
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, 

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 

 

 I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA UBND HUYỆN 

Trong tháng UBND huyện tổ chức Hội nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự 

huyện, triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa 

vụ Công an nhân dân năm 2022; Tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh 

Thủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026; Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

của Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế- xã hội tháng 9 và 9 

tháng năm 2021; Hội nghị hành chính trực tuyến của UBND tỉnh Phú Thọ về 

chuyên đề đầu tư, xây dựng, tại điểm cầu UBND huyện; Làm việc cùng đoàn 

của UBND tỉnh Phú Thọ do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn về 

kiểm tra hiện trạng các tỉnh lộ và công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa 

bàn huyện. Làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường về việc đổi đất làm nhà 

văn hóa các khu dân cư tại xã Hoàng Xá.  

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tổ chức tiếp công dân định kỳ; Kiểm tra công 

tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án đầu tư trên 

địa bàn. Tham dự các Hội nghị của UBND tỉnh và các sở ngành tổ chức. 

II. TÌNH HÌNH  KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 

1. Về lĩnh vực kinh tế 

1.1.Về sản xuất nông nghiệp 

Tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Mùa: Diện tích cây trồng đã thu 

hoạch là: 1.348,1 ha/1.348,1 ha đạt 100%. Trong đó: Cây lúa 435ha, năng suất 

đạt 57 tạ/ha, sản lượng đạt 2.479,2 tấn; Cây ngô: 452,6ha, năng suất đạt 54 tạ/ha, 

sản lượng đạt 2.443,8 tấn; Rau màu, đậu đỗ và các loại cây trồng khác: 460,5ha. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai gieo trồng cây vụ Đông năm 2021. Tính đến 

ngày 20/10/2021, toàn huyện gieo trồng được: 1.099,5 ha/1.050 ha = 104,7% 

KH, trong đó: Cây ngô: 602,3 ha/600 ha đạt 100,4 % KH; Rau màu, đậu đỗ và 

các loại cây trồng khác: 497,2 ha/450 ha, đạt 110,5% kế hoạch.  

 - Chăn nuôi, thú y: Quản lý tốt cơ sở chăn nuôi, giống vật nuôi và sản 

phẩm giống vật nuôi; Hướng dẫn Nhân dân phun khử trùng, vệ sinh chuồng trại 

nhằm phòng tránh dịch bệnh trên đàn vật nuôi.  
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- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Tăng cường công 

tác tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo kịp thời đến 

người dân chủ động các biện pháp xử lý kịp thời các tình huồng về thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; Chỉ đạo các xã, thị trấn phát quang hành lang giao thông, 

khơi thông dòng chảy mương, ngòi tiêu đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa 

bão.1 

1.2. Về Giao thông, xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

thương mại và dịch vụ 

- Giao thông, xây dựng: Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ thiết 

kế, dự toán các công trình trong thời gian thi công; Đôn đốc các chủ đầu tư thực 

hiện đúng cam kết, tiến độ đăng ký thực hiện đầu tư dự án. Tăng cường các biện 

pháp kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận 

chuyển hàng hóa và hành khách, triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái 

xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QRCode của Bộ 

Công an thay cho mã QRCode của ngành Giao thông vận tải. Rà soát, tổng hợp 

nhu cầu đầu tư kiên cố hóa đường đến trung tâm xã, đường liên xã thuộc 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai 

đoạn 2021-2025. Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ, khảo sát, lập báo 

cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu. Tư vấn khảo sát,  

thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp 

nhà điều hành và phòng học phụ trợ Trường Tiểu học Đào Xá 2; Phê duyệt 

quyết toán hạng mục dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Đào Xá; Xin ý kiến về điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch, biệt thự sinh thái-nghỉ 

dưỡng Vườn Vua; Đề xuất triển khai thực hiện dự án khu dân cư nông thôn mới 

tại khu đất xứ Đồng Váng xã Bảo Yên huyện Thanh Thủy. Trình UBND tỉnh 

Phú Thọ và giải trình nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Thanh Thủy đến năm 2025. 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, KH&CN 

Rà soát, đăng ký địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại và lĩnh 

vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2022. Phối hợp với Sở 

                                           
1 Về thiệt hại do thiên tai: Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, từ ngày 9-11/10/2021 trên địa bàn huyện Thanh 

Thủy có mưa lớn kéo dài gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng: Sạt đổ 300m mương cấp III  khu Đồng 

Ngọc, xã Đoan Hạ; Sạt ở tuyến ngòi Tam Thanh ảnh hưởng đến tuyến kênh tiêu thoát nước của Thị trấn Thanh Thủy; Sạt 

lở 2 bên ngòi tiêu Đoan Hạ: dài 220m  tại xã Bảo Yên (liên quan đến 06 hộ dân) và hơn 300m tại xã Đoan Hạ (liên 

quan đến13 hộ), chiều rộng sạt lở khoảng 3-7m, cao 2-7m có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tài sản của 

nhân dân. Tại điểm Km31+050 - Km31+080 thuộc khu 1, xã Xuân Lộc về phía đồng chân đê bị sạt lở chiều dài cung 

sạt 30m, chiều sâu cung sạt từ 1-2m, vị trí cung sạt cách mép đê 2m. Mưa lớn kéo dài gây ngập úng 32,9ha ngô mới 

trồng; 21ha rau màu.  Ước thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng. 
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Công Thương nghiệm thu các dự án khuyến công địa phương năm 2021 trên địa 

bàn huyện. 

1.3. Về Tài chính, ngân sách 

Trong tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước: 31.400 triệu đồng; Lũy kế 

486.946 triệu đồng. Trong đó: Thu ngân sách NN trên đại bàn huyện: 6.375 triệu 

đồng; Lũy kế 166.437 triệu đồng; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 25.025 

triệu đồng; Lũy kế 320.509 triệu đồng. Tổng chi ngân sách: 38.017 triệu đồng; 

Lũy kế 415.436 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư XDCB: 7.272 triệu đồng; Lũy 

kế 133.276 triệu đồng/32.340 triệu đồng, đạt 412% so với dự toán. Chi thường 

xuyên: 30.745 triệu đồng; Lũy kế 282.160 triệu đồng/318.932 triệu đồng, đạt 

88,5% so với dự toán. 

1.4. Công tác Tài nguyên Môi trường 

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khai thác, chấp hành quy định khai thác 

khoáng sản của các tổ chức, cá nhân, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm trong 

sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường. Công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất bám sát quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt2. Công tác GPMB thực hiện các dự án được triển khai tích cực, đúng quy 

trình3. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực TNMT. Trong tháng đã tiếp nhận 395 hồ sơ, đã giải quyết xong 123 hồ sơ; 

đang giải quyết 272 hồ sơ. Công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất được thực 

hiện theo đúng quy định, trong tháng cấp 144 giấy chứng nhận với tổng diện tích 

là 73.133.3 m2. 

                                           
2 Tổ chức 03 phiên đấu giá QSD đất tại xã Xuân Lộc, Tu Vũ và Đoan Hạ; Hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ 

chức đấu giá QSD đất tại thị trấn Thanh Thủy, xã Đồng Trung, xã Xuân Lộc. 

3 Dự án Giao đất ở nông thôn tại xã Đào Xá: Xứ đồng Cổng Đình (khu 6): phê duyệt phương án bồi thường với 

diện tích thu hồi 2.512,9m2, 05 hộ. Xứ đồng Ruộng Lính (khu 10): phê duyệt phương án bồi thường với diện tích thu hồi 

1.658,6m2, 08 hộ; Xứ đồng Giếng Núi (khu 4): phê duyệt phương án bồi thường với diện tích thu hồi 1.278,4m2, 04 hộ. Dự 

án xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn tại đồng Gốc Sung, khu 12, xã Đồng Trung: phê duyệt phương án bồi 

thường đối với 123 hộ/126 hộ, tiến hành chi trả tiền bồi thường được 117 hộ. Dự án Trung tâm dịch vụ hội nghị khách sạn 

quốc tế Wyndham Thanh Thủy trên địa bàn xã Bảo Yên: 137/ 198 hộ nhận tiền bồi thường. Dự án xây dựng hạ tầng khu dân 

cư nông thôn xã Hoàng Xá: thông báo thu hồi đất đối với 354 hộ gia đình và UBND xã Hoàng Xá. hiện nay đang trình 

UBND tỉnh ban hành hệ số K để phục vụ việc lập phương án bồi thường. Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông 

thôn mới tại khu 1, xã Thạch Đồng: Đang lấy ý kiến về phương án bồi thường; Dự án chống quá tải lưới điện phân phối năm 

2021 tại xã Đào Xá, xã Hoàng Xá, xã Sơn Thủy: Đã phê duyệt phương án bồi thường với diện tích 205,0m2, số hộ gia đình: 

21 hộ; Dự án Xây dựng nhà máy chế biến Mica - Caolin - Phenspat tại xã Đào Xá: đang khoanh vùng diện tích đã có mặt 

bằng sạch lên bản vẽ thu hồi; Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu 8:  Đã lên phương án 

bồi thường trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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2. Về Văn hóa - Xã hội 

2.1. Về Văn hoá - Thông tin, thể dục thể thao 

Tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021; Thực hiện bộ tiêu chí 

đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước năm 2020; Xây dựng 

Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tu Vũ (10/12/1951 - 10/12/2021). Phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; thẩm định di tích 

đình Sơn Vi xã Sơn Thủy và tượng đài chiến thắng Tu vũ xin chủ trương tu sửa. 

Đẩy mạnh tuyên truyền về một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả Covid-19. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị 

của đất nước và địa phương.  

2.2. Về Giáo dục - Đào tạo 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường 

chuẩn quốc gia trong lộ trình năm 2021; Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

năm 2021 đối với 11 xã, thị trấn; Hướng dẫn và tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời năm 2021 tại các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục. Ban hành 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. 

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; xây dựng kịch bản sẵn 

sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong công tác giảng dạy và 

học tập. 

2.3. Về Y tế, Dân số, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân 

Tiếp tục tăng cường, chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, kết quả không phát 

hiện trường hợp dương tính với virut SARS Cov-2. Triển khai thực hiện các 

biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Tiếp tục 

triển khai tiêm vắc xin phòng chống COVID-19. Chuẩn bị tốt các điều kiện về 

cơ sở vật chất và lực lượng cán bộ, nhân viên y tế tham gia thiết lập và xây dựng 

bệnh viện dã chiến. Chủ động trong công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu xét 

nghiệm covid-19, hướng dẫn cách ly tại nhà đối với các trường hợp trở về từ 

vùng dịch. Tiếp tục chỉ đạo tốt việc triển khai, thực hiện lộ trình BHYT toàn 

dân. Công tác thông tin tuyên truyền về dân số được quan tâm, dịch vụ chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ được tăng cường.  

2.4. Về công tác An sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

Thực hiện tốt việc điều chỉnh tăng giảm và chi trả tiền trợ cấp cho các đối 

tượng chính sách đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng quy định. Quyết 
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định cho 11 đối tượng từ 80 tuổi trở lên; 13 đối tượng khuyết tật; 16 đối tượng 

đơn thân thuộc hộ nghèo hưởng trợ cấp xã hội; Điều chỉnh mức hưởng cho 11 

đối tượng theo quy định. Ra quyết định điều chỉnh và truy lĩnh mức trợ cấp Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ về Quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH trên địa bàn huyện. Hướng dẫn và 

đôn đốc công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021, theo tiêu chí 

mới (giai đoạn 2022-2025).  

3. Công tác Thanh tra, Tư pháp 

Trong tháng tiếp 01 lượt công dân; nhận 02 đơn đề nghị, phản ánh của 

công dân, các nội dung đề nghị, phản ánh của công dân đã được hướng dẫn và 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết theo quy định. Báo cáo 

tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của Nhân dân. Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình hành động quốc 

gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Thực hiện tốt công tác thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho 19 trường hợp; Ghi chú khai sinh có yếu tố 

nước ngoài 01 trường hợp theo yêu cầu của công dân, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. 

4. Về Quốc phòng - An ninh  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn 

định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Tổ chức phúc tra nguồn, 

sơ, khám, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022 đủ số lượng theo chỉ tiêu; Triển 

khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an 

nhân dân năm 2022. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh 

phòng ngừa các vụ phạm pháp hình sự, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội. 

Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, xử phạt hành chính các 

tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19. 

Quản lý chặt chẽ công dân đi lao động, học tập về địa bàn cư trú, người đi từ 

vùng dịch về. 

Tình hình trật tự an toàn xã hội: Trong tháng xảy ra 10 vụ: Phạm pháp 

hình sự: 03 vụ, 17 đối tượng, khởi tố 07 bị can; Bổ sung phạm pháp hình sự:  05 

vụ, 06 đối tượng; vụ việc đang phân loại xử lý: 02 vụ, cố ý gây thương tích: 01 

vụ, 02 đối tượng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hoa Lan đột biến): 02 ổ nhóm, 

06 đối tượng, điều tra làm rõ 03 đối tượng. Các vụ việc hiện cơ quan CSĐT 

Công an huyện đang điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. 

5. Công tác Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền 

Giải quyết cho 02 công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyết 

số 11/2019/NQ-HĐND tỉnh. Báo cáo thống kê số liệu khu dân cư; số lượng cán 
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bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, khu. Báo cáo 

việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư trên địa bàn huyện theo Nghị Quyết 

Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ 

chuyên môn, trình độ lý luận cho cán bộ, công chức, viên chức. Đăng ký quỹ 

tiền lương Quý IV/2021. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1.Ưu điểm  

Chỉ đạo thường xuyên, kịp thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm 

nhập vào địa bàn. Chủ động triển khai kịp thời các biện pháp khôi phục sản xuất  

sau cơn bão số 8, khắc phục nhanh chóng ảnh hưởng đối với cây trồng, vật nuôi, 

sửa chữa kênh mương. Các dự án được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo tiến độ và 

chất lượng các công trình; Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp. An sinh xã hội 

được duy trì, các chế độ, chính sách thực hiện đầy đủ. Công tác quốc phòng 

được củng cố, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Tình trạng hộ gia đình, cá nhân tự ý sử dụng đất sai mục đích, xây dựng 

vượt quá diện tích đất ở được cấp trên GCNQSD đất. Hoạt động cải tạo mặt 

bằng, hạ cốt nền có vận chuyển đất dư thừa chưa được thực hiện đúng thủ tục 

theo quy định. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2021 

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông, triển khai công tác phòng, chống 

dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tăng cường quản lý các loại vật tư nông 

nghiệp và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Chủ động công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo phát quang hành lang giao thông, 

khơi thông dòng chảy mương, ngòi tiêu đảm bảo thông thoáng trong mùa mưa 

bão. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện mỗi xã một sản phảm OCOP. 

2. Đôn đốc các chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và 

tiến độ giải ngân các công trình. Thẩm định lập hồ sơ, dự toán báo cáo kinh tế 

kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng thuộc phân cấp quản lý. Tổ chức kiểm tra chất 

lượng các công trình đang thi công. Quản lý tốt trật tự xây dựng trên địa bàn. 

Tổng hợp nhu cầu làm đường giao thông nông thôn năm 2021. Tập trung triển 

khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để vừa phát triển kinh tế vừa phòng 

chống dịch. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn HTX dịch vụ điện năng xã Thạch 

Đồng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.   



7 

 

 

 

 3. Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ chuyển quyền, cấp mới, cấp 

đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp đảm bảo đúng 

thời hạn quy định. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tổ chức đấu giá QSD đất tại 

thị trấn Thanh Thủy, xã Đồng Trung, Xuân Lộc. Đẩy nhanh công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng các dự án: xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn 

mới khu 12, xã Đồng Trung; khu 1, xã Thạch Đồng, xã Hoàng Xá; Dự án Trung 

tâm dịch vụ hội nghị khách sạn quốc tế Wyndham Thanh Thủy, xã Bảo Yên. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản, có biện 

pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật. Làm tốt công tác 

phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường, giải quyết các kiến nghị liên quan đến 

đất đai, san gạt, hạ cốt nền. 

4. Đẩy nhanh các thủ tục giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành 

và thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng theo phân cấp. 

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện thu NSNN tháng 11/2021; Thảo luận dự 

toán ngân sách năm 2022  tại Sở Tài chính; Thảo luận dự toán ngân sách năm 

2022 với các xã, thị trấn; Các đơn vị dự toán huyện; Đơn vị sự nghiệp giáo dục 

trên địa bàn huyện quản lý. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện thu - chi NSNN 

năm 2021; Tở trình, phương án phân bổ dự toán năm 2022 trình HĐND huyện. 

5. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thông tin và gia đình; Tổng hợp 

công tác bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021. Tăng cường hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch tại các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch. Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp thích 

ứng, linh hoạt trong chống dịch Covid-19. 

6. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; Thực hiện tốt việc triển khai dạy học theo định 

hướng điều chỉnh, tinh gọn, tập trung dạy học các nội dung cốt lõi; Tăng cường 

kỷ cương, nền nếp dạy học; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, 

đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; nâng cao chất 

lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Xây dựng trường học an toàn, thân 

thiện, hoc sinh tich cực. Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả công 

tác xây dựng trường học đạt Chuẩn quốc gia đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 

2021. 

7. Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng bảo 

trợ xã hội, đối tượng chính sách, gia đình liệt sỹ, có công với cách mạng; chính 

sách người có công; công tác giảm nghèo; bảo trợ xã hội; công tác bảo vệ chăm 

sóc trẻ em; Tiếp tục quản lý tốt đối tượng người lao động xuất cảnh trở về địa 

phương và trở về từ các vùng có dịch. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, đề nghị cấp 

có thẩm quyền quyết định hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
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khó khăn do đại dịch COVID - 19. Tổng hợp báo cáo công tác rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình năm 2021 theo tiêu chí mới (giai đoạn 2022-2025) của các xã, 

thị trấn.  

8. Duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy 

định, xử lý, giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị khi có 

phát sinh. Kết luận thanh tra việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách và việc 

quản lý thu, chi các khoản thu tại đơn vị trường học. Tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Tổ chức 

tập huấn về hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã; Thực hiện tốt nhiệm vụ 

hộ tịch, chứng thực, công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác 

theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

9. Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19; Duy trì chế độ trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật tư, 

hoá chất, nhân lực sẵn sàng, chủ động xử lý với các cấp độ của dịch bệnh; Tăng 

cường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn về một số biện pháp thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Tuyên 

truyền vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; tuyên truyền chính 

sách dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. 

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo 

dõi, phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn. Chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quản lý lực lượng dự 

bị động viên đảm bảo quân số. Xây dựng, triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu 

bảo vệ cơ quan đơn vị; kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Làm tốt 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận và chính sách hậu phương 

quân đội. Chủ động công tác phòng dịch CoVid-19, quản lý tốt địa bàn, theo dõi 

chặt chẽ việc xuất nhập cảnh. 

11. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng 

cường chủ động công tác phòng ngừa dịch CoVid-19; Nắm tình hình sức khỏe 

công dân Việt Nam, người nước ngoài nhất là số nhập cảnh trái phép. 

12. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, giải quyết chế 

độ chính sách. Xây dựng báo cáo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

xã giai đoạn 2019-2021. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, 

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử 

đảm bảo theo đúng quy định.  
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Trên đây là kết quả hoạt động của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã 

hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021, UBND huyện Thanh 

Thủy trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

 
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

 
Nguyễn Minh Tân 
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