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Hoạt động của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 

  
  
 I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA UBND HUYỆN 

Trong tháng UBND huyện đã tổ chức các hội nghị: Hội nghị trực tuyến  

quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứ XXVI, 

nhiệm kỳ 2020-2025 và đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, triển khai một số 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020; Hội nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 

quốc gia năm 2020; xét thi đua khen thưởng ngành giáo dục năm học 2019 - 

2020; Hội nghị báo cáo tổng hợp tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Làm việc với Đoàn khảo sát của BCĐ Trung ương, của tỉnh về khảo sát 

thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới; Hội Nông dân tỉnh giám sát việc quản 

lý, các quy định pháp luật về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; Sở 

Lao động - TB&XH giải quyết đơn của công dân. 

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

địa khu đất đấu giá xã Tu Vũ; tiến độ các công trình; kết quả xây dựng chương 

trình Nông thôn mới tại các xã, thị trấn và công tác phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn. Tham dự các Hội nghị, dự lễ kỷ niệm các ngày truyền thống của các 

ngành do tỉnh tổ chức.  

II. TÌNH HÌNH  KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8/2020 

1. Về lĩnh vực kinh tế 

1.1.Về sản xuất nông nghiệp 

Tập trung chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai công 

tác chăm sóc cây trồng vụ Mùa. Tính đến ngày 20/8/2020: Tổng diện tích đã gieo 

trồng: 1.187,97ha, trong đó:Diện tích lúa đã cấy: 433,41ha/425 ha, đạt 102% KH, 

trong đó lúa CLC: 351 ha chiếm 81,0%. Diện tích cây ngô đã trồng: 426,56 

ha/419 ha, đạt 102% KH. Diện tích rau màu, đậu đỗ và các loại cây trồng khác: 

328 ha. 

 Ban hành các văn bản chỉ đạo về quản lý cơ sở chăn nuôi, giống vật nuôi 

và sản phẩm giống vật nuôi; đồng thời tiếp tục thực hiện các công tác phòng 

chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 



2 

 

 

Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, kịp 

thời báo cáo các tình huống, thiệt hại do thiên tai gây ra đảm bảo đúng quy định1.  

- Về xây dựng nông thôn mới: Tích cực chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị 

xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới gửi Ban Chỉ đạo Trung ương các 

chương trình mục tiêu Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và PTNT đảm bảo đúng trình 

tự, thủ tục theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để Đoàn Công tác Trung ương tổ chức khảo sát thực tế kết quả xây dựng 

nông thôn mới tại huyện đạt kết quả.  

1.2.Về giao thông, xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương 

mại và dịch vụ 

Về giao thông, xây dựng: Đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các công 

trình đường giao thông trên địa bàn huyện; Thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất 

lượng các công trình xây dựng trên địa bàn; thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về XDCB2. Rà soát, tổng hợp xin chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến 

đường giao thông, xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở đảm bảo phòng chống thiên tai 

và kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện việc 

chỉnh trang đô thị, hệ thông giao thông nông thôn trên địa bàn toàn huyện, đôn 

đốc, kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường, chặt tỉa cây, phát quang bụi rậm 

trên các tuyến đường giao thông, khơi thông cống rãnh, đường làng ngõ xóm, 

đảm bảo xanh sạch đẹp phục vụ công tác thẩm định huyện đạt chuẩn NTM. Làm 

tốt công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.  

                                           
1  Do ảnh hưởng của Cơn bão số 2 (05/8/2020) và giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ (từ ngày 17-19/8), 

trên địa bàn huyện đã xảy ra dông lốc, mưa rất to gây ra một số thiệt hại ảnh hưởng về tài sản và sản xuất nông nghiệp. Thiệt hại 

về tài sản: đổ tường rào (khu di tích lịch sử Quốc gia, Trường THCS, hộ dân), sạt taluy đất đường giao thông liên thôn, sạt lở bờ ngòi, 

vỉa hè, đổ kênh tưới cấp 2...sét đánh gây hư hỏng đồ dùng sinh hoạt và ngập úng cục bộ một số hộ dân. Thiệt hại về sản xuất nông 

nghiệp: Diện tích lúa bị ngập úng cục bộ: 40,3 ha, diện tích rau màu bị ngập úng cục bộ là: 05ha. Tổng giá trị ước tính thiệt hại gần 

1,7 tỷ đồng. 

2 Hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng đoạn từ Đồng Cúi xã Đoạn Hạ lên đường mới 

xã Sơn Thủy; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà bia tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sỹ xã Tân 

Phương. Phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán hạng mục công trình: Kè chống sạt lở bờ, vở sông đoạn Km29-Km30 đê tả Đà 

thuộc xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy (giai đoạn II); phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế, dự toán công trình Cải tạo, nâng 

cấp đường giao thông nội đồng tuyến từ Trung tâm xã Xuân Lộc đi Khu CN Trung Hà.  

Thẩm định các công trình: Trường Mầm non Bảo Yên; dự toán điều chỉnh công trình Nhà lớp học 2 tầng, Trường 

Mầm non Xuân Lộc; điều chỉnh dự toán công trình Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm GDTX-GDNN huyện; Quy 

hoạch khu công viên nước nóng Wyndham Thanh Thủy.  

Phê duyệt báo cáo KTKT, dự toán các công trình: Xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, văn phòng HĐND&UBND 

huyện và hạng mục phụ trợ; Cải tạo, sửa chữa Trung tâm BDCT huyện Thanh Thủy; Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Bảo 

Yên; phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm GDTX-GDNN huyện; phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu phố thương mại, dịch vụ và tổng hợp và công viên khoáng nóng Wyndham Thanh 

Thủy. Hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo trong công tác lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái Đầm Sen. Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư nông thôn tại khu 9 (Cầu Sào) xã Đào Xá. kiểm tra chất lượng các công trình trước khi đưa công trình vào sử dụng 

các dự án trên địa bàn.  
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- Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; sản xuất CN-TTCN được duy trì. Tiếp 

tục quan tâm, khuyến khích, động viên các thành phần kinh tế đầu tư phát triển 

công nghiệp, TTCN.    

Phối hợp các ngành chức năng làm việc với HTX DVĐN xã Thạch Đồng 

để tiến hành bàn giao lưới điện sang ngành điện quản lý.  

Xin ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm CN Hoàng Xá. 

- Lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Tiếp tục được quan tâm, đảm bảo cung 

ứng hàng hóa trên thị trường, đặc biệt các hàng hóa thiết yếu ứng phó với diễn 

biến của dịch Covid-19. Cung cấp thông tin quy định mới liên quan đến thuế 

xuất và hạn ngạch thuế quan cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn 

huyện. Xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn huyện. 

1.3. Về tài chính, ngân sách: Thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý sử 

dụng ngân sách theo đúng quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng: 

26.100 triệu đồng; Lũy kế 386.342 triệu đồng: trong đó thu ngân sách NN trên 

địa bàn huyện trong tháng: 5.200 triệu đồng; Lũy kế 100.524 triệu đồng.  

Tổng chi ngân sách: 103.803 triệu đồng; Lũy kế 292.756 triệu đồng. Chi 

đầu tư XDCB: 55.431 triệu đồng; Lũy kế 74.727 triệu đồng. Chi thường xuyên: 

48.372 triệu đồng; Lũy kế 218.028 triệu đồng. 

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN: chủ động rà soát, đánh giá lại 

các nguồn thu, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu. Đôn đốc 

thu ngay các khoản thu phát sinh phải nộp không thuộc diện được gia hạn của 

Chính phủ đảm bảo thu đúng, thu đủ. 

1.4. Công tác Tài nguyên - Môi trường: Công tác quản lý nhà nước về đất 

đai, tài nguyên khoáng sản được thực hiện tốt, đúng quy định. Công tác thu hồi, 

giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất bám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt3. Công tác GPMB để thực hiện các dự án 

được triển khai tích cực, các dự án đều được UBND huyện chỉ đạo Hội đồng 

BTGPMB, các cơ quan chuyên môn thực hiện đảm bảo đúng quy trình4. Công 

tác cấp giấy chứng nhận QSD đất được thực hiện theo đúng quy định, trong 

tháng cấp 198 hộ gia đình cá nhân, với tổng điện tích 106.317,6 m2 5  

                                           
         3 Triển khai thông báo thu hồi đất đối với 02 dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại Đồng Khánh, Cầu Dát, xã 

Tân Phương và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại Khu 1, 6, 7, xã Tu Vũ; Trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Thủy (lần 2); Thực hiện rà soát, lấy ý kiến bổ sung điều kiện giao đất của các hộ gia đình, cá nhân tại xã 

Đồng Trung, Tu Vũ. 
      4 Phê duyệt, tổ chức chi tra kinh phí BT, HT đối với các dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ đấu giá 

QSDĐ tại khu 9 (Cầu Sào), xã Đào Xá với diện tích 4.958,5 m2; Dự án Xây dựng hạ tàng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn tại khu Xa Dâu, xã 

Bảo Yên với diện tích 8.825,1 m2;  

         5 Cấp lần đầu: 04 giấy, diện tích 4.398,2 m2; Cấp do chuyển nhượng: 108 giấy, diện tích: 37.415,8 m2; Cấp do tặng cho: 59 giấy, diện 

tích: 46.437 m2; Cấp do thừa kế: 19 giấy, diện tích: 15.318,5 m2; Cấp đổi: 08 giấy, diện tích: 2.748,1 m2;  
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Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, thường xuyên 

kiểm tra, giám sát khai thác, chấp hành quy định khai thác khoáng sản của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn; trong tháng đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác 

và chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với Công ty khai 

thác cát Phùng Hải và Công ty Thành Công tại xã Đồng Trung. Qua kiểm tra kịp 

thời chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. 

 Công tác quản lý nhà nước về môi trường được triển khai tích cực; chỉ 

đạo tổng vệ sinh môi trường phục vụ Đoàn khảo sát của BCĐ Trung ương, của 

tỉnh về khảo sát thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới.   

2. Về Văn hóa - Xã hội 

2.1. Về văn hoá - thông tin, thể dục thể thao 

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao, công tác thông tin tuyên truyền, công tác du lịch, phong trào “ Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình, dịch vụ văn hóa công 

trên địa bàn huyện. Xin chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo 

đình Võng La xã Xuân Lộc. Kiện toàn các Ban quản lý di tích cấp quốc gia và 

cấp tỉnh trên địa bàn huyện do sáp nhập các xã và khu dân cư. 

Chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh 

các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng, tổ chức tuyên truyền, cổ động trực 

quan nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa 

phương... Tuyên truyền về nông thôn mới kết quả xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn huyện; tăng cường quảng bá giới thiệu về du lịch.  

Tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19, yêu cầu cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động không được đi tham quan, du lịch, thăm thân… ngoài địa 

bàn tỉnh; vận động, khuyến cáo người dân không đi tham quan, du lịch, thăm thân 

ngoài địa bàn tỉnh; không tụ tập đông người, giữ khoảng cách và xịt khuẩn, đeo 

khẩu trang, phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; tuyên truyền để nhân dân 

sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone để được tự động 

thông báo kịp thời tiền sử tiếp xúc nguồn lây F0, F1; kịp thời cập nhật tình hình 

dịch bệnh để nhân dân biết, chủ động phòng, chống dịch.  

2.2. Về giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí giáo viên; bổ nhiệm lại, điều động CBQL, 

GV các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2020-2021. Tổng kết công tác xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn quốc 

gia giai đoạn 2016-2020; ban hành kế hoạch xây dựng và duy trì trường học đạt 

chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 

học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 và tuyên dương, 

khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2019-2020; 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai và hoàn thành bồi dưỡng CBQL, 

giáo viên đại trà; Tổ chức tập huấn trực tiếp đối với giáo viên về công tác chuẩn 
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bị các điều kiện để triển khai chương trình sách giáo khoa mới, triển khai thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Tổ chức vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên tạo 

cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp phục vụ công tác thẩm định của BCĐ 

Quốc gia về thực hiện chương trình MTQG XD nông thôn mới của huyện.   

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

Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân từ huyện đến cơ sở 

được thực hiện tốt. Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được quan tâm, chủ 

động các phương án phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo rà soát tất cả các đối tượng 

có đi thăm quan, du lịch, thăm thân tại Đà Nẵng trở về địa phương từ 01/7 để 

theo dõi, cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

hoạt động của các cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế trên địa bàn. 

Công tác thông tin tuyên truyền về Dân số và phát triển được quan tâm, 

thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền với nội dung 

hướng về cơ sở; thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, triển 

khai hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tổ chức thực hiện tư vấn 

khám sức khỏe trước khi kết hôn và chương trình tầm kiểm soát các dị dạng, bệnh, 

tật bẩm sinh năm 2020; tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số/KHHGĐ 

cho vị thành niên/thanh niên trên địa bàn huyện. 

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

Điều chỉnh tăng, giảm, cắt chế độ mai táng phí cho 21 đối tượng. Quyết 

định cho 12 đối tượng từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng. 

Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ cho các đối tượng người có công đảm bảo 

thời gian và đúng qui định; thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng bảo trợ xã hội đối 

với người khuyết tật của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt việc 

đưa đón 24 đối tượng người có công đi điều dưỡng tập chung tại Trung tâm điều 

dưỡng người có công tỉnh đảm bảo an toàn.  

Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ mặt trận Tu Vũ; Nhà bia tưởng niệm các 

anh hùng liệt sỹ của huyện nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2020). Làm tốt công tác cấp quà tặng của Chủ tịch nước, quà của 

tỉnh, huyện đến các địa phương, các đối tượng.6  

3. Công tác thanh tra, tư pháp 

Trong tháng, đã tiếp 03 lượt công dân đến đề nghị, phản ánh. 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. Nhận 08 đơn đề nghị, phản ánh của công 

                                           
6
 Đã trao cho 3.858 đối tượng là người có công với cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sỹ, thương 

bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học... trên địa bàn huyện với tổng số quà và tiền trị giá 607.330.000đ. Cùng đoàn đại biểu của 

tỉnh, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 05 gia đình chính sách và người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện trị giá 3.500.000đ; 

huyện thăm hỏi và tặng quà trị giá 2.100.000đ cho 03 thương binh nặng là con, em huyện Thanh Thủy đang điều dưỡng tại Trung 

tâm điều dưỡng người có công tỉnh và 1 xuất quà cho tập thể thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công 

tỉnh Phú Thọ trị giá 3.500.000đ. 
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dân chủ yếu về đất đai, môi trường, các nội dung công dân đề nghị đã chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn tham mưu, giải quyết theo thẩm quyền.  

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị 

quyết được thông qua tại kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa XIV có hiệu lực từ ngày 

01/7/2020 đối với cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện.Tổ chức sơ kết công tác 

Tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 

2020. Trong tháng đã tiếp nhận thẩm định đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

01 trường hợp; xác minh tính pháp lý của giấy khai sinh do UBND cấp xã thực 

hiện đăng ký lại 01 trường hợp; giải quyết 30 trường hợp thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; chứng thực 24 việc cho tổ chức và công dân 

đảm bảo đúng quy định. 

4. Về Quốc phòng - An ninh  

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, phối 

hợp với lực lượng nắm chắc tình hình đảm bảo kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ 

vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách và công tác hậu phương quân đội. 

Thực hiện tốt công tác phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo ổn định an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý 

các tình huống đột xuất, phát sinh. Phối hợp các ngành chức năng rà soát các đối 

tượng liên quan đến Đà Nằng trở về địa phương từ 01/7 và Thông báo khẩn của 

Bộ y tế để kịp thời theo dõi, cách ly theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, nắm 

tình hình sức khỏe người nước ngoài trên địa bàn, công dân địa phương từ nước 

ngoài, từ vùng dịch trở về; chủ động công tác phòng ngừa dịch bệnh trên địa 

bàn; rà soát việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.  

Về tình hình liên quan đến trật tự an toàn xã hội: Trong tháng xảy ra 04 

vụ phạm pháp hình sự điều tra làm rõ 4/4 vụ với 20 đối tượng, khởi tố 07 bị 

can; tội phạm về tệ nạn xã hội: 01 vụ tội phạm nghiêm trọng, 08 đối tượng, khởi 

tố 07 bị can; về tội phạm tệ nạn xã hội: 02 vụ điều tra làm rõ 02/02 vụ, 11 đối 

tượng, 07 bị can; về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ, 01 đối 

tượng, khởi tố 01 bị can; về vụ việc đang phân loại xử lý: 06 vụ, trong đó: Lạm 

dụng chiếm đoạt tài sản 01 vụ; cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự 01 vụ; 

chết không rõ nguyên nhân 01 vụ, chết 01 người; chộm cắp tài sản 01 vụ, 01 

đối tượng; tai nạn giao thông 02 vụ, 02 người chết; về xử lý hành chính: 02 vụ, 

trong đó 01 vụ đánh bạc, 05 đối tượng; đăng tải thông tin sai sự thật 01 vụ, 01 

đối tượng, 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 

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền luôn được quan 

tâm chú trọng. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư 

số, chữ ký số, hòm thư điện tử công vụ cho tập thể, cá nhân thuộc các phòng 
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chuyên môn và các UBND các xã, thị trấn. Phối hợp Sở thông tin và truyền 

thông tổ chức tập huấn công tác phát ngôn, cung câp thông tin cho báo chí và 

hoàn thiện nền tảng xây dựng chính quyền điện tử năm 2020. Báo cáo hiện trạng 

ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống một cửa điện tử tại UBND 

huyện và các xã, thị trấn; kịp thời niêm yết, công khai các thủ tục hành chính 

được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định. Duy trì chất lượng và hiệu 

quả của Trang thông tin điện tử của huyện. 

Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, giải quyết chế độ chính sách, công tác đào 

tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: UBND huyện đã chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, quyết liệt 

các biện pháp, giải pháp phòng, chống nhằm kiểm soát, khống chế không để dịch 

bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyên. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh 

nhưng kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục phát triển, quốc phòng được củng cố, 

tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự ATXH được giữ vững, đời sống 

của nhân dân tiếp tục được nâng lên. 

2. Tồn tại, hạn chế  

Thị trường tiêu thụ một số sản phẩm trong nông nghiệp gặp nhiều khó 

khăn, thời tiết điễn biến bất thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của 

nhân dân; sự vào cuộc trong việc duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới 

ở một số xã, đơn vị chưa tích cực. Việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn chưa 

được giải quyết dứt điểm; tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp, 

một số cơ sở chăn nuôi, ngòi tiêu, cơ sở sản xuất kinh doanh còn diễn ra, chậm 

được khắc phục. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cho tổ 

chức, cá nhân còn chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định. Doanh thu của ngành 

du lịch, dịch vụ giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng đoàn vào, 

khách du lịch đến địa bàn thăm quan, nghỉ dưỡng giảm. Công tác giải quyết đơn 

thư phản ánh, kiến nghị, đề nghị của công dân trên địa bàn còn chưa quyết liệt, để 

công dân kiến nghị, phản ánh nhiều. Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao 

thông, tai nạn giao thông vẫn chưa được đẩy lùi. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2020 

1. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát, khống chế, phòng, 

chống dịch bệnh viêm Covid-19; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng 

dịch trên địa bàn; theo dõi, giám sát chặt chẽ các đối tượng tiếp xúc và liên quan 

đến các đối tượng theo Thông báo khẩn của Bộ y tế để theo dõi, giám sát và cách ly 

theo quy định.  

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt 

việc chăm sóc các cây trồng vụ Mùa. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các 

công trình thủy lợi; công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Làm 

tốt công tác thông báo kết quả dự tính, dự báo đề ra các biện pháp xử lý kịp thời 
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các tình huống về thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, bảo vệ sản xuất đạt 

hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực tổng vệ 

sinh môi trường, phát quang hành lang giao thông... duy trì và nâng cao các tiêu 

chí nông thôn mới để Đoàn thẩm tra của BCĐ Trung ương tiến hành thẩm định 

huyện nông thôn mới theo kế hoạch.   

3. Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

thủy lợi, xây dựng dân dụng, đường giao thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các 

thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và các hộ sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh 

phát triển sản xuất đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân, đồng 

thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020. Tiếp tục triển khai thực 

hiện tốt công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện. Chỉ đạo ngành điện, các 

HTX dịch vụ điện năng xây dựng, nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, 

thực hiện giá bán điện đảm bảo đúng quy định, thực hiện tốt công tác an toàn sử 

dụng điện. Làm tốt công tác giám sát, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các công 

trình do huyện, xã làm chủ đầu tư; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn 

huyện. Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát hàng lậu, hàng giả, hàng 

kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh ATTP, công tác chống gian lận 

thương mại.  

4. Chỉ đạo triển khai công tác thu hồi đất để bồi thường, GPMB đối với 

các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và cấp đất ở cho nhân dân đảm bảo đúng 

quy định. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

trường hợp đủ điều kiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động khai 

thác khoáng sản đối với các cơ sở, dự án đầu tư trên địa bàn để có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng để tổ chức đấu giá QSD đất tại khu Xa Dâu - xã Bảo 

Yên và khu Cầu Sào - xã Đào Xá. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ 

sở, dự án đầu tư trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo 

đúng nội dung cam kết bảo vệ môi trường. 

5. Thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý sử dụng ngân sách; kịp thời đưa 

ra các biện pháp đôn đốc việc thu nộp ngân sách; bảo đảm chi đúng, đủ cho các 

cơ quan đơn vị, đối tượng thụ hưởng ngân sách huyện theo đúng quy định. Tiến 

hành thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành theo phân 

cấp. Thẩm định báo cáo KTKT các dự án đầu tư XD trên địa bàn huyện theo 

phân cấp. Phối hợp đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án đầu tư. Thẩm định nguồn vốn, phân bổ các nguồn vốn đầu tư XDCB cho các 

công trình, dự án trên địa bàn huyện có phát sinh. 

6. Quản lý tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đẩy mạnh tuyên 

truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, xúc tiến đầu tư thu hút các doanh 

nghiệp du lịch, dịch vụ lữ hành đầu tư vào huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra 

các cơ sở kinh doanh nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ ăn uống trên địa bàn; Đẩy 
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mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, duy trì hoạt động Cổng 

thông tin điện tử của huyện, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục 

hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày 

lễ lớn của đất nước, đặc biệt là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, qua băng zôn, khẩu hiệu...để nhân dân biết và 

đồng tình ủng hộ. Tập trung làm tốt nhiệm vụ công tác văn hóa và thông tin, nhiệm 

vụ chính trị đột xuất khác.  

7. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai và hoàn thành bồi dưỡng CBQL, 

giáo viên đại trà; triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-

2021; chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình sách giáo khoa mới, 

triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và tổ chức tốt Lễ khai giảng 

năm học mới an toàn, hiệu quả trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

Covid-19. Ban hành Kế hoạch sáp nhập, sắp xếp các cơ sở giáo dục theo chỉ 

đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT. Tăng cường chỉ đạo triển khai 

thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tổ chức hội nghị tuyên 

dương, khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2019-2020 và tổng 

kết năm học 2019-2020 triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.  

8. Thực hiện tốt việc bổ sung tăng, giảm và chỉ trả kịp thời tiền trợ cấp 

cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Làm tốt công tác tuyên 

truyền, tư vấn về công tác XKLĐ và giới thiệu việc làm ở các doanh nghiệp 

trong nước; giới thiệu người lao động vào học nghề ở các trung tâm, các trường 

đào tạo. Khai giảng và tổ chức kiểm tra các lớp dạy nghề cho lao động nông 

thôn theo kế hoạch đã đề ra.  

9. Duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất 

theo quy định; tiếp tục đôn đốc, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc giải quyết 

chậm theo các văn bản đã chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, các đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo, đề nghị khi có phát sinh. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ 

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

Đôn đốc các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục 

những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra của Sở tư pháp thông báo kết luận. 

10. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo ổn định 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử 

lý các tình huống đột xuất, phát sinh. Nắm tình hình liên quan ANNT, người 

nước ngoài, dân tộc, tôn giáo, ANNB, ANVH-TT trên địa bàn huyện; thu tin 

theo chỉ tiêu được giao; tình hình liên quan Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Cơ 

sở dữ liệu quốc gia dân cư; Kế hoạch tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn 

dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và Kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn; Kế hoạch 
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Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 

75 năm Cách tháng Tám, Quốc khánh 02/9...  

11. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, thường xuyên theo dõi, phối hợp 

với lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể 

xảy ra trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hậu 

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

các cấp theo kế hoạch; quản lý tốt công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn theo 

đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông đảm bảo theo đúng quy định. 
 

Trên đây là kết quả hoạt động của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã 

hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020, UBND huyện Thanh Thủy 

trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- 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, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH      
Nguyễn Minh Tân 
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