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BÁO CÁO
Hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5,
kế hoạch trọng tâm tháng 6 năm 2020
I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN THÁNG 5/2020
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh
theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; sự chỉ đạo của Tỉnh,
huyện ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là, buông lỏng.
2. Tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh
gây hại trên cây trồng để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Chỉ đạo UBND các xã,
thị trấn chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch lúa vụ Xuân 2020 nhanh gọn với
phương châm xanh nhà hơn già đồng; đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ
sản xuất vụ mùa 2020.
3. Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường giám sát chặt chẽ
tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đến thôn, xóm, hộ chăn nuôi. Tuyên
truyền hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng
cho đàn vật nuôi. Tiếp tục triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc,
gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt I năm 2020 đạt hiệu quả
theo đúng kế hoạch đề ra.
4. Tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã
khởi công, phân bổ vốn, rà soát các phương tiện vận tải và xây dựng kế hoạch duy
tu sửa chữa đường đảm bảo giao thông thông suốt. Xây dựng, triển khai kế hoạch
đảm bảo ATGT năm 2020.
5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
GPMB theo Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Chỉ đạo kiểm tra, trấn chỉnh
đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo xử lý
đối với những tồn tại, vi phạm về đất đai, từng bước xử lý đối với các vụ việc phức
tạp kéo dài, tiềm ẩn khiếu nại tố cáo đông người tại một số xã. Chỉ đạo thực hiện
tốt các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường tại các địa phương. Tiếp tục chỉ đạo UBND
các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo rãnh thoát
nước thải theo số lượng đã đăng ký với UBND huyện theo đúng thiết kế mẫu quy
định, trên cơ sở có sự đồng thuận cao của người dân.
6. Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tiêu trùng, khử khuẩn, vệ
sinh trường lớp, đảm bảo cơ sở vật chất, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 cho học sinh theo khuyến cáo của ngành Y tế. Tăng cường
kiểm tra hoạt động dạy và học tại các trường MN, Tiểu học, THCS nhằm nâng cao

chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện. Thực hiện tốt việc tổ chức thi vòng 1 Kỳ
thi tuyển dụng Giáo viên Tiểu học năm 2020.
7. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát,
tổng hợp danh sách người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để thẩm định và
triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của
Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng
Chính phủ đảm báo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
8. Nắm vững tình hình về tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn. Tăng cường
vai trò quản lý của chính quyền các cấp trong việc giữ vững ANTT ở địa phương,
không để phát sinh phức tạp trong quá trình chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp
nhiệm ký 2020-2025. Tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ
án, vụ việc đang giải quyết. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông,
duy trì tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
luật ATGT; Tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê, kịp thời phát hiện và báo cáo khi
có người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến địa bàn huyện .
9. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và đưa tin kịp thời, chính xác các sự
kiện chính trị-kinh tế-văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh, huyện về các lĩnh vực
hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp; đặc biệt là tình
hình, diễn biến và cách phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; chế
độ chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.
10. Công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản:
Trong tháng, UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 625 văn bản đến (trong đó
có: 529 văn bản của tỉnh, 96 văn bản của huyện); ban hành 653 văn bản, gồm: 436
quyết định, 173 văn bản hành chính chỉ đạo điều hành, 31 báo cáo, 13 thông báo.
Trong đó: thuộc lĩnh vực Nông nghiệp: 15; TN&MT: 319; Tài chính-Kế hoạch:
42; Giao thông, xây dựng: 52; GD&ĐT: 40; Văn hóa, y tế: 3; Lao động-TB&XH:
15; Nội chính: 167 văn bản.
II. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 5/2020
1. Sản xuất Nông nghiệp:
a) Về trồng trọt: Tập trung chủ yếu vào chăm sóc, thu hoạch lúa vụ Xuân và
cây hoa màu các loại; tính đến ngày 25/5 tiến độ thu hoạch lúa được khoảng 2.300
ha/2.910 ha gieo trồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên tập trung chỉ
đạo phòng trừ rầy và sâu bệnh hại lúa vụ Đông xuân 2019-2020 trên những diện tích
chưa thu hoạch. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, UBND các
xã, nghiệm thu chương trình hỗ trợ mua giống lúa chất lượng vụ Xuân năm 2020
trên địa bàn huyện với quy mô 480,76 ha. Triển khai thực hiện tổng hợp, báo cáo
kết quả thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; kế hoạch cơ
cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; báo cáo tổng kết thực
hiện kế hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2013-2020; triển khai kế hoạch
sản xuất vụ Mùa năm 2020.
b) Về chăn nuôi, thủy sản: Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung triển khai
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa
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bàn; tiếp tục tổ chức triển khai tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm và
phun khử trùng tiêu độc đợt I năm 2020; kết quả: Tiêm phòng vắc xin Cúm gia
cầm: 234.799 con. Tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn lợn nái, đực giống: 8.322
con; dịch tả C cho đàn lợn nái, đực giống: 4.461 con. Lở mồm long móng Trâu bò
đạt 10.396 con; Tụ huyết trùng trâu, bò được 5.740 con; Dại chó, mèo: 1.100 con.
Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn các cơ quan chuyên môn chủ động phòng chống
nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Nhìn chung, tình hình chăn nuôi
trên địa bàn ổn định, trong tháng không phát hiện bệnh dịch xảy ra.
c) Sản xuất lâm nghiệp: Chỉ đạo các địa phương chăm sóc, phòng cháy
rừng và bảo vệ rừng trong điều kiện thời tiết nắng nóng gia tăng; tăng cường công
tác kiểm tra, rà soát diện tích rừng phòng hộ là rừng trồng kém chất lượng để thanh
lý trồng mới theo quy định.
d) Công tác thủy lợi &PCTT: Tiến hành kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, hồ
đập trên địa bàn huyện. Kịp thời kiếm tra, báo cáo cấp trên và xử lý thiệt hại do thiên
tai (giông, lốc) gây ra trên địa bàn huyện ngày 8 và 9/5/2020 (cơn giông, lốc ngày
08 và 09/5/2020 đã khiến 263 nhà bị tốc mái; Một số phòng, lớp học bị tốc mái,
rạn tường lớp học, đổ cổng trường; hàng trăm công trình phụ bị hư hỏng; 221,3 ha
lúa và 94,8 ha hoa màu, rau màu bị gãy đổ; hàng nghìn cây ăn quả, cây xanh bị gẫy đổ.
Tổng thiệt hại bằng tiền ước tính:12.059,458 triệu đồng). Chỉ đạo các xã, thị trấn
tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về Phòng chống thiên tai; triển
khai xây dựng Phương án Phòng chống lũ quét và sạt lở đất năm 2020 trên địa bàn
huyện.
2. Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM):
Chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
các tiêu chí huyện NTM và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt
chuẩn NTM; Chỉ đạo xã Cao Phong, Tân Lập và các cơ quan liên quan rà soát,
đánh giá kết quả thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu
mẫu giai đoạn 2019-2020.
3. Công tác quản lý về TN&MT:
Tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc về đất đai để đẩy
nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các
công trình dự án trên địa bàn đặc biệt là dự án đường từ nút giao thông lập thể
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Văn Quán huyện Lập Thạch) đến trung tâm
huyện Sông Lô và dự án đường đôi trung tâm huyện. Chỉ đạo xử lý xong cơ bản đối
với các vụ việc phức về đất đai kéo dài tại các xã: Đức Bác ( 6 lô đất ở ), Đôn Nhân
(206 hộ bị sạt lở đất), Nhạo Sơn 83 trường hợp liên quan đất đại tại khu vực Chằm Hú..
Thực hiện tích tụ đất đai được 20 ha tại xã Đức Bác, tiếp tục chỉ đạo UBND xã hoàn thiện
các hồ sơ về đất đai theo quy định.
Về xây dựng cống rãnh thoát nước thải, nạo vét thủy vực: Tính đến 31/5,
tổng số rãnh đã xây dựng được là 35,09km (tăng 3,92km so với tháng 4); Số kinh
phí đã giải ngân đạt 16.016,3 triệu đồng (tăng 1.580 triệu đồng so với tháng 4).
Trên địa bàn huyện còn 03 xã chưa đăng ký chỉ tiêu xay dựng rãnh nước thải, gồm:
xã Phương Khoan, Như Thụy, Nhân Đạo.
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4. Về giao thông, xây dựng và quản lý thị trường:
Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục GPMB và thi công công trình:
Đường từ nút giao thông lập thể đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực xã Văn
Quán, huyện Lập Thạch) đến trung tâm huyện lỵ Sông Lô và tuyến nhánh đi khu
công nghiệp Sông Lô I, tiếp tục cải tạo TL307 đoạn xã Nhạo Sơn đi xã Quang
Yên. Tiếp tục GPMB và thi công tuyến đường liên xã Phương Khoan, Nhân Đạo,
Lãng Công đoạn từ km 0+00 đê tả lô đến km5+500 xã Lãng Công; Cải tạo, nâng
cấp ĐT.307B huyện Sông Lô, đoạn từ xã Nhạo Sơn đến ngã ba thị trấn Tam Sơn
và 08 gói thầu đường nội thị. Thi công 2km đường giao thông trục chính nội đồng
tại xã Yên Thạch; thảm aphan 0,6km tại thị trấn Tam Sơn.
Tiếp tục thi công các công trình như: Trung tâm Văn hóa thể thao huyện;
Trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Tam Sơn; nhà rèn luyện thể chất trường THCS
Phương Khoan; nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non xã Đôn Nhân,
trường THCS Sông Lô...
Chỉ đạo Điện lực và các đơn vị trên địa bàn huyện đảm bảo cung ứng điện
ổn định, an toàn, tin cậy.
Tiến hành kiểm tra 05 vụ việc liên quan đến chất lượng sảm phẩm kinh
doanh và phát hiện 03 vụ với 04 hành vi sai phạm, cụ thể: 02 hành vi kinh doanh
hoàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên bao bì, nhãn mác; 02 hành vi vi phạm không
niêm yets giá hàng hóa tại địa đểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật;
tổng số tiền thu nộp NSNN: 3.100.000 đồng, tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy:
2.705.200 đồng.
5. Công tác Tài chính-Kế hoạch:
Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong tháng; thực
hiện hướng dẫn các đơn vị chi trả lương, các khoản chế độ và bảo trợ xã hội cho
các đối tượng chính sách, người có công kịp thời.
Tổng thu NSNN ước thực hiện 324.563,6 triệu đồng, trong đó: Thu trên địa
bàn 5.830 triệu đồng; thu trợ cấp ngân sách 58.880,5 triệu đồng; tồn tại kho bạc:
259.853,5 triệu đồng. Lũy kế đến hết tháng 5 ước đạt 568.057,7 triệu đồng, bằng
60% dự toán.
Tổng chi ngân sách ước thực hiện 60.100 triệu đồng, trong đó: Chi XDCB
và kiến thiết kinh tế 10.000 triệu đồng; chi sự nghiệp Văn xã: 38.350 triệu đồng;
quản lý hành chính 3.000 triệu đồng; AN-QP: 300 triệu đồng; chi khác ngân sách:
200 triệu đồng; trợ cấp ngân sách xã 8.000 triệu đồng. Lũy kế đến hết tháng 5 là
58.839,6 triệu đồng, bằng 49% dự toán.
6. Công tác văn hóa - xã hội:
a) Công tác GD&ĐT: Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tiêu
trùng, khử khuẩn, vệ sinh trường lớp; hướng dẫn các nhà trường tổ chức các hoạt
động dạy học bình thường theo các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Hoàn thiện
xong các thủ tục sáp nhập trường Tiểu học, THCS thành trường Tiểu học và THCS
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tại 04 xã: Nhạo Sơn, Như Thụy, Bạch Lưu, Tứ Yên; Tổ chức xong vòng 1 kỳ thi
tuyển dụng giáo viên năm 2020 đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch.
b) Công tác VH-TT-Thể thao: Tiếp tục tuyên truyền 134 năm ngày Quốc tế
Lao động 01/5, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, ngày thành lập Đội TNTP
Hồ Chí Minh 15/5; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Tiếp tục hoàn thiện công tác biên
soạn viết cuốn sách “Di sản văn hóa Sông Lô”, chào mừng Đại hội Đảng bộ Sông
Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo Trung tâm VH,TT,TT, các xã, thị
trấn tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo kết
luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020; Tập
trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn, các chi bộ trực thuộc Huyện
ủy Sông Lô.
c) Công tác Lao động-Việc làm và thực hiện các chính sách xã hội: Tập
trung triển khai hướng dẫn các các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020
của Thủ tưởng Chính phủ. Đến ngày 12/5/2020, UBND huyện đã hoàn thành việc
chi trả chế độ hỗ trợ cho 10.062 người thuộc 04 nhóm đối tượng: Người có công,
hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng (cụ
thể: Chi trả 849.250.000 cho 1.133 nhân khẩu hộ nghèo, 2.438.500.000 cho 3.252
nhân khẩu hộ cận nghèo; chi trả 6.253.500.000 cho 4.180 đối tượng BTXH;
2.224.500.000 cho 1.497 đối tượng người có công). Tiếp tục rà soát, hướng dẫn
người lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 lập hồ
sơ, thẩm định để cấp tiền hỗ trợ theo đúng quy định. Trong tháng, UBND huyện ra
Quyết định hưởng chế độ BTXH với 36 đối tượng; chỉ đạo việc chi trả trợ cấp
thường xuyên, trợ cấp 1 lần cho các đối tượng chính sách đảm bảo chi đúng, chi
đủ, an toàn.
d) Công tác Y tế: Chỉ đạo ngành chức năng thực hiện tốt công tác khám
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tăng cường kiểm tra điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh thực
phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong tháng, có 4.472 lượt khám chữa bệnh tại TT Y
tế huyện; số người điều trị nội trú là 675 người; số người điều trị ngoại trú: 12; Số
người mổ tiểu phẫu loai: 30; Không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra
trên địa bàn huyện; Không có tai biến xảy ra trong khám và điều trị bệnh
7. Công tác Nội chính:
a) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh chính trị ổn
định, không phát hiện vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh Quốc gia.
Tội phạm về TTXH xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản (giảm 04 vụ so với tháng
4/2020); tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng; đã điều tra làm rõ 01 vụ với 01 đối
tượng.
Tệ nạn xã hội: phát hiện 02 vụ (01 tàng trữ trái phép chất ma túy (xã Đồng
Thịnh); 01 vụ đánh bạc (xã Nhân Đạo), cơ quan Công an thực hiện việc khởi tố
các bị can theo quy định.
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b) Công tác Quân sự địa phương: Tổ chức luyện tập và duy trì nghiêm chế
độ trực SSCĐ; Chỉ đạo các xã thị trấn chuẩn bị tổ chức huấn luyện lực lượng dân
quân; kế hoạch hiệp đồng PCTT-TKCN, PCCN-CS, PCCR-BVR; triển khai tuyển
sinh quân sự năm 2020.
c) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC: Trong tháng, toàn huyện
tiếp 23 lượt công dân đến có ý kiến, đề nghị, phản ánh (cấp xã: 03 lượt đều thuộc
lĩnh vực đất đai, cấp huyện: 20 lượt, gồm: đất đai 08 lượt, lĩnh vực khác 11 lượt,
CSXH 01 lượt); Cấp huyện tiếp nhận 17 đơn (trong đó: chuyển xã 07 đơn, chuyển
cơ quan khác 03 đơn; 07 đơn thuộc thẩm quyền của huyện gồm: 03 đơn thuộc lĩnh
vực đất đai, 04 đơn thuộc lĩnh vực khác); cấp xã tiếp nhận 9 đơn (trong đó: 07 đơn
UBND huyện chuyển về, 02 đơn tiếp nhận; nội dung đơn thuộc lĩnh vực đất đai:
05, lĩnh vực khác: 04). Tháng 5, UBND phải giải quyết tổng 24 đơn (7 đơn mới và
17 đơn tháng trước chuyển sang); đến 31/5 đã giải quyết xong 10 đơn, còn 14 đoen
đang được xem xét, giải quyết.
d) Công tác Tư pháp: Thực hiện kế hoạch về phổ biến các Luật được thông
qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Duy trì thường xuyên việc chứng thực
theo cơ chế “một cửa”; hướng dẫn những vướng mắc trong quá trình thực hiện
công tác Hộ tịch và công tác chứng thực ở cơ sở cho nhân dân.
e) Công tác Nội vụ: Thực hiện quy trình điều chuyển công tác với 02 công
chức UBND huyện sang Huyển ủy, 01 công chức Huyện ủy sang UBND huyện;
triển khai kế hoạch nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho cán
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Chỉ đạo phòng chuyên môn các xã,
thị trấn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa nói riêng; nắm bắt tình hình, quản lý hoạt động
tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định.
Tham gia góp ý kiến vào các dự thảo: Quyết định của UBND tỉnh ban
hànhQuy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Quyết
định bãi bỏ Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND; Nghị quyết thay
thế Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 (lần 2) của HĐND tỉnh.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong tháng, UBND huyện đã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn tập trung
thực hiện các nhiệm công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc. UBND
huyện cũng quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Giải phóng mặt
bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng; tập trung giải
quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện xây dựng rãnh nước thải, nạo vét
thủy vực; chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân triển
khai các biện pháp phòng ngữa sâu bệnh hại lúa, hoa màu; tiêm phòng cho đàn gia
súc, gia cầm; tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa vụ Đông Xuân; Kịp thời
năm bắt và xử lý thiệt hại do thiên tai, giông lốc xảy ra.... Nhìn chung, trong tháng
5 tình hình phát triển KT-XH ổn định, ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện được
duy trì, giữ vững.
Bên cạnh những ưu điểm còn có một số tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ
như: Công tác giải quyết, xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai; công tác đảm
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bảo môi trường nông thôn đặc biệt là vấn đề xử lý rác thải còn gặp nhiều khó khăn;
việc rà soát, tổng hợp, triển khai các chính sách hỗ trợ đối với người lao động,
người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid- 19 còn chậm do đối tượng đủ
điều kiện thụ hưởng hỗ trợ từ ngân sách trên địa bàn không nhiều, phân tán, chưa
tiếp cận được thông tin để kịp thời khai báo với chính quyền địa phương; quy trình
thực hiện rà soát, lập hồ sơ, thẩm định mất nhiều thời gian ...
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2020
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh
theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; sự chỉ đạo của Tỉnh,
huyện ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19; Triển khai xây dựng Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng
cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.
2. Chỉ đạo nhân dân nhanh chóng thu hoạch cây trồng vụ Xuân; triển khai
làm đất, chuẩn bị các phương tiện, vật tư cần thiết phục vụ sản xuất vụ mùa đảm
bảo đúng khung lịch, thời vụ; Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT, các
cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo chương trình tái cơ
cấu ngành nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện; tăng cường giám sát chặt chẽ
tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đến thôn, xóm, hộ chăn nuôi. Tuyên
truyền hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng
cho đàn vật nuôi.
3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo 02 xã Cao Phong và Tân Lập triển khai thực
hiện Chương trình XD NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu; Chỉ đạo các
cơ quan liên quan, UBND các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu
chí huyện nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông
thôn mới.
4. Tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã
khởi công, phân bổ vốn, rà soát các phương tiện vận tải và xây dựng kế hoạch duy
tu sửa chữa đường đảm bảo giao thông thông suốt. Xây dựng, triển khai kế hoạch
đảm bảo ATGT năm 2020.
5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
GPMB theo Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Chỉ đạo kiểm tra, trấn chỉnh
đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo xử lý
đối với những tồn tại, vi phạm về đất đai, từng bước xử lý đối với các vụ việc phức
tạp kéo dài, tiềm ẩn khiếu nại tố cáo đông người tại một số xã. Chỉ đạo thực hiện
tốt các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường tại các địa phương. Tiếp tục chỉ đạo UBND
các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu đăng
ký về xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải.
6. Tăng cường kiểm tra hoạt động dạy và học tại các trường MN, Tiểu học,
THCS nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện. Chỉ đạo các nhà
trường tổ chức thi học kỳ II và khảo sát chất lượng; Xây dựng tiêu chí, hướng dẫn
bình xét thi đua cuối năm học; chuẩn bị đánh giá tổng kết năm học 2019 - 2020.
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7. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ
rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
để thẩm định và triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP
ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020
của Thủ tướng Chính phủ đảm báo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Triển
khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em; triển khai thu thập thông
tin, lưu trữ phần cung, cầu lao động năm 2020.
8. Nắm vững tình hình về tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn. Tăng cường
vai trò quản lý của chính quyền các cấp trong việc giữ vững ANTT ở địa phương,
không để phát sinh phức tạp trong quá trình chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp
nhiệm ký 2020-2025. Tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ
án, vụ việc đang giải quyết. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông,
duy trì tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
luật ATGT; Tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê, kịp thời phát hiện và báo cáo khi
có người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến địa bàn huyện .
9. Tập trung luyện tập sẵn sàng chiến đấu đảm bảo nghiêm túc, an toàn.
Chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập, đảm bảo tốt cho các
nội dung huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020.
10. Tiếp tục thực hiện công tác khám,chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho
nhân dân; Tổ chức, hướng dẫn, giám sát hoạt động của Trung tâm Y tế, trạm y tế
các xã thị trấn trong công tác khám chữa bệnh, phòng chống Covid; không chủ
quan, lơ là với dịch bệnh.
11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và đưa tin kịp thời, chính xác các sự
kiện chính trị-kinh tế-văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh, huyện về các lĩnh vực
hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền về thành công của Đại hội đảng bộ cấp cơ sở;
tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; chế độ
chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.
12. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội
Đảng các cấp; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu và các
nhiệm vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao.
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch trọng
tâm công tác tháng 6 năm 2020. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, UBND
các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của đơn vị mình
để chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh (b/c);
- TT HU (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (để c/đ);
- Các phòng trực thuộc, liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- C, PVP, CVTH;
- Lưu: VT.

Dương Văn Sơn
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