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Hoa Lu', ngày tháng 7 nám 2020 

BAO CÁO 
• - A• Tinh hinh kinh te - xa hçn thang 07, 

Nhim viii tr9ng tam tháng 08/2020 

I. Tlnh hInh kinh t - xã hi tháng 07/2020 
1. Ye kinh te: 
1.1. San xuãt Nông ngh4p: 
- Vé trng trQt: Dn ngày 16/7/2020 toàn huyn dãgieo cy xong 2.356,7 

ha lüa vii Müa trong khung thii vii cho phép, dat 100% ké hoach; trong do, din 
tIch gieo thàng là 1.946,6 ha, din tIch cay là 410 ha. Hin nay, các xA, thj trân, 
các HTX nông nghip clang tp trung hisàng dan cho nhân dan to chirc chàm bón 
và phOng trr sâu bnh cho toàn b din tIch lüa, nhât là to chtrc dia chut, oc 
biro'u yang bâo v san xuât. Tiêp tic theo dôi các mô hInh: san xuãt Mäng Tây, 
trng sen ging mâi, mO hInh Lüa — Ca, mô hInh cá rô Tng Trung. 

- V chãn nuói, thi y: Cong tác kim tra, giám sat djch bnh duçic thirc hin 
thu?mg xuyen. Hin nay, trên dja bàn huyn không có djch bnh nguy hiêm xãy ra. 

- V xáy d4rng NTM kku mcu: T chüc thm tra các tiêu chI xä dat  chun 
NTM kiêu mâu tai  xã Ninh Giang; thâm djnh các tiêu chI xây dirng khu dan cu 
kiêu rnu cho 08 khu dan ci.r lam diem cüa tinh. Chi dao Ban quãn l' dr an, các 
nhà thâu day nhanh tiên d thi cong 16 cong trInh giao thông, ha tang k5i thu.t và 
cong trInh xây drng dan ding, cong nghip do UBND huyn lam chü dâu tu'; 02 
cong trInh do UBND các xâ, thj trân lam chü dâu tu(:2)  sam dua vào sü diing dam 
bão chat lucmg, tiên d theo quy djnh. 

- V cong tác PCLB. Thuang xuyên kiêm tra, dOn dc các dcm vj thrc hin 
nghiêm cOng tác PCTT&TKCN näm 2020. Thuing xuyên tiên hành kiêm tra dê, 
kè, cong và các cOng trInh dam bão san sang phc vii Cong tác phOng chông 1iit bão. 

Cac dr an: Xây drng 02 nhà h9c vài 8 phong h9c, cái tao  nba lap hQc 2 th.ng và mt s6 hang mvc  phi trcl Tnthng 
mâm non Truông Yen; Cãi tao, nâng cap San, bo bôn cay Trii sâ lam vic Huyn Uy, UBND và kh6i doàn the 
huyn; Xây dng nha hc 2 tang 8 phOng và mOt  so hang mvc  phi trçl trixô'ng mm non Ninh An; Xây drng throng 
trvc thôn Chi Phong, x Tnrong YOn doan tr dtrmg 38B dn cong phIa nam den Dinh Lé; Xây drng h thông cap 
din và cap thoãt iurôc khu dan ci.r phia Tây Bäc Huyn üy (giai don I); Cãi tao,  nang cap tuyn dixmg du Ijch t(r 
thôn Khê Trong den Thch Bich, xA Ninh Hâi; Cài tao,  scra chtta tat gch via he, bo bôn cay xung quanh khuôn viên 
Huyn ôy, UBND huyn; Nao  vet, xay kè kt hcip throng giao thông tuyk kênh tieu Dông Chua, x Ninh Vân;Cãi 
tao, nâng cap ththng giao thông vào khu kinh té mài Hang BUi ket hcip vào diem du tjch Thch Bich — Thung Nang, 
thôn Dam Khé Trong, xA Ninh Hãi; Xây dmg ththng tri1c xã doan ttr thOn Yen Trach den dê song Hoang Long, xA 
TrixOng Yen; Cãi tao  throng dan sinh và mxong tuài, tiêu hp tac xA Chi Phong, xA Trtthng Yen; Xây drng 10 
phOng hQc, 02 phOng chac nang và các hang mi,ic phi trçr tnrOng mm non Ninh Van; Xây dirng h thông cp din 
và din chiéu sang din trang tn, ci1irn den LED quàng bá du ljch khu Tam Côc, - BIch Dng xà Ninh Hãi; Xây 
drng via he, khuôn viên cay xanh, bôn hOa, thãm Co tuyén thrOng du ljch to tram barn Lien Trung den ChOa Bfch 
Dng; Xir 1' kMn cap don dê Ding Chiu thôn Van  Lé xä Ninh Van; Xây di,rng cOng trInh ha tang k9 thut cvm 
cong nghip dá m ngh Ninh Van. 
(2) Các d an: TrtiOng THCS Dinh Tiên Hoang. Hang  m%1c: Nhà Da Nàng; Xây dmgvia he các tuyên dirOng triic xa 
Ninh Giang. 

S: /BC-UBND 
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1.2. San xuit cong nghip, tku thu cong nghip, djch v và du ljch: 
- Tip ti1c trin khai có hiu qua nhü'ng nhim viii, giãi pháp chü yu cãi 

thin môi trithng kinh doanh, nâng cao nàng 1%rc canh  tranh, tao  dng 1rc thu hut 
dâu nt, phát triên doanh nghip. Do vy, Giá trj san xuât Cong nghip - TTCN 
trong tháng tiêp ti1c tang tru&ng, ixâc dat 547 t 960 triu dông, tang 15,5% so vói 
tháng trithc 3 . 

- Hoat dng thuong mai,  dch vi trong tháng tip tic tang tru&ng, ithc 
doanh thu uàc dat  278 t 290 triu dông, tang 23,8 1 % so vâi tháng truc. 

1.3. Cong lác I/ui, chi ngân sách: 
- Tng thu ngan sách trong tháng trên dja bàn dat  7 t' 159 triu dng, lüy k 

350 t3' 760 triu dông, dat  174,6% dir toán näm. Trong do, thu thuê, phi và thu 
khác 6 t5' 500 triu dông; thu tiên sü diing dat 272 triu dông; thu tir hoat dng xô 
so 387 triu dông. 

- Chi ngân sách Nhà ntrâc 96 t 808 triu dng. Trong do: Chi thi.thng 
xuyên 16 t 701 triu dông, chi dâu tu xây drng co ban 78 t 012 triu dông, chi 
trçi cap ngân sách xä 2 t 095 triu dông. 

1.4. Cong the Tài nguyen - MOi trithng: 

- Ban hành Thông báo thu hi 30.601,3 m2 dt d thirc hin các dir an: dii an 
xây dmg c s& ha tang khu tái djnh ctr Dông B, xa Ninh Van; dr an dâu tu xay 
dirng cOng trinh hoàn trã tuyên kênh tithi tiêu hai ben duàng gii~a cao tOc Câu Gië 
- Ninh BInh tai  xã Ninh An. Ban hành Quyêt djnh dâu giá lai  các lO dat thuc khu 
dan cu DOng Dot, xã Ninh Thäng; các 10 thuc khu dan cu Trung TrU, xã Ninh 
Giang. Don dOc các xã, thj trân rà soát, tong hçip, hoàn thin các thu tic pháp 1 ye 
dat dai dôi vOi các tuyên giao thông, thüy 1i dä thçrc hin trong thi kS'  kiêm kê 
dat dai. Don doe các dcm vj triên khai thc hin cOng tác do dac,  chinh 1 ho sci dja 
chinh, xay durng co sâ dt 1iu dat dai, cap giây chüng nhn QSD dat và dat nông 
nghip sau "Don diên - Dôi thua". Trong tháng, dä hoàn chinhhO so và cap 335 
Giây chfrng nhn quyên si:r diing dat; däng k the chap và xóa the chap bang quyên 
si:r diving dat cho 150 tnrèng hqp. 

- Thu?ng xuyên kim tra cong tác bâo v mOi tru&ng di vói các dr an, co 
sâ san xuât kinh doanh, các khu dan cu a các xã, thj trân trong toàn huyn. To 
chuc Lê ra quân hu&ng üng tháng hành dng vi môi truang tai  xã Ninh Giang. 

1.5. COng Iác giaiplzong mt bing: 
UBND huyn tip tic chi dto các phOng, ban, ngành, các don vj lien quan t.p 

trung tháo ga khó khän, vuàng mac trong Cong tác GPMB các dir an, tp trung vào 
các dr an nhuz: dir an dâu nt xây dirng duông b cao tOc doan Ninh BInh (Mai Scm) 
- Thanh Hóa (QL45), dir an xây durng co s ha tang khu tái djnh cu Dông Be 
Trong, xâ Ninh Van; dir an tái djnh cu DOng MOi tai  xã Ninh Xuân; d an dâu tu, 
cãi tao,  nâng cap du&ng giao thông vào khu kinh te hang Büi két hqp diem du ljch 
Thach BIch - Thung Näng (giai doan 2), xã Ninh Hài; dur an xây drng tuyên &thng 

(3) Doanh nghip ngoài nhà rnrâc dt 383 t' 755 triu d6ng; doanh nghip Nhà nuàc dt 34t 883 triu dng; doanh 
nghip cO von dâu tu nuàc ngoài dt 76 t' 095 triu dng; kinh té cá the dat 53 t' 227 triu dông. 
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Dinh Tiên Hoàng (giai don 2); dr an nâng c.p, ma rng tuyn thoát lii, ké chng 
st Ri b tâ, hüu song Hoàng Long, trông tre chän song do.n tCr câu Truang Yen 
den câu Gián ... và các di,r an du giá giá trj quyên sü diing dat trên dja bàn huyn. 

2. V van hoá - xã hôi: 
2.1. Cong Etic Van hod - Thông tin, tuyên truyn: 
- Các hot dng van hóa, thông tin dâ dáp irng tht yOu c.0 phiic vii nhim vii 

chInh trj cUa dja phiicing. Ni dung tuyên truyên tp trung vào các ngày lê iOn, các 
sr kin chInh trj quan trçng 4 , nhât là trong djp diên ra Dai hOi Dãng b huyn lan 
thu X)UII, nhim k' 2020 — 2025. Toàn huyn d treo 113 luqt bang zôn, lam mOi 
185 m2  ciim pa no tuyên truyên; 214 m2  pa no ct din; 10 mâm cii, 170 lucct cô' 
day, 51 phuOn, trên 9.800 h.rçit cO các 1oi. 

- Chi dao  Trung tam Van hóa, th thao và Truynthanh huyn, các xa, thj 
trân tham gia các chi.rang trInh van ngh và to chOc giâi câu lông can b, viên chOc, 
lao dng chào müng thành cong Di hi Dàng b huyn; chi do các xa, thj trân tO 
chOc các hot dng van hOa,. the dic, the thao 0 thôn, xóm to không khI lành 
mnh, phân khOi trongnhân dan. Duy trI, kiêm tra, don dôc các dan vj trông, bô 
sung, chäm sOc các tuyên du&ng hoa trong toàn huyn. 

- Dâ san xut 32 chuang trmnh phát thanh vOi tng thôi luçing trên 3.000 phüt, 
barn sat các nhim viii chInh tn. tr9ng tam; kjp th0i dua tin, bài phãn ánh tInh hInh hot 
dng san xuât phát triên kinh té, xã hi cüa huyn. 

2.2. V Gido d4lc - DT: 
Dã chi di.o ngành giáo dic hoàn thành chuang trInh, kim tra dánh giá xp 

loai, bàn giao h9c sinh hoàn thành chucmg trInh tiêu hçc, L ra tn.thng cho tré em 
5 tuôi và xét cOng nh.n kêt qua tOt ng1iip THCS, BT THCS cho hc sinh lOp 9. 
Chi do các dan vj to chi.'rc tong kêt näm hçc theo ké hoch, nhp so Iiu kêt qua 
hçc tp cOa hçc sinh, di ngü, cci sO vt chat,... trên h t1ihg cci sO d& lieu dung 
thOi gian quy djnh. To chüc on tp cho hçc sinh lOp 9 và tham dir k' thi tuyên sinh 
vào lOp 1OTFIPT 5. 

2.3. Cong lacy ii, dan sJ KHHGD, phbng, chng djch bnh COVID-19: 

- Cong tác phông, chng djch bnh COVJD-19: Ban Chi dao  huyn tip tc 
triên khai quyét liit các bin pháp nham phOng, chông djch Covid- 19 theo chi dao 
cOa Trung ucing và cüa tinh. Ngày 19/7/2020, Ban Chi do huyn dâ tiêp nh.n 25 
inrOng hap nhâp cãnh tü Nga ye Vit Nam (trong do, dA xác djnh 08 tn.r0ng hap 
ducing tInh vâi djch bnh COVID-19 và 17 truOng hap có yêu to djch té). Wn nay, 
huyn dang to chüc cách ly, diêu trj cho các tnr0ng hap trên i phOng khám da khoa 
khu vrc Câu VOm theo dOng quy djnh cüa B Y tê và Ban chi dio tinh. Ben cnh do, 

(4)  Xây drng khu dan cu Nông thOn mi kiu mu; Chi thj s6 05 v My mnh vic h9c tp và lam theo ttr tirO'ng, 
do dic, phong cách Ho Chf Minh; Ngay Dan so the gith 11/7; k5' nim 73 nAm ngày thucng binh 1it s 
(27/7/1947-27/7/2020); K5' nim 105 nAm Ngãy sinh lông Bi thu Nguyn van Linh (1-7-1915 / 1-7-2020); K5' 
nim 108 nam ngày sinh Tng Bi thu Nguyn Van Cr (09/7/1912 - 09/7/2020); Ngày truyén th6ng 1irc luqng 
Thaith niên xung phong (15/7); KS'  nim 91 näm Ngày thành 1p  Cong doàn Vit Nam (28/7/1929-28/7/2020). 

Kt qua: 981 hçc siith dr xët t6t ngJiip, trong dO s6 hQc sinh tOt nghip: 980/981, dt t5' 1 99,9% (Irong dO: 
Loai GiOi 236/980, dt tS'  I 24,08%; Loai Khá 379/980, dt t5' 1 38,67%; Loi Irung bInh 365/980, dat tS' 1 
37,24%; Hông 0 1/980, tS'  1 0,1%). 
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Ban Chi dto huyn cling tip tic theo dôi, giám sat ch.t chê süc khôe nhling ng.thi 
nguy cor cao trên dja bàn. 

Dà thirc hin tét cong tác y t dir phông, cong tác dam bào v sinh ATTP, 
giám sat djch bnh müa he, den nay không có djch bnh xãy ra trên dja bàn. Các 
Co so y té dä khám cho 2.932 hrçit ngithi, diêu trj ni trü cho 225 ngithi, diêu trj 
ngoi trü 48 ngixOi, chuyên tuyên trên 351 ngi.rOi. 

- Cong tác Dan s KIIHGD: Tip tic chi do các xã, thj trn, các ngành 
chi.'rc näng tang cil&ng tuyên truyên, 4n dtng nhan dan thirc hin tot các mO hInh, 
dê an trong cong tác dan so - KHHGD. UOc so sinh trong tháng là 80 cháu, lüy ké 
7 tháng dâu näm là 497 cháu, giám 07 cháu so vOi cUng k nàm 2019; trong do so 
sinh con thir 3 trO len là 25 cháu, lily kê 7 tháng dâu nàm là 117 cháu, giâm 12 
cháu so vOl cüng k' 11am 2019. 

2.4. C'ông Mc Lao dng, Thu'ong binh - xd h3i: 
- Nhân k nim 73 näm ngày Thuorng binh Lit s 2.7/7 lành dao  huyn cia 

di thäm và tang 1.535 xuât qua cho các dôi tung ngirôi có cong tiêu biêu, các 
trung tam diêu dtrOng thuong binh, các Mc VNAH, Anh hung 1irc hxçing vu trang 
nhân dan và nguOi có cong trên dja bàn huyn vOi tOng so tiên là 315 triu dông; 
tiêp nhn và to chOc trao 5.745 xuât qua cüa Trung uong, tinh vOl tOng so tiên là 1 
t 468,7 triu dông. To chüc Lé dâng huong, d.t vông hoa tai  Den lit s và các 
hoat dng k nim 73 nàm ngày Thuong binh Lit s5' 27/7. 

- Da t chOc chi trâ trçl c.p hang tháng cho 3.258 krçt di tuçng ngui có 
cOng vOi tong sO tiên 4 t 687,2 triu dông dam bão kjp thOi, dung dôi tucng. 

2.5. Cong tác báo hkm xd h5i: 
S tin thu BHXH, BHYT, BHTN lüy k dn ngày 20/7/2020 thrcic 73 t 

267,3 triu dông, dat  47,6% Kil; cia chi trã lirong hru, trçi cap BI-IXH cho 5.620 
nguOi vOi sO tiên 19 t 603,7 triu dOng. Trong tháng, có 2.069 luçit nguOi khám, 
chra bnh bang BHYT vOi so tiên 519,7 triu dOng. 

3. Cong tác chi do diu hành, xây dirng chInh quyn: 
3.1. Cong Mc chidzo diu hành: 
UBND huyn dã ban hành 237 van bàn chi dao  diu hành, trong do các 

nhim v11 tp trung chi dao  là: triên khai các boat  dng K' nim 73 näm ngày 
Thi.rong binh Lit s5 (27/7/1947-27/7/2020); thu ngân sách, san xuât v11 Müa, 
phOng chong ht bâo, xây drng khu dan cu NOng thOn mOi kiêu mu; phông, 
chông djch bnh COVID- 19 giâi phóng mt bang các dur an; tang cuOng cOng tác 
phông cháy, chua cháy thng; giãi quyêt don thu, khiêu nai  tO cáo cüa cOng dan, 
chuân bj tOt các diêu kin phuic vii kS'  hçp thur 12 HDND huyn khóa XIX và các 
nhim vu:! phát triên kinh tê - xâ hOi. 

3.2. Cong Mc xây drng chInh quyn, cái cách hành chinh: 
- Thuc hiên t& Lut Can b, cOng chtrc, Lut Viên churc, các van bàn cüa 

ChInh phü, UBND tinh ye quán l cOng v1i, cOng chuc. Ban hành Thông báo, 
Quyêt djnh nghi him cho 04 viên chuc. 
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- Tip t11c thirc hin t& vic dy mnh cái cách hành chInh, nht là câi cách 
thu tue hành chInh và hin di hóa hãnh chInh; tp trung nâng cao chat luçing cung 
cap djch v11 hành chInh công, chat lircing di ngfl can b, cong chi'rc, viên chirc 
trong thc thi cong vçi dáp üng yeu câu phiic vi tOt horn dôi vói các to chüc, cá 
nhân, doanh nghip và ngtri dan khi giãi quyêt thu t%lc hành chInh. Tang cthng 
cong tác länh do, chi dao,  thirc hin vic sir diing phân mêm quãn l' van bàn và 
diêu hành cong vic, phân mêm chü k sO, day mnh vic xây dirng chInh quyên 
diên tCr theo lô trInh. 

4. V an ninh - quc phông: 
4.1 Cong tác dam báo an ninh trot !t: 
- TInh hInh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi trên dja bàn huyn disçic 

duy trI và dam bão tot. Trong tháng, cor quan chcrc näng dang diêu tra xác minh 02 
viii phm pháp hInh s1r; dä phát hin bätvà xü 1 01 vigo3 dOi tuçing có hành vi 
dánh b,c; xü 1 hành chInh 04 vy124 dôi tuvng và xü l hInh sir 01 vyl 01 dOi 
ttiqng vi phm ye ma tüy; phát hin xr l hành chinh 01 vy/Ol dOi tuçrng vi phm 
ye kinh tê và 02 viil02 dôi tixcmg vi phm ye môi trung. Co quan chüc näng dã 
thi 1 dieu tra 07 v%1108 bj can, trong do khâi to mâi 04 vii/02 bj can, dang giâi 
quyêt 06 v%I! 06 bj csan. Cong tác diêu tra, xir l ti phm dam báo tuân thu theo 
quy djnh cüa pháp lust, không dê xây ra oan sai, bO lQt ti phm. 

- Cong tác tun tra kim soát tr.t tr ATGT di.rçic thi1rc hin thucng xuyên, 
tInh hInh tr.t tr an toàn giao thông trên dja bàn duçic dam bâo, không dê xãy ra 
tInh tr.ng iin täc giao thong 6 . 

4.2 Cong tác quân sr djii phu'o'ng: thirc hin nghiêm tue các ch d san 
sang chiên dâu; to chuc Hi thao trung di dan quân co dng, kiêm tra kêt thüc 
huân 1uyn giai doan 1 näm 2O20 theo dung kO hoch; hoàn thin ho so tuyên sinh 
quân s,r näm 2020 báo cáo Bô Chi huy quân s1r tinh dam báo dung th&i gian quy 
djnh; to chüc kiêm tra cong tác däng k tuôi 17, rà soat phüc tra quân nhân dir bj, 
phuong tin k5 thut nàm 2020. Bàn giao quân nhân dir bj cüa Tiêu doàn 6, Tiêu 
doàn 21 và Lu doàn 368/Quân doàn 1 tham gia huân 1uyn theo kê hoch. 

4.3. Cong tác thanh Ira, dan, gidi quyit thin tint khiEu nii t cáo cüa 
cOng dan: 

- Trong tháng, tai  Trii sâ Tip cOng dan cüa huyn huyn dA th chuc tip 11 
luot cong dan, nôi dung cong dan phan anh, kiên nghi, dê nghi tal cac buôi tiêp 
cong dan lien quan chü yêu den mOt so lTnh virc ye tranh chap dat dai, dê nghj cap 
Giây chimg nhn quyen si'r diing dat... UBND huyn dã xir 1 và giao cho các 
ngành chi'rc näng thâm tra, xác minh, giãi quyêt theo quy djnh. 

- Dã kim tra, xác minh và chi dao  co quan chuyên mon xây dijng Báo cáo 
kêt qua ni dung don cüa cong dan phô Tây Nam, thj trân Thiên TOn; kiêm tra, rà 
soát và báo cáo bang van bàn ye ni dung don cüa ba An Thj Xuyên, thOn Khê 

(6)  DA phat hin vã xCr I' 293 truông hcip vi phm Lut Giao thông; phat tin 223,9 triu dng; t3m gict 35 xe mô to, 
04 xc ô to. Xày ra 02 vi tai nan  giao thông &r&ng b và 01 viii va cham giao thông dtrmg thOy, lam 01 ngixri tCr 
vong vã 02 ngiRri bj thucing. 
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Th.rçmg, xä Ninh Xuân; trá Ri don cüa bà Phim Thj Thuyt và Phm Thj Kim 
Lien... 

4.4 Cong tdc tw phdp: T chiic tp hu.n nghip vi cong tác hôa giâi cho 
trén 100 di biêu ô các x, thj trân và hôa giãi viên xã Ninh Xuân; thành 1p  Doàn 
diêu tra, khão sat, dánh giá tInh hmnh thi hành pháp lut ye xi:r l vi phm hành 
chinh, chirng thrc trén dja bàn huyn nàm 2020. 

Trong tháng, dã dàng k khai sinh cho 105 triing hcip; dang k kt hon cho 
20 cp vq chông; chüng thrc cho 1.539 tnthng hçip, thu trên 8,8 triu dông. To 
chirc hàa giài thành 04/05 v11, chü yêu là các mâu thun nhO trong thôn xóm. 

4.5 Cong Mc Thi hành an: Trong tháng dã thi hành xong 22 vic, v&i s 
tiên 277,2 triu dông; chuyên kS'  sau 256 vic vyi sO tiên 36 t 478,9 triu dOng. 

III. Nhim vu trQng tam tháng 8 nám 2020 
1. Tp trung chi do các xä, thj trn, cac HTX nông nghip và nhân dan 

triên khai các bin pháp chAm soc kjp thvi dê dam bão cho cay lüa vij Müa sinh 
truàng và phát triên. Tiêp tic theo dôi, don dOc, hithng dn các don vj triên khai 
mô hInh san xuât: trOng Mäng Tây, Lüa — Ca, trOng sen giông mâi, nuôi Ca rO Tong 
Tru?mg... Thu?mg xuyên theo•dôi chat chê tinh hInh phát sinh cüa sâu bnh dê to 
cht'ic phun phOng tth. Triên khai các bin pháp phông chông djch bnh trên gia 
siic, gia cam. Thirc hin tot cOng tác phOng chông thiên tai — TKCN; tang cuO'ng 
kiêm tra các cOng trInh dê, kè, cOng dam bào cho cOng tác phOng chông 1iit bâo; 
tang cuOng cOng tác phOng cháy, chUa cháy rfrng. 

Các phông, ban, ngành cüa huyn can cü chirc nang nhim v11 cüa mInh tip 
tic tp trung chi dao,  kiem tra, dOn dOe các xã xây dirng xa và khu dan cix NTM 
kiêu mu theo hix&ng tiên tiên phü hçip vol dc diem tInh hInh cüa dja phixong. 

2. Dy manh  thu ngãn sách ti'r ngun d.0 giá dat, giao d.t, xü 1 dt dai theo 
Nghj djnh 43/2014/ND-CP cUa ChInh phü; dOng thai tang ci.r&ng quãn l chat chê 
nguôn thu, dam bào chi dung Lut, thirc hành tiêt kim chOng tham nhtng, lang phi. 

3. Tip t%ic chi dto các xã, thj trn hoàn chinh Phucmg an chinh trang dng 
rung trInh UBND huyn phe duyt; Day nhanh tiôn d thirc hin cOng tác do dtc, 
chinh l ho so dja chInh, xây drng co SO dü 1iu dat dai, cap Giây chirng nhn 
quyên sr dicing dat và dat nông nghip ,sau "DOn dien, DOithira"; tiêp nhn và 
thâm djnh ho so thu hOi dat, giao dat, dâu giá giá trj QSD dat, xO l dat dai theo 
Nghj djnh 43/201 4/ND-CP cüa ChInh phü cho các xa, thj trân. Thi.r&ng xuyen tiên 
hành kiem tra cOng tác quãn l dat dai, kjp thOi ngàn chn, xO 1 kiên quyêt cac 
tru?mg hcip lan chiêm dat dai, xây dijng trái phép. 

Thc hin t& cong tác quân 1 Nba nixOc v Mt dai, trt ti,r xay dçrng; xü 1 
nghiêm các truOng hçp lan chiêm dat dai, si'r dimg dat sai mitc dich, xay dirng trai 
phép; khi phát hin mOi sai phm yeu câu phâi hoàn trã 1i mt bang nguyen trng 
ban dâu. Thng xuyen tien hành kiêm tra, chân chinh cong tác dam bão v sinh 
mOi truOng tai  các xà, thj trân, các don vj, doanh nghip trên dja bàn huyn, nhât 
là 0 các khu, diem du ljch. 



7 

4. Tang cu&ng cong tác kiêm tra, quân 1 các cong trInh xây dirng c bàn. 
Hoàn thnh ho sa, nghim thu, quyêt toán các cong trInh theo diing quy djnh. Tiêp 
tiic tp trung tháo gi khó khan GPMB thirc hin các dir an: dir an tái djnh c.r khu 
Dông Môi, xà Ninh Xuân; dr an xây dirng co s& h tang khu dan cr DOng Cfra, xã 
Ninh An; dir an xây dirng Co sâ ha tang khu dan ci.r Xuân Phüc, xã Ninh Van; dir 
an xay dirng bãi d xe Câu HOi,  xà Tnr?mg Yen; d an dâu tu xây dimg dung b 
cao tôc dotn Ninh BInh (Mai Son) — Thanh Hóa (QL45), dir an xây dirng Co s& ha 
tang khu tái djnh ci.r Dông Be Trong, xâ Ninh Van... và các dir an dâu giá giá trj 
quyên sir diing dat trên dja bàn huyn. 

5. Dày manh  cOng tác tüyên truyn, nh.t là tuyên truyn trçrc quan; ni dung 
tuyên truyên phãi thiêt thirc, gàn vi các hoat dng nhu: K5' nim 75 näm Cách 
mng tháng Tam và Quôc khánh 2/9; ngày thành 1p Cong an than dan Vit Nam 
và k nim 15 nm Ngày hi toàn dan bâo v an ninh To quOc (19/8/2005 — 
19/8/2020); xây dirng nông thôn rnâi kiêu mâu; day manh  vic h9c tp và lam theo 
tu tu1ng, dao  dirc, phong each Ho ChI Minh; cOng tác phông chông djch Covid-19 
gän vâi phát triên kinh té, xã hi và các thim v1i chInh trj khác. To chirc các hoat 
dng van hóa, van ngh, the diic the thao chào müng các ngày l ion cüa dat nithc. 

- Tip tçic xây dung khu du ljch Tam Cé,c — BIch Dng trO thành dim sang 
van boa, van mith và an toàn; chi dao,  kiêm tra các cci quan, don vj chäm sóc, duy 
trI tuyên drcing hoa trén dja bàn toàn huyn. 

- Trin khai xây drng k hoach näm h9c 2020 - 202 f, tIch circ chuk bj cac 
dieu kin khai giãng näm hQc mOi. Tiêp tiic dày math  ing d%lng cong ngh thông 
tin trong day  và bce. 

- Lam t& cong tác chäm soc sue khoé, phOng chng djch bnh cho than dan, 
nhât là chü dng phOng chông djch Covid-19, beth sot xuât huyêt,; huOng dan, 4n 
dng nhãn dan thirc hin tot cong tac v sinh an toàn thirc phâm; tiêp tic mO rng 
BHYT trong nhán dan. Thirc hin tot Cong tác Dan so - Ké hoach  hóa gia dIth. 

- Thrc hin nghiêm ch d chInh sách cho nguOi có cOng, các di tixçrng bào 
trçl xA hi kjp thOi, di'ing quy djnh; triên khai thijc hin thu thp các thông tin, rà 
soát thu câu trong thj truOng lao dng, thc hin tot cOng tác giài quyêt vic lam 
cho than dan. 

6. Tang cu&ng Cong tác quc phOng, an nith, giü vng an nith chInh trj, tr.t 
tir an toàn xã hi, an toàn giao thông trên dja bàn huyn, nhât là djp k' nim 75 
näm Cách mng tháng 8 và quôc khanh 2/9. To chirc Gtp mt kS'  nim 75 nam 
Ngày truyên thông CAND Vit Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 näm Ngày hi 
toàn dan bão v ANTQ (19/8/2005- 19/8/2020) và biêu throng, khen thuOng hrc 
li.rçing Cong an xâ ban chuyên trách. 

Chü dng n.m tIth hInh, ngän chn kjp thOi các déi tuçmg lqi diing d gay 
rôi, tu tap dOng ngixOi lam mat an nith chIth trj, trt tir an toàn xã hi. 

Tip tiic lam t& cong tác tip dan, giâi quyt don thir khiu nai,  t cáo cüa 
cong dan. Tp trung giài quyêt dfrt diem các vii vic cOn ton dung, không dê phát 
sith diem nóng; thc hin tot cong tác thanh tra; triên khai kjp thai, nghiêm tic 
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các kt 1un, quy& djnh hành chInh dâ có hiu 1irc pháp lust lien quan dn giài 
quyêt khiêu nai,  to cáo cüa cong dan... 

7. Tip tic tp trung chin chinh cOng tác quán l Nba nuórc, nâng cao vai 
trô cüa ngi.r?yi dirng dâu &in vj, thu?ing xuyen giáo duc thüc trách nhiêm cüa can 
b, cong chüc 11mg dcin vj dê lam tot cong tác tham muu cüng thu to chirc triên 
khai hoàn thãnh thim vli duçic giao. 

Trén day là kt qua cong tác tháng 07, thim v11 trçng tam tháng 08 näm 
2020. UBNID huyn yêu câu các cap, các ngành nghiêm tüc triên khai th%rc 

No'inhIn: 
- UBND tinh; 
- Si Kê ho?ch- Dâu ttr; 
- TT HU, HDND, UBND huyn; 
- Các die Thành viên UBND huyn; 
- Các phông, ban, ngành cüa huyn; 
- UBND các xA, thj trn; 
- Trang thông tin din tü; 
-LiruVT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Büi Duy Quang 
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