mạnh tuyên truyền nhân dân tiêm vắcxin phòng bệnh Covid-19 (Luỹ kế tới ngày 

28/8: đã tiêm được 63.058 mũi 3, 13.824 mũi 4). Triển khai kế hoạch bảo đảm an 

toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022. Tích cực tuyên truyền vận động nhân 

dân mua thẻ bảo hiểm y tế (Tới ngày 26/8/2022: tỷ lệ BHYT đạt 90,23%).  

 Tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, 

Quốc khánh 2/9. Tiếp tục tổng hợp hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 

cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ (phê duyệt danh sách hỗ trợ: tổng số 28 doanh nghiệp với 599 

lao động, số tiền 892 triệu đồng).  

 3. Lĩnh vực Nội chính  

 Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 (03 lớp) 

cho 890 người. Hướng dẫn 05 xã Lê Hồ, Tượng Lĩnh, Nguyễn Uý, Đồng Hoá, Đại 

Cương chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. 

Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, giải phóng mặt bằng, 

tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông1. 

Tổ chức tiếp 51 công dân theo quy định; tiếp nhận 27 đơn thư, đã giải quyết 

được 08 vụ việc. Hoàn thành kế hoạch thanh tra việc chấp hành các quy định về 

đầu tư công tại UBND xã Tân Sơn.  

 Quan tâm công tác xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra 16 nghị quyết do 

HĐND huyện và 65 nghị quyết do HĐND xã thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2022.  

Triển khai rà soát, xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, 

tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Đề án vị trí việc 

làm của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Kim Bảng. Đôn đốc 

triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số 

CCHC năm 2022. 

 4. Tồn tại, hạn chế 
 

 - Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm: triển khai công tác đầu tư 

khu tái định cư đồi vàng tại thị trấn Ba Sao; phê duyệt dự án đầu tư đo đạc địa 

                   
1 Xảy ra 07 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 08 vụ vi phạm pháp luật về ma tuý, xử phạt VPHC 22 vụ về kinh tế, môi 

trường, xử phạt VPHC 16 cơ sỏ kinh doanh vi phạm các quy định về ANTT; xử phạt 05 cơ sở sản xuất kinh doanh vi 

phạm quy định về PCCC VÀ CNCH; xử phạt 46 trường hợp vi phạm Luật giao thông với số tiền 324,470 triệu đồng. 
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chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất nông 

nghiệp sau dồn đổi; quyết toán kinh phí GPMB... 

 - Tỷ lệ tiêm vắcxin phòng bệnh Covid-19 ở một số xã còn thấp (tỷ lệ mũi 4 

so với mũi 3): Thanh Sơn, thị trấn Quế, Ngọc Sơn, Thi Sơn, Nhật Tân... 
 

  - Tỷ lệ bảo hiểm y tế ở một số xã còn thấp (Tượng Lĩnh 82,7%; Đại Cương 

84%; Đồng Hóa 86,8%, Thuỵ Lôi 87%; Liên Sơn 87%; Ngọc Sơn 90,5%...). 
 

 

  II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2022 
 

 

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

Tổng kết sản xuất vụ Đông 2021 - 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 

2022 - 2023. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai kế hoạch tiêm 

phòng vụ Thu 2022 cho đàn gia súc, gia cầm. Đôn đốc thu nộp quỹ phòng chống 

thiên tai năm 2022. 

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 Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Ngọc Sơn, Hoàng 

Tây, Thụy Lôi, Liên Sơn tích cực thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao năm 2022. 

2. Tăng cường quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp, nắm tình hình kịp thời 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp; tập trung giải quyết các tồn tại liên 

quan đến Công ty Hà Trung Sơn tại cụm công nghiệp Thi Sơn, việc sử dụng đất 

trong các cụm công nghiệp, việc thành lập cụm công nghiệp Thi Sơn mở rộng.... 

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

tục đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập Chương trình phát triển đô thị Kim 

Bảng tới năm 2030; quy chế quản lý kiến trúc đô thị Kim Bảng; Đề án đề nghị 

công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV (lựa chọn đơn 

vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu làm cơ sở đấu thầu lựa 

chọn tư vấn theo quy định). Tiếp tục triển khai lập, trình thẩm định, phê duyệt các 

quy hoạch phân khu các khu đô thị, khu nhà ở theo chủ trương được Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh giao, trong quá trình lập đồng thời cập nhật vào các quy hoạch phân 

khu chức năng (do Sở Xây dựng lập) đảm bảo tiến độ, thời gian và đồng bộ, thống 

nhất giữa các quy hoạch. 

Đôn đốc, theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch giải tỏa vi phạm 

hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2022 của các xã, thị trấn: Hoàn thành  

giải toả trong tháng 9 đối với tuyến đường T3 và đường ĐT498 (đoạn QL21 đến 

cầu Khả Phong), đường tránh thành phố Phủ Lý; Tuyến ĐT494 (từ ngã ba Thanh 

Sơn đến cầu Đồng Sơn và QL21 vào thị trấn Ba Sao). 

3. Chỉ đạo UBND xã, thị trấn 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 

pháp luật; đôn đốc thực hiện Kế hoạch 78 thực hiện Chỉ thị số 02 của Huyện uỷ. 

Quan tâm giải quyết đơn thư liên quan tới lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. 

Xây dựng và phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2023. 

Hoàn chỉnh đề cương dự toán, phê duyệt và thuê đơn vị tư vấn hồ sơ mời thầu dự án 

đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất 
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sau dồn đổi. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc 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. 

Hướng dẫn thị trấn Quế xây dựng phương án thu gom rác sinh hoạt trực tiếp. 

Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB 

các dự án trên địa bàn huyện, tập trung dự án Hạ tầng chùa Bà Đanh; tuyến đường 

Ba Sao - Bái Đính; đường QL21 song hành, đường phía Đông, phía Tây vào trung 

tâm huyện; các khu đấu giá đất, khu tái định cư; chuẩn bị các điều kiện triển khai 

giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Lang, tuyến đường liên kết 

vùng nối vành đai 4 - vành đai 5 qua QL38 đến QL21;... Đẩy mạnh quyết toán 

GPMB các dự án đã hoàn thành. Hoàn thiện quyết toán công tác GPMB (phần đã 

thực hiện GPMB) dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam 

Chúc (Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 1113/TB-VP ngày 

06/5/2022). 

4. Đôn đốc công tác thu ngân sách nhà nước, tập trung thu tiền đấu giá quyền 

sử dụng đất ở, nợ đọng ngân sách. Đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công các 

dự án; quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. Tiếp tục rà 

soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, tập trung kế hoạch giải toả vi phạm hành lang an toàn 

giao thông, tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19, vệ sinh môi trường.... 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. 

Khai giảng năm học mới 2022-2023. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ 

năm học mới. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch năm học và kế hoạch thu, chi 

năm học mới đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định tránh tình trạng lạm thu. 

Giám sát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, cúm A...; đôn đốc 

nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19. Kiểm tra, xử lý các trường hợp 

vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là bánh trung thu. Tích cực tuyên 

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

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tổ chức thăm tặng quà trẻ em nhân 

dịp Tết Trung thu. Phê duyệt danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có 

công với cách mạng và gia đình chính sách năm 2022. 

 6. Chỉ đạo 05 xã Lê Hồ, Tượng Lĩnh, Nguyễn Uý, Đồng Hoá, Đại Cương diễn 

tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh 

tôn giáo, giải phóng mặt bằng, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông. 

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

biệt đơn thư tồn đọng, kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tiếp tục rà soát các vụ việc 

cưỡng chế, xử lý vi phạm hành chính ở địa phương. 

Rà soát, tổng hợp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã để 

thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện 

tái cử theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Thẩm định ban hành Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Y tế, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin. 
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Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá 

XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2022.  

 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 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 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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