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BAO CÁO 
TInh hInh kinh tê - xi hi tháng 01, 

nhim vu trong tarn thãng 02 nãrn 2020 

I. Cong tác clii do t chIrc Tt Nguyen dan Canh Ty nãm 2020 
Thrc hin sr chi dao cüa UBND tinh Ninh Bmnh ti Chi thj s 21/CT-UBND 

ngày 3 1/12/2019 cüa UBND tinh Ninh BInh ye vic t chüc don Tét Canh T näm 
2020. UBND huyn dA ban hành 01 chi thj, 05 cong van, 04 kê hoach dê clii do các 
phOng, ban, ngãnh, UBND các xã, thi trãn t chirc cho nhãn dan don Têt Nguyen dan 
Canh T trong khOng khI vui tuai, lành mnh, an toàn, tiêtkim to dà hoàn thãnh tot 
các mic tiêu phát triên kinh té - xA hi trong nani 2020. To chüc các doãn di thàm va 
tng qua, chuyên qua cho các dôi tucing chInh sách, nguii CO cong tiêu biêu, các doi 
t.rçvng bào trçr xâ hôi. 

II. Tlnh Iiinh kinh té - xä hi thang 1/2020 
1. Ye kinh tê: 
1.1 Vê san xuâl nông ng/iip: 
- V trng Zrçit: Tp trung chi do các cap, các ngành tIch circ chun bj các diu 

kiên và trien khai san xuât viii Dông Xuán 2019 - 2020 theo dOng kê hoach. Hin nay, 
các dan vj dA lay dü nuâc dê lam dat và gieo cay. Tir ngày 13/01/2019 tranh thu diêu 
kin thii tMt thun lçri, nhân dan trong huyn dâ xuông dông gieo cay viii Dông Xuân. 
Dn ngày 20/01/2020, toãn huyn dA gieo cay duçic 95 ha dt 3,17% din tIch. Xây 
dmg Ké hoch và chu&i hi tot các diéu kin tO chüc Lé phát dng "T& trông cay 
d&i dyi nhâ an Bác Ho" nhãn dip  xuân Canh T và Ké hoch trông cay, chain soc 
và bâo v rrng näm 2020. 

-  Cong tác c/ian nuOi, thá y. Cong tác kim tra, giám sat djch bnh dtrçrc thirc 
hin thuôrng xuyên. TJBND huyn dâ ban hành Quyêt djnh cOng bô hêt Djch ta 1cm 
Châu Phi trên dja bàn các xä: Ninh Giang, Trithng Yen, Ninh An, Ninh Van, Ninh 
Hãi, Ninh Thang, Ninh HOa; den nay, toàn huyn dA cOng bô hêt Djch ta lqn Châu 
Phi trên 11/11 xâ, thj tram Tiêp tic tang cung chi do các xâ, thj trân huàng dn các 
h gia dInh trin khai các bin pháp tIch circ nhàm chOng dói, ret cho gia siic, gia cm. 
Chi do các phOng chuyên mon kiêm soát tOt tlnh hInh djch bnh; kim tra cOng tác an 
toàn v sinh thrc phâm, buOn ban, vn chuyên, giêt mO gia sUc, gia cam ti các ca sâ 
trong huyn. 

- Cong tác thuj kri: Clii dio các don vj dÀy mnh cOng tác lam thüy lqi ni ding, 
chü dng lay nuâc phic vi san xuât viii Dông Xuân 2019-2020. 

-  COng tác xáy dyng NOng thôn mth: Tip tic chi do xA Ninh M, xâ Ninh 
Giang và các thôn, xOm cüa các xA däng k dt chuÀn NTM kMu mu huy dng 



m9i ngun hrc xây dirng xà Nông thôn m&i kiu mu. Tiêp tiic chi dio Ban suàn  1 
dir an, các nhà thâu day nhanh tiên d thi cong 21 cong trInh giao thông, h tang k5 
thutt và cong trInh xây dirng dan dçing, congnghip do UBND huyn lam chü dâu 
nrW;  05 cOng trInh do UBND các xã, thj trân lam chü dâu tu sam dua vào sr 
diing dam bào chat hxçng theo quy djnh. 

1.2. V san xuât cong ngh4p - tiu thu cong nghip, djch vi,: 
- Giá trj san xuât Cong nghip - TTCN trong tháng ithc dt 667 t 562 triêu 

dông, tang 4,7% so vri tháng trt.rac. Trong do: doanh nghip Nba nisac dat 62 t 150 
triu dOng; doanh nghip ngoài nhà nuó'c dat  483 t' 030 triu dông; doanh nghip có 
von dâu tis nuâc ngoài dt 70 t 246 triu dông; kinh tê cá the dat  52 t 136 triu dông. 

- Hoat dng thuang mai,  djch v trong tháng khá sôi dng. U'âc doanh thu 
thirnng nghip, djch vii, khách san,  nhà hang dit 223 t' 075 triu dông, tang 23 t 
051 triu dông so vói tháng truOc. 

1.3. COng tác thu, clii ngân sdch: 
- UBND huyn chi dao  các ngành chüc näng t.p trung trin khai các bin pháp 

day manh  thu ngân sách ngay tir dâu näm. Phân dâu thu ngân sách nha nuâc vlxQt kê 
hoach thrcic giao, dOng th&i kiêm soát cht chê chi ngân sách, bão dam hiu qua, 
tiêt kim, chông lang phI. Tong thu ngân sách trên dja bàn trong tháng xâc dat  15 
t' 920 triu dông, dat  7,9% dir toánnäm. Trong do thu thuê, phi, l phi dat  6 t 120 
triu dOng, dat  7,7% dir toán; thu tiên 511 diing dat dat  9,5 t' dông, dat  8% dir toán, 
thu tr hoat  dung xO so dat 300 triu dOng, dat  18,8% dr toán. 

- Chi ngân sách Nhà nu'âc 45t' 445 triu dng, dat  12,8% dix toán. Trong do: 
chi thuô'ng xuyên 22 t 100 triu dông; chi dâu tt.r xây drng co bàn 12 t 585 triu 
dông, chi trg cap xä 10 t 760 triu dông. 

1.4. Cong tdc Tài nguyen - Môi tru'&ng; quãn lfl quy I:oçzclz, xây 4ng: 

Các dçr an: Di chuyên và ha ngrn duóng day 35kV I 373A37 doan tr ct 101 dn ct 106 phi,ic vi,i thi cong 
dung giao thông xã Ninh Giang (phân bô sung); Xãy th,rng nhà hQc 2 tang 8 phOng h9c và các hang rni,ic ph tr 
tnthng tiéu hQc xä Ninh Hôa; Xãy di,mg 02 nhà hçc vâi 8 phông hçc, cãi tao  nhà lap hçc 2 tang và rnt so hang rnçlc 
phi,i trq Trtrng rnãrn non Trisäng Yen; Xây dyng, cài tao,  sra cha, nao  vet, kè ho và h thông thoát nuàc triràc den 
1-lang Tng, Thi trn Thién Ton; Cãi tao,  nâng cap San, bo bôn cay Tri,i s& lam vic Huyn 0y, UBND và khôi doàn 
the huyn; Cal tao, nãng cap kOnh tir Dông Oc den Dông Song (Giai doan 3); Xãy dirng nhã hçc 2 tang 8 phOng và 
rnt s hang rnic phi trq tnrrng rnârn non Ninh An; Xây dmg du&ng tn,ic thôn Chi Phong, xa Tniing Yen doan tr 
dtrng 38B den cOng phia narn den Dinh Lê; Xãy di,rng h thông cap din và cap thoát nlzâc khu dan cu phIa Tãy BAc 
Huyn üy Hoa Ui (giai doan 1); Cãi tao,  nâng cap tuyên &rmg du ljch tr thôn Khê Trong den Thach BIch, xä Ninh 
Hài; Cal tao,  s&a chQa lát gach via he, bo bôn cay xung quanh khuôn vien Huyn üy, UBND huyn; Cal t?o,  nâng 
cap du&ng giao thông vào khu kinh té mâi Hang BOi két hqp vào diem du llch  Thach BIch — Thung NAng, thOn Dam 
Khê Trong, xã Ninh Hài; Xây drng thrOng trtic xã doan tO thOn Yen Trach den dê song Hoang Long, xã TnrOng 
Yen; Cãi tao  thrOng dan sinh và mtrang tuoi, tiêu hçp tác xã Chi Phong, xâ TrirOng Yen 
Cal tao  kênh tr DOng Oc den Dông Song 11; xây di,mg h thông thoát nuàc khu dan cii phIa Tây thrOng Hoa Lit, thj 
trãn Thiên Ton; Nao  vet xây kC tuyCn kênh tiêu tram  barn cCra dInh, xà Ninh Van; Xay di,rng h thông cap din va 
din chiêu sang din trang tn, cçirn den LED quâng bá du llch  khu Tarn Côc, - BIch Dng xã Ninh Hãi; Xây d,mg via 
hè,khuOn viCn cay xanh, bOn hOa, thãrn cô tuyên thrOng du 11th  tO  tram  barn Lien Trung den ChOa BIch Dng; XCr l' 
khãn cap doan dê Dông Chiêu thôn Van  Lê xã Ninh Van, huyn Hoa Lu; Xây di,rng cong trinh ha tang k5 thut cçim 
cOng nghip dá rn ngh Ninh Van. 

Các dir an: Xay d;mg via he, ranh thoát niràc thrOng Dirong Dlnh Ngh thj trn Thién Ton; TrirOng THCS Dinh 
TiCn Hoàng. Hang  miic: Nhà Da NAng; Xây dçrng, nâng cp, cal tao  tnuOng mrn non thôn La Mai, x Ninh Giang; 
Xãy dimg via he các tuyên thrOng tri,ic xâ Ninh Giang; Xây dirng nhà 3 tang 14 phông h9c, S phOng chOc nãng, 
phông thu vin, San vã h thông thoãt niràc tnirOng THCS Ninh Khang. 
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- UBND huyn dã ban hãnh Thông báo thu hi dt d giãi phóng mt bang 
thrc hin dir an xü 1 khân cap don dê Dông Chiêu, thôn Van Lê, Xa Ninh Van; 
Quyet djnh phê duyt két qua trüng dâu giá quyên st'r diing 41 lô dat khu dan cu 
thôn Trung Tri, xâ Ninh Giang; triên khai cong tác kiêm ké dat dai näm 2020. 

- Trong tháng, dã hoàn chinh h sa cp 249 giy chtrng nhn quyn sr diing 
dat; däng k' the chap và xóa the chap bang quyên scr diing dat cho 165 tru&ng hgp. 

- Huâng dn các co sâ 1pk hoch bão v môi tnthng; tang clx&ng chi do 
tat ca các ca quan, dan vj, cac to chüc, doanh nghip trên dja bàn huyn tiêp tiic 
triên khai thrc hin tot cong tác v sinh mOi trung; tiên hành kiêm tra vic quãn 
1, sü diing dat dai và báo v rnOi tri.r&ng cüa các ca sâ hot dng san xuât, kinh 
doanh, djch vii trén dja bàn huyn; chi dao  phàng Tài nguyen — Môi tru&ng phôi 
hcp v&i UBND xa Ninh Van và các dan vj có lien quan chuân bj cac diêu kiin 
phiic vi. 

1.5. Công tdc giãi phóng nit bang: Chi do các don vj tp trung tháo g 
khó khän dê giãi phóng mt bang các dr an, trong do tp trung các dir an trQng 
diem nhu: dir an tái djnh cu Dông Môi tti xà Ninh Xuân; dir an xây dirng Ca sâ h 
tang khu dan cu Xuân Phüc, xà Ninh Van; dir an dâu Ui xây dirng duäng b cao 
tôc do?n Ninh BInh (Mai Son) - Thanh Hóa (QL45), xà Ninh Van; dir an xây 
dirng bãi d xe Câu Hi thuc dr an dâu tu xây drng h thông duäng bao, hào 
nuâc vng bão v dc bit cô do Hoa Liz; dr an Xây drng tuyên dung Dinh 
Tiên Hoàng (giai doin 2); di,r an xây drng co si h tang thirc hin quy hoch 
diêu chinh, rni rng khu dan cu Thô TrI (giai doin 5); dir an xây dimg tuyên 
&thng Cao tôc ti xà Ninh An (giai don 2)... 

2. V van hoá - xä hôi: 
2.1. Cong tdc Van boa - thông tin: 
- Các hot dng van hóa, thông tin, tuyên truyn da dáp 1rng t& yêu can 

phic vt.1 nhim v1i chInh trj cüa dja phi.rang, trong do day mnh cong tác tuyên 
truyên tryc quan tp trung vào các ngày lê Ian, cãc nhim v1, sir kin chInh trj 
quan tr9ng 3 , dc bit là djp Têt Nguyen dan Canh T 2020. Toàn huyn dA treo 
c& To quôc, ca Dâng; trong tháng dã treo trên 48 hrcit bang zôn, 52 câ day, 01 phithn, 
lam mài 02 pa no, chäng treo trên 4.300 krqt th cac loi... 

- bàn huyn dã to chirc các hoat dng van hoá, van ngh vâi nhiêu hmnh thüc 
phong phü tio khi the vui tuoi phân khai trong nhân dan; dOng thai chuân bj tot các 
dieu kin dê huâng 1rng, tuyên truyên Näm Du ljch Quôc gia 2020 - Hoa Liz, Ninh 
Blnh. 

- Dài Truyên thanh huyn dä barn sat các nhirn vi chInh trj trçng tam, kjp 
thñ diza tin bài phãn ánh tInh hInh hot dng san xuât phát triên kinh tê - xA hi; 

(3) Ngãy thank 1p Dàng cong  san Vit Narn 3/2; Chi thj s6 05 ye day mnh vic hçc tp Va lam theo Ur tirâng, dao 
dirc, phorig cách Ho Clii Minh; vic thrc 2 hin Chi thj 406/1994/CT- TFg ye cam san xuãt, buôn ban, vein  chuyên, 
tang tth va sü dung trái phép các loi pháo; Quyêt djnh so 95/2009/QD ye vic nghiêm cm mci to chc, cá nhân san 
xuât, nhp khâu, tang tru, vein  chuyèn, buOn ban, dot và thã den träi; Tong tuyên cCr bâu QuOc hi nuàc Vit Nam 
dan chO cong hoà (06/1/1946 — 06/1/2020), ngày truyén thông hçc sinh, sinh viên Vit Nam (09/1/1950 — 09/1/2020), 
let Duang ljch 2020 và các nhim vi,i chInh tn khác... 
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trong tháng, dâ phát 168 tin, bài và 28 chung trInh phát thanh vài tng th&i krçxng 
trên 2.3 52 phüt, dt 112% kê hoach. 

2.2. Cong tdc Gido dyc - DT: Tip tiic nãng cao chit krcng dy và h9c a tat ca 
các cap h9c, bc hQc; chi do các tni?mg hoàn thành dánh giá xêp loi h9c sinh và 
sci kêt hoc k' I, triên khai nhiêm vu h9c kS'  II näm hoc 2019 — 2020 dam báo 
nghiêm tUc, dUng kê hoch. Huàng dan, chi do các tnrang mâm non: Ninh M, 
Ninh Thang, Truäng Yen hoàn thin ho sa dánh giá ngoài và xây dijng tnthng dt 
chuân quôc gia mirc d 2. 

2.3. COng tdc Lao d3ng, t/zwcrng bin/i & xd /zi: 
- Thirc hin tot chê d chInh sách dôi vâi ngui có cong vâi cách mng và các 

dôi tuqng bão trci xa hi. Dã to chcrc chi trà trg cap cho 2.095 krqt dôi n.rng ngithi 
có cong vOi so tiên là 4 t' 066,6 triu dông; chi trã trq cap thung xuyen cho 3.570 
dôi tuqng Bào trçY xã hi vOi tong so tiên 1 t' 322,3 triu dông. 

- Dn nay, tng s hrcit di ttrçlng dã duçic nhn qua cUa ChU tjch nirâc, 
UBND tinh, UBND huyn, cUa các xA, thj trân và các to chüc tr thin trên dja bàn 
toàn huyn là: 11.28 1 dOi tuqng; vài tong giá trj là: 3.412.450.000 dông. 

2.4. ôizg tdcy tê; Dan s, kl Iioich hod gia dIn/i: 
- Cong tác Y tê: Chi do ngành Y tê triên khai thrc hin tOt cOng tác giám sat, 

phông chông djch bnh bão v toàn din si.rc khâe nhân dan; phôi hcp vài Doàn lien 
ngành so 1 cUa tinh kiêm tra, dam bâo v sinh ATTP nhât là trong dip Têt nguyen dan 
Canh T và mUa Lhi näm 2020; dông thai xây dirng Ké hoch kiêm tra lien ngành ye 
ATTP trong dip  Tét Nguyen dan Canh T và mUa L hi Xuân 2020 trên dja bàn 
huyn. Den nay, không có djch bnh và ng dc thrc phâm xày ra trên dia bàn. 

- Trong tháng, các co s& y tê dA khám cho 1.573 hrçt ngi.ri, trong do diêu trj 
ngoLi trU 863 hrcit bnh nhân, dà có 841 bnh nhân khOi bnh, chuyên tuyên trên 22 
bnh nhân. 

- Vé Dan sO-KI-IHGD: Tiêp tic chi do các xâ, thj trân, các ngành chcic näng 
tAng c.thng tuyên truyên, vn dng nhân dan thirc hin tot các mô hmnh, dê an trong 
cOng tác dan so -, KHHGD; uac so tré sinh trong tháng là 80 cháu, bang so vâi cUng 
kS' nAm 2019; so sinh con thir 3 tri len là 14 cháu, giám 02 cháu so vâi cUng k5' 
nAm 2019. 

3. Cong tác ch dio diu hành, xãy drng chInh quyn: 
- Ong tác chi dço, diêu hành: UBND huyn dà ban hành 323 van bàn chi do 

diêu hành, các nhim vii lan duc tp trung chi do là: triên khai kE hoch san xut 
vi1 Dông Xuân nAm 2019 - 2020; giãi phóng mt bang các dir an, cOng tác thu ngân 
sách; giãi quyêt don thu, khiêu ni tO cáo cUa cOng dan; chun bj các diu kin cho 
nhân dan don têt Nguyen dan Canh T, thrc hin tot cOng tác dam bão an ninh trt 
tr và v sinh mOi trix&ng và các nhim vi phát triên kinh t - xã hi cUa huyn. 

- COng tác xáy dyng chInh quyên: Thirc hin tot Lust Can b, cong chirc, 
Lut Viên chirc, các van bàn cUa ChInh phU, UBND tinh ye quãn l côn vi, cong 
chCrc. Ban hành Thông báo và Quyêt djnh nghi huu cho 06 vien chüc. Tiêp nhn 02 
viên chirc ye cong tác ti ngành giáo diic cUa huyn. Diu dng 01 cOng chtic v 
cong tác tti s& Lao dng, thuong binh & xA hi. Báo cáo kt qua dánh giá phân loai 
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can b, cong chiic, viên chirc näm 2019. Báo cáo k& qua dào tao,  bi duông can b, 
cong ch'rc nam 2019 và dir kien Kê hoach dào tao,  bOi duoTig can b, cong chuic, viên 
chüc näm 2020. 

4. Cong tác dãni bão an ninh trt tir, cong tác quân sir dja phuong và 
cong tác tiêp cong dan, giãi quyt don thu khiêu nai to cáo cüa cong dan: 

4.1. Cong tác darn bdo an ninh trIt  tr: 
- TInh hInh an ninh chInh trj, trt tçr an toàn xà hi trên dja bàn huyn duçic 

dam báo tot, nhât là dip  I, têt. Trên dja bàn huyn xáy ra 02 vii vi pham pháp lut, 
ca quan chirc näng dA tiên hành xác minh, diêu tra khám phá 02/02 vi theo dung 
quy djnh. Phát hin và xir 1 hInh sir 02 vii/03 dOi tuçmg và xir 1 hành chInh 03 
viI09 dôi tuçlng Co hành vi dánh bac;  xü 1 hInh sir 03 vii/03 dôi ti.rçlng và xir 1 
hành chInh 09 viI09 dôi tiiqng vi phm ye ma tüy; phát hin và xCr 1 04 vii/O4 dôi 
tuqng vi phm hành chInh ye rnôi tru&ng; thii 1 dieu tra 15 vW16  bj can, két thüc 
diêu tra chuyên Vin kiêm sat dê nghj truy to 06 viJ07 bj can. Cong tác diêu tra, xü 
l ti pham tuân thu dung các quy djnh cüa pháp lut, không dê xãy ra oan sai, bó 
19t ti phm. 

- Cong tác tuân tra kiêm soát trot tir ATGT dt.rcc thrc hin thi.r?mg xuyên, 
tInh hInh trt tr an toàn giao thông trên dja bàn dt.rcic duy trI và dam báo, không xãy 
ra ün täc và tai nan  giao thong 4 . 

4.2. Côiig tác Quâiz si' dja p/uroizg: 
Duy trI nghiêm tue các ché dt trrc sn sang chin dAu; phi hqp t& vài1rc 

hrçmg Cong an dam bão an ninh chInh trj và trt tr an toàn xã hi trên dja bàn, nhât là 
dip Tét di.rcng ljch và Têt Nguyen an Canh T 2020. To chtrc L don nhn và ttr van 
giOi thiu vic lam cho quân nhân hoàn thành nghia vii quân sir trä ye dja phuang. To 
chi'rc khám tuyên cong dan thirc hin nghia vi quân sr nãm 2020, to chüc hi nghj 
hip dông giao nhn quân närn 2020. Lam tot cong tác giáo diic chInh trj cho can b, 
chiên si lirc h.rqng vu trang huyn. 

4.3. Cong tdc tiêp dan, giái quylt KNTC cüa cong dan: 
Tai tri1 s Tip cong dan cüa huyn dâ tip 05 h.rcit cong dan. Ni dung cOng 

dan phán ánh, kiên nghj, dê nghj t?i  các buôi tiêp cong dan lien quan chO yêu den 
vic xây dirng lan chiêrn hành lang an toàn giao thOng, tranh chap dat dai, thu hôi 
dat, bôi thuäng, h trq on djnh san xuât khi nhà nuâc thu hôi dat. UBND huyn dä 
xir l và giao cho các c quan chuyên mOn thâm tra, xác minh, giãi quyt kjp thii 
theo dung quy djnh. 

Kêt qua giái quyêt: Dä t chüc dôi thoai trçrc tip vâi bà Pham Thj Hiên, 
phu&ng DOng Thành, thành phô Ninh BInh. Ban hành Thông báo so 1O2IFB-UBND 
ngày 31/12/2019 ye kêt qua kiêm tra, xác minh ni dung phán ánh cüa mt s cong 
d thOn Hai Nharn, xA Ninh Hãi. 

4.4. Cong tdc 1w p/i dp: 

phát hin xcr I> 305 trlr&ng hcip vi phrn Lut Giao thông, pht tin 156,1 triu dng, ttrn gir 18 phtwng tin 
giao thông (trong do cO 09 tnräng hp vi phtu nông d con, pht 59 triu dông) xe ô tO, 49 xe mô to. Kiêm tra, xcr 1 
34tru&ng hqp Xe 0 tO vi phrn trt tir an toàn giao thông theo Din sO 37/PVOI ngày 22/11/2019 cOa Giám dôc Cong 
an tinh, pht tin 40,8 triu dOng. 
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- Ip trung tuyên truyn, ph bin các van bàn pháp 1ut: Lut To cáo, Lust 
Phông chông tham nhüng, Lut nghia v1 quân sir... cho can b và than dan trong 
huyn; Thâm djnh ho sci dê nghj cong nhn cap xâ dt chuân tiêp cn pháp 1ut 
nãm 2019 cüa 11 xa, thj trân. Báo cáo Cong tác thi hãnh pháp 1ut ye xir 1 vi phm 
hành chInh näm 2019 và cong tác kiêm tra, xcr l, rà soát, h thông hóavän bàn quy 
phm pháp 1ut näm 2019 trén dja bàn huyn. To chirc hi nghj tong két cong tác tir 
pháp näm 2019 và triên khai nhim vi:i  trçng tam näm 2020. 

- Cong tác hoà giãi: hoà giãi thành 03/04 vi dtt 75%, chü yeu là các mâu 
thun, xIch mich nhô trong thôn, xóm, phô. 

- Cong tác quán 1 h tjch: Däng k khai sinh cho 73 tmng hçip; dang k kêt 
hon cho 33 cp vq chông, chirng thi:rc cho 931 tru&ng hçip, thu 1 phi 10,1 triu dông. 

4.5. Cong tdc ti,! han!, an: Trong tháng, dã thi hành xong 10 vic vOi so tiên 
7,8 t' dOng; chuyên kS'  sau 245 vic, so tiên trên 32,8 t' dông. 

III. Nhim vu cong tác tháng 2/2020 

1. Chi dto, don d6c, hurng dn các xâ, thj trn trin khai gieo cy vi:1  DOng 
Xuân 2019 - 2020 trong khung thai vii tot nhât. Lam tot cOng tác chãm sóc, bão v 
lüa. Tang cithng cOng tác kiêm tra, giám sat phát hin djch bnh trên dan gia süc, 
gia cam chü trpng nh0ng ni có ô djch cü và nhng ni có nguy c phát djch cao; 
tp trung triên khai cOng tác phOng, chông bnh La morn long móng, Djch tá lqn 
Châu phi trên dan 1cm; chuãn bj day dü các diêu kin triên khai tiêm phông väc xin 
cho dan gia süc, gia cam v11 Xuân He näm 2020. Thu&ng xuyen kiêm tra h thông 
các cOng trInh thus' lçii, kiên cO hóa kênh mirong. To chüc thành cong L phát dng 
Têt trông cay ti xà Ninh Van và các xâ, thj trân trên dja bàn huyn dam báo thiêt 
thi:rc, hiu qua. 

Các phông, ban, ngành cüa huyn can cir chüc näng nhim vi:i  cüa mInh tip 
ti:lc tp trung chi do, kiêm tra, don dOe các xã hoàn thin và nâng cao các tiêu chI 
xây drng nông thôn mOi dâ dt di.rgc; tp trung chi do xâ Ninh M5, xà Ninh Giang 
và các thôn, xóm cüa các xã dang k dt chuân NTM kiêu mu tiêp ti:Ic  huy thng mci 
nguôn 1i:rc  xây drng xa NOng thôn mOi kiêu mâu. 

2. Chun bj t& các diu kin và t chüc chu dáo phc vii nhân dan don Tt 
Nguyen dan Canh T' näm 2020 vuituoi, an toàn, lành mnh, tiêt kim tao khI th 
vui tircii phân kh&i va quyêt tam khäc phic khó khän hoàn thành thãng lgi các chi 
tiêu phát trién kinh tê - xâ hQi nAm 2020. 

3. Tang ciràrng kim tra, don dc các nhà thtu dy nhanh tin d thi cong 
các cOng trInh dâ dang và thanh quyêt toán khOi luqng hoàn thành theo dung quy 
djnh bão dam yic sCr ding von dâu ti.r dung mlic dIch, hiêu qua. 

- Tiêp ti:lc  tháo gor khó khãn dy nhanh tin d GPMB thi:rc hin các di:r  an: 
di:r an tái djnh cir DOng Môi ti xà Ninh Xuân; di:r  an xây drng co sâ h tang khu 
dan ci.r DOng Cüa (giai don 1), xä NinhAn; di:r  an xây drng co sâ h tang khu 
dan cu Xuân Phüc, xâ Ninh Van; dir an dâu tu xây drng dirang b cao t& don 
NinhBInh (Mai San) — Thanh Hóa (QL45), xà Ninh Van; dçr an xây dirng bâi d 
xe Câu Hi thuc di:r  an dâu tu.r xây drng h thông dithng bao, hào nithc 'vüng 
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báo v dc bit cô do Hoa Ui; dir an Xây drng tuyên dung Dinh Tiên Hoàng 
(giai don 2). 

- Tip tiic tang cthng cong tãc kim tra, xr l2 nghiêrn các tru&ng hqp ln 
chiêmdât dai, xây drng trái phép; tiêp nhn và thâm djnh ho sa thu hôi dat, giao 
dat, dâu giá giá trj QSD dat, xcr 1 dat dai theo nghj djnh 43/20141ND-CP cüa 
ChInh phü cho các xà, thj trân. 

- Htràng d.n, don dOc các Ca si san xut kinh doanh hoàn thin thu tic pháp 
1 bão v môi tru&ng; Tiêp tc don dôc các xa, thj trân, các Ca quan, dan vj trên 
dja bàn huyn thithng xuyên duy trI tot cong tác v sinh, chinh trang, ton to môi 
truclng. 

4. Tp trung tháo g khó khãn dy mnh thu ngãn sách trên dja bàn, phân 
dâu hoàn thành và hoàn thành viiç't mirc thu phi, l phi; tang cu&ng thu ngân sách 
tir dâu giá giá trj quyên sCr diing dat và các khoãn thu khác. 

- TIch circ kim tra xü l nghiêm các hành vi gian ln, trôn lu, nci d9ng 
thuê; dam bão chi tiêt kim, dung chê d, dung mic dIch. 

- Tp trung huy dng các ngun vn dáp i'rn nhu cu vay du tu phát trin 
và san xuât kinh doanh cüa mci thành phân kinh tê; thirc hin hiu qua các chInh 
sách h trq cho vay vOn trên dja bàn. 

5. Dy mnh cong tác tuyên truyn, nht là tuyên truyn trirc quan; ni dung 
tuyên truyên phài thiêt thirc, trong do tp trung cho cong tác tuyên truyên ye Têt 
Nguyen dan Canh T 2020; 90 näm thành l.p Dãng Cong san Vit Nam; ngày thây 
thuôc Vit Narn; giâi thiu nhüng thành tiru kinh tê - xâ hi cüa huyn, dc bit 
tAng cuong tuyên truyên ye nAm Du ljch Quôc gia 2020, tiêp tic day mnh cong tác 
xây dirng, thrc hin nêp sOng vAn hoá, vAn minh trong hot dng du ljch; tuyên 
truyên quáng bá Di sAn VAn hoá và Thiên nhién the giâi — Quân the danh thang 
TrAng An; nhng giá trj nOi bt toAn câu cüa Di sAn; vic bAo ton và phát huy giá trj 
cüa Di sAn; xây drng khu du ljch Tam Côc — Bich Dng thành diem sang ye du ljch 
cüa tinh và Quôc gia. 

- Trin khai nhirn vi hc kS'  II i tAt cA các cAp hoc, bchc; chi do nâng cao 
chat krçing dy và hçc, thirc hin nghiêm tOc nê nêp, quy ché chuyên mOn cüa các 
trumg sau dip nghi Têt Nguyen dan; chi do tru&ng THCS Dinh Tiên Hoàng tiêp tic 
bôi duorig hçc sinh giôi lap 9 chuãn bi tham dir k' thi chçn hc sinh giOi cap tinh. 

- Thirc hin t& ch d chInh sách di vâi nguii có cOng, h trçi dt xuAt các d& 
tuqng bAo trg xa hi theo quy djnh. Lam tot cong tác dy nghê, giai quyêt vic lAm 
cho ngLräi lao thng. 

- Lam t& cOng tác chAm sOc src khOe cho nhân dan, duy trI thrc hin t& 
cOng tAc khám chüa bnh cho nhân dan; chi do tang cx&ng kiêm tra vA xi:r l 
nghiêm cac vi phm ye v sinh an toàn th1rc phâm, hn chê tôi da các vi ng dc 
thrc phâm, ngAn chn djch bnh nguy hiêm, nhât là trong müa l hi. 

6. TAng ctr&ng cong tác quOc phOng, gi& vUng an ninh chinh trj, trot t%r an toàn 
xA hi, an toAn giao thOng. Tiêp tic ma các dçt cao diem tAn công, trAn áp ti phm 
trên dja bàn toàn huyn. Tang cuang l%rc li.rng bAo v an toàn các mic tiêu kinh t& 
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chinh trj tr9ng dim, bão dam an ninh trt tlr trén dja bàn huyn. Tang cixäng tun 
tra, kiêm soát, xü 1 nghiém yj  phtm trt tir ATGT. 

Xây dirng kê hotch to chirc thirc hin nhim v11 quôc phông, quân sr dja 
phucmg nãm 2020. Tiêp t11c thrc hin nghiêm chê d trrc san sang chiên dâu dáp 
üng yeu câu nhim vi quôc phông, an ninh trong tInh hInh mâi; phôi hçip tot vâi 
lirc li.rgng Cong an báo v Näm Du ljch Quôc gia 2020 — Hoa Lu, Ninh BInh. 

Lam tt cong tác tip dan, giái quy& dan thu khiu ni, t cáo cüa cong dan. 
Tp trung giãi quyêt di:rt diem các vi vic con ton dçng, không dê phát sinh dim 
nóng; triên khai kjp thai, nghiêm tue các kêt 1un, quyêt djnh hành chInh dà Co hiu 
hrc pháp 1ut lien quan den giái quyêt khiêu ni, to cáo cOa cong dan. 

7. Chn chinh cong tác quán l Nhà nuàc, nâng cao vai trO cüa ngu&i dirng 
dâu dan vj nhât là trong nhüng ngày truàc, trong và sau djp Têt nguyen dan Canh 
T; thu&ng xuyên giáo diic thtrc trách nhim cüa can b, cOng chüc t&ng don vj 
dê lam tot cong tác tham muu cüng nhu to chüc triên khai hoàn thành nhim vi1 

ducic giao. 

Trên day là kt qua cOng tác tháng 01, nhim vi tr9ng tam tháng 02 näm 
2020; dê nghj các cap, các ngành triên khai và nghiêm tüc thrc 

No'in/zân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- UBND tinh (BC); CHU TICH 
- Thi.r&ng tnjc Huyên y, HDND; 
-LanhdoUBNDhuyn; 
- Thãnh vién UBND huyn; 
- Các phàng, ban, ngành ca huyn; 
- UBND các xà, tlil trân; 
- Ltru VT. 

Büi Duy Quang 
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