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BÁO CÁO
Kết quả triển khai nhiệm vụ công tác tuần 1 tháng 8
và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 2 tháng 8 năm 2020
I. KẾT QUẢ TUẦN 1 THÁNG 8
1. Một số hoạt động trọng tâm trong tuần của lãnh đạo UBND huyện:
Trong tuần 1 tháng 8, Lãnh đạo UBND huyện tham dự Hội nghị Ban chấp
hành Đảng bộ huyện và dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III. Đồng thời theo
chương trình công tác và lĩnh vực phụ trách, đã chỉ đạo, điều hành công tác của
UBND huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường chỉ
đạo hoàn thành công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ III; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong
đó tập trung rà soát, lập danh sách và theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp từ
Đã Nẵng về Sông Lô từ ngày 01/7 đến ngày 25/7/2020; Chỉ đạo chuẩn bị tốt các
điều kiện chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại 2 điểm thi trên địa bàn huyện và chuẩn
bị các điều kiện thi tuyển giáo viên mầm non năm 2020; đẩy nhanh tiến độ tiến độ
thi công xây dựng rãnh nước thải tại 17 xã, thị trấn; chỉ đạo xử lý giải quyết những
tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai tại các xã Lãng Công, Yên Thạch, Đồng
Thịnh và các xã trên địa bàn huyện…
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị:
a) Công tác tiếp nhận và xử lý văn bản:
UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 158 văn bản đến. Ban hành 98 văn bản,
gồm 56 quyết định, 42 văn bản hành chính chỉ đạo điều hành. Các văn bản đến và
đi trong tuần được xử lý đúng thời hạn, chuyển đúng địa chỉ.
b) Kết quả thực hiện văn bản:
Trong tuần cần triển khai thực hiện là 121 nội dung công việc trên tất cả các
lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Nội chính, cụ thể:
- Nội dung cũ từ kỳ báo cáo trước chưa xong là 15 nội dung (NN&PTNT:
01; LĐTB&XH: 05; Văn hóa: 06; Thanh tra: 02, Tư pháp: 01), đến hết ngày 10/8
đã thực hiện xong 9 nội dung, còn 06 nội dung chưa xong, cụ thể: không có nội
dung quá hạn, 06 nội dung đang triển khai trong hạn, gồm: LĐTB&XH: 04; Văn
hóa: 02.
- Nội dung mới phát sinh trong tuần là 106 nội dung, tính đến hết ngày 10/8 đã
thực hiện xong 90 nội dung, còn 16 nội dung đang triển khai trong thời hạn.
- Về kết quả theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn KNTC: Đến ngày 10/8 có 22
nội dung thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết (trong đó: 6 nội dung đang trong
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thời hạn giải quyết, gồm: TNMT: 05, Kinh tế-HT: 01; 16 nội dung được giao đã quá
hạn, gồm: TNMT: 07, Nội vụ: 02, Thanh tra: 03, Lao động: 01; Hội đồng BTGPMB:
03); 17 nội thuộc thẩm quyền cấp xã (trong đó: 08 nội dung đang trong thời hạn giải
quyết gồm: Đồng thịnh: 01, Nhân Đạo: 01, Quang Yên: 04, Phương Khoan: 01, Đức
Bác: 01; còn 9 nội dung đã quá hạn, gồm: Đồng Thịnh: 02, Tam Sơn: 02; Nhân
Đạo: 02, Quang Yên: 01, Tứ Yên: 01, Lãng công: 01).
c) Kết quả tham mưu văn bản theo nhiệm vụ theo chức năng:
Trong tuần các phòng, đơn vị đã chủ động triển khai các hoạt động thuộc
chuyên môn và tham mưu UBND huyện ra văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực
quản lý là 22 nội dung, trong đó: Nông nghiệp: 02; TN&MT: 05; TC-KH: 02; KTHT: 02; Thanh tra: 10; Văn phòng: 01 (tổng số 6/14 đơn vị).
III. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TUẦN 2 THÁNG 8/2020
Qua theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị đề nghị
tuần tới cần tập trung vào một số nội dung sau:
1. Văn phòng HĐND - UBND huyện:
- Tăng cường theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời
tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo;
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị hành chính tháng 8;
- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND
huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Phòng TN&MT:
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến
độ GPMB dự án nút giao lập thể đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến trung tâm
huyện và dự án: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 307 đoạn từ ngã ba xã Nhạo Sơn đi thị
trấn Tam Sơn.
- Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng
cải tạo cống rãnh thoát nước thải theo khối lượng đã đăng ký bổ sung với tỉnh.
- Chỉ đạo giải quyết tồn tại, vướng mắc tại cơ sở và xem xét trả lời đơn thư
đề nghị phản ánh của công dân theo quy định, không để tồn đọng.
- Thẩm định thu hồi đất, bồi thường GPMB đối với các dự án, hồ sơ liên
quan cấp giấy chứng nhận QSD đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Phòng NN&PTNT:
- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng tại các xã,
thị trấn;
- Kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm;
- Kiểm tra các công trình PCTT trên địa bàn: Đê, kè, cống, hồ đập, các
luồng tiêu trên địa bàn huyện;
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- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp &PTNT tiếp tục
thực hiện các nội dung: Dự án xử lý chất thải chăn nuôi; nghiệm thu máy sản xuất
nông nghiệp.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Báo cáo chương trình Xúc tiến thương mại giai đoạn 2016-2020 (xong
trước 10/8/2020).
- Tiếp tục phối hợp thanh tra huyện đi kiểm tra nợ đọng xây dựng cơ bản xã
Hải Lựu và xã Như Thụy.
- Tiếp tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư các công
trình nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của UBND
huyện.
- Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định công nhận sáng kiến kinh
nghiệm cơ sở năm học 2019-2020 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đợt 2.
5. Phòng Tài chính-KH:
- Thẩm định dự toán, quyết toán chi phí thực hiện bồi thường GPMB các
công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện phê duyệt.
- Tập trung tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
công đảm bảo hiệu quả;
- Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư
công tháng 7 (báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư).
6. Phòng Nội Vụ:
- Tham mưu UBND huyện quyết định tuyển dụng đối với 55 giáo viên mầm
non trúng tuyển qua kỳ xét tuyển đối với những trường hợp đã qua thi tuyển và
đang hợp đồng chỉ tiêu tại các trường MN công lập trên địa bàn;
- Tham mưu UBND huyện triệu tập 136 thí sinh dự thi tuyển giáo viên mầm
non năm 2020.
- Tham mưu UBND tổ chức buổi làm việc với các phòng chuyên môn lien
quan đến công tác cải cách hành chính để làm rõ các kết quả đạt được, các khó
khắn vướng mắc nhằm nâng cao kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính
của huyện năm 2020;
- Hoàn thành việc tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao
chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân trong giải quyết các thủ tục
hành chính trên địa bàn huyện;
- Hoàn thành việc tham mưu UBND huyện ban hành văn bản triển khai thực
hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Văn thư, lưu trữ;
7. Phòng LĐTB&XH:
- Tham mưu cho UBND huyện báo cáo Kết quả thực hiện quyền trẻ em và
thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa
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phương liên quan đến trẻ em từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020 và cập nhật một số
nhiệm vụ trọng tâm đến 31/7/2020, gửi Sở LĐ-TB&XH trước ngày 14/8/2020.
- Tiếp nhận hồ sơ các đối tượng, đồng thời xét duyệt hồ sơ và tham mưu
UBND huyện, Sở Lao động - TB&XH ra Quyết định hưởng chế độ cho các đối
tượng theo quy định.
8. Phòng VH- TT:
- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm
Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc
khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); kế hoạch tổ chức Hội
diễn văn nghệ và giải thể thao mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện và kỷ niệm
75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
- Tham mưu cho UBND huyện báo cáo: Sơ kết 7 năm thực hiện Luật Xuất
bản năm 2012; báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030 theo nội dung Kế hoạch 6530/KHUBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh, gửi Sở Văn hóa TT &DL trước ngày
14/8/2020.
- Chỉ đạo TT VH-TT-TT huyện tập trung tuyên truyền về thành công Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ III; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; tăng
cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức xét thi đua cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện thi tuyển giáo viên
mầm non năm 2020…;
- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch Tổng kết năm học 20192020;
- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch luân chuyển giáo viên và cán
bộ quản lý trường học năm học 2020-2021 báo cáo UBND huyện trước ngày
14/8/2020;
10. Thanh tra huyện:
Triển khai kiểm tra nợ đọng XDCB trước 31/12/2014. Tiếp tục giải quyết
đơn của công dân và ban hành Văn bản trả lời đơn của công dân xã Đồng
Thịnh, Lãng Công và Như Thụy. Đề xuất xử lý nội dung tiếp công dân phục vụ
Đại hội đảng bộ huyện.
11. Phòng Tư Pháp huyện:
Triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm một cửa và dịch vụ công trực tuyến.
Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện chuyển lưu sổ hộ tịch theo quy định
12. Ban QLDA ĐTXD huyện:
- Tổ chức đấu thầu dự án: Khu đất tái định cư tập trung thị trấn Tam Sơn;
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- Tập trung tham mưu cho HĐBTGPMB phối hợp với UBND xã Nhân Đạo;
Lãng Công; Phương Khoan tập trung giải quyết các vướng mắc mặt bằng dư án:
Cải tạo, nâng cấp đường GTLX Phương Khoan - Nhân Đạo - Lãng Công, huyện
Sông Lô. Đoạn tuyến: Km0+00 (xã Phương khoan) đến Km5+500 (xã Lãng
Công), 03 gói thầu.
13. Trạm khuyến nông:
- Tiếp tục theo dõi các mô hình: Mô hình trồng bưởi tại xã Đồng Thịnh, mô
hình lúa LTh31 tại xã Đức Bác, Mô hình lúa Hà Phát 3 tại xã Đồng Quế, mô hình
nuôi gà ri lai theo hướng hữu cơ tại HTX Nông nghiệp xanh Đồng Thịnh.
- Tăng cường kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên cây lúa trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục cấp phát chế phẩm sinh học trong chăn nuôi cho các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện đã đăng ký sử dụng.
14. Trung tâm VH-TTTT:
Tập trung tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
III; tăng cường tuyên truyền việc phòng chống dịch Covid 19 trên hệ thống phát
thanh, Cổng Thông tin Giao tiếp - Điện tử; cập nhật các thông báo, quy định mới
nhất của Chỉnh phủ, tỉnh, của huyện; tăng thời lượng, tần suất phát sóng (cả thứ 7
và chủ nhật) các văn bản chỉ đạo liên quan đến Covid 19, các khuyến cáo phòng
chống dịch bệnh …
Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuần 1
tháng 8 năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ tuần 2 tháng 8 năm 2020; Yêu cầu
các phòng, đơn vị căn cứ thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (đ/b);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ
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