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S& /BC-UBND Hoa Lw, ngày tháng nám 2020 

BAO CÁO 
Tinh hinh kinh te - xa h9i thang 08, 
Nhim vt.i trçrng tam tháng 09/2020 

I. Tlnh hliih kinh t - xã hi tháng 08/2020 
Djch COVID- 19 vk tip tic din bin phüc tp trên phm vi toàn cAu và 

Vit Nam; vói quan diem "chông djch nhtr chông gi.c" trén tinh th.n coi tr9ng sirc 
khôe và tInh mng cüa con nguâi là trên hêt, không chU quan, kiên djnh thrc hin 
các nguyen täc phông, chông djch; UBND huyn dâ tp trung chi do quyêt 1it, 
dông b các giãi pháp nhãm thrc hin miic tiêu kép vüa chông djch vüa phát triên 
kinh tê xã hi. Kêt qua ci the trên các lTnh vrc nhii sau: 

A• 1. Ye kinh te: 
1.1. San xuãtNông nghip: 
- Vé trng trQt. Do thirc hin tt cac bin pháp chäm sóc, dn nay toàn b 

din tIch hia Müa sinh tru&ng, phát triên tot và dang ô giai doan  dé nhánh, phân 
hóa dông. UBND huyn chi djo các phông chuyên mon hithng dan các xà, thj trân, 
các HTX nông nghip và nhân dan tp trung chäm sóc, bão v va theo dOi cht chë 
tInh hInh phát sinh sâu bnh trên cay lüa, nhât là dôi vi sau cuôn lá, ray nâu dé kjp 
thyi phun phông tth, dông thii tiêp tiic to chirc diet chut, ôc buo'u yang bào v san 
xuât. Den nay, dã sir ditng 400kg thuôc boa hoc, diet duçic 10.000 con chut, 13 
tan ôc bixciu yang. Tip tiic theo dôi các mô hInh: san xut Mãng Tây, trng sen 
giông mâi, mô hInh Lüa — Cé, mô hInh cá rô lông Tnrng. 

- V chãn nuôi, th y. Cong tác kim tra, giám sat djch bnh diicic thirc hin 
thithng xuyen. Hin nay, trên dja bàn huyn khOng Co djch beth  nguy hiêm xây ra. 

- V xáy dmg NTM kié'u mu: T chüc thm tra các tiêu chI xã dit chuAn 
NTM kiêu mu ti xa Ninh Giang, Ninh M5; thâm djnh các tiêu chI xay dirng khu 
dan cix kiêu mâu cho 15 thôn däng k,) xây drng nông thôn myi kiêu mâu. DOng 
th0i, chi dao  Ban quãn l dr an don dôc các nhà thâu day nhanh tiên d thi cOng 16 
cong trInh giao thông, ht tang k thut, cong trInh xây dirngdãn diing, cong nghip 
do UBND huyn lam chU dâu tu'; 02 cong trInh do UBND các xã, thj trân lam chü 

'Các dr an: Xây dmg 02 nhà h9c vài 8 phong hçc, cãi tao  nhà lap h9c 2 tng và mt s6 hang mic phi trçx Trtrô'ng 
mâm non Trtrông Yen; Cal tao, nâng cp San, bo b6n cAy Try sa lAm vic Huyn i'iy, UBND và khôi doAn the 
huyn; XAy dirng nhà hQc 2 tAng 8 phOng vA mt so hang myc ph,i trçc truông mAm non Ninh An; XAy di,rng thrông 
tr1ic thôn Chi Phong, xà Tru?vng Yen doan tir dumg 38B den cong phia nam den Dinh Lé; XAy di,rng h thông cp 
din vA cAp thoAt nràc khu dAn cu phia Tây BAc Huyn Cy (giai doan I); CAi tao,  nAng cAp tuyén di.r&ng du ljch tr 
thôn KhA Trong dAn Thach Bich, xA Ninh Hal; CAl tao,  sra cha tat gch via he, bo bôn cAy xung quanh khuôn vien 
Huyn üy, UBND huyn; No vAt, xAy kA két hçip &rmg giao thông tuyên kênh tiéu Dông Chua, xA Ninh van; CAi 
tao, nâng cAp throng giao thông vAo khu kinh t mâi Hang Büi kt hqp vào diem du ljch Thach BIch — Thung Nang, 
thôn Dam Khê Trong, xA Ninh HAi; XAy dirng thrvng tr1ic xA don tr thôn Yen Trch dOn dê song Hoang Long, xA 
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du sam dua vào sü diing dam bão ch.t liiçing, tin d theo quy djnh. Dn nay, 
co 09 dir an dã co ban hoàn thành 3 , con 09 dir an dang tiêp tiic triên khai dam bão 
tiên d theo quy djnh. 

- V cong tác PCLB: Thithng xuyên kim tra, don dOe các &n vj thrc hin 
nghiêm ché d thi.rmg tnrc PCTT&TKCN näm 2020; UBND huyn dâ ban hành 
01 cong din dê chi dao  triên khai cong tác ang phó vai con bâo so 02; tiên hành 
kiêm tra, iii bô dê, kè, cong và cac cong trInh trong diem xung yêu dam bão sn 
sang phiic vii cong tác phOng chông 1i4 bão, xa 1 các vi phm pháp 1ut ye dê 
diêu. Chi dao  các HTX nông nghip, Chi nhánh khai thác cong trInh thüy lcii thrc 
hin tot cong tác thüy igi ni dông, triên khai chông üng, tiêu nithc dm, dam bão 
an toân cho din tIch các cay màu và din tIch hia. 

1.2. San xuãt cong ngIzip, lieu thu cOng nghp, djch vy và du ljch: 
- Do ãnh hu&ng cüa djch bnh Covid-19 nên giá trj san xuât Cong nghip - 

TTCN trong tháng ithc dt 478 t' 923 triu dông, giãm 1,5% so vói tháng tru&c. 
Trong do: Khôi doanh nghip dat  433 t 311 triu dông; khôi cá the dtt 45 t' 612 
triu dông. 

- Hoat ding thirong mai,  djch vi trong tháng ixóc doanh thu dat  263 t 973 
triu dong, giãm 2,8 % so vói tháng truac. Trong do: Doanh thu thuong nghip dat 
213 t 900 triu dông; djch v dat  26 t' 101 triu dOng; Doanh thu khách san,  nhà 
hang dat  23 t' 972 triu dOng. 

1.3. Cong tác Tài nguyen - MOi tru'àng: 
- Ban hành Thông báo thu hi 1.727,55 m2  dt d thc hin dr an nhà van 

hóa xâ Ninh Giang; Quyêt djnh thu hôi dat thirc hin dir an nang cap, mO rng 
tuyên thoát 1Q kè sat  1â bi tã, hu sOng Hoang Long, trOng tre chän song doan tü 
câu Trung Yen den câu Gián tai  xã Trung Yen. Triên khai thirc hin Quy hoach 
sir ding dat thf kr 2021-2030 và kê hoach si:r ding dat nàm 2021. Trong tháng, dä 
hoàn chinh ho,  so và cap 226 Giây chirng nhn quyên sü dmg dat; däng k the 
chap và xóa the chap bang quyên sr diing dat cho 295 trtr&ng hgp. 

- Tp trung chi dao  các co quan chuyên môn, UBND các xä, thj trn trin 
khai thirc hin rà soát, thông ké tInh hInh vi pham ye dat dai, xa 1 nghiêm các 

Trumg Yen; Cãi t?o  dirang dan sinh và mumg tirài, tiêu hçxp tác xa Chi Phong, xA Trir?mg Yen; Xây di,mg 10 
phOng h9c, 02 phong chirc nang và các hang mic phi,i trçl tru&ng mAm non Ninh Van; Xây dmg h thông cp din 
và din chiu sang din trang tn, ci,irn den LED quãng bá du Ijch khu Tam Côc, - Bich Dng xâ Ninh Hãi; Xây 
di,rng via he, khuôn viên cay xanh, bôn hôa, thãm cô tuyn di.rông du ljch tr tram barn Lien Trung den ChCa BIch 
Dng; Xr 1 khân cep doan dé D6ng Chiêu thôn Van  Lê xA Ninh Van; Xây di,mg cong trInh ha teng k thut c,im 
cong nghip dã m ngh Ninh Van. 
(2)  Các dr ái: Trithng THCS Dinh Tién Hoàng. Hang rni,ic: Nhâ Da Nang; Xây drng via he các tuyen thrOng tri,ic xà 
Ninh Giang. 

Di,r an: Xây di,mg via he, khuon viên cay xanh, b6n hOa, thám cO tuyen dizOng du ljch tir tram barn Lien Trung den 
ChOa BIch Dng; Xir I kh.n cap doan de BOng Chieu thôn Vn Lê xA Ninh Van, huyn Hoa Lr; Trirng THCS 
Dinh lien Hoàng. Hang  mic: Nhà Da Nng; Xây di,rng 02 nhà hçc vâi 8 phOng hQc, cal tao  nhà lap hQc 2 thng và 
mt so hang mi,ic phi,x trq Trung mâm non Tnrng Yen; Cãi tao,  nâng cap San, bo bôn cay Tn,i sa lam vic Huyn 
Ciy, UBND và khôi doàn the huyn; Xây di,mg h thông cap din và cp thoát nuàc khu dan cit phia Thy Bäc Huyn 
Cy (giai don I); Câi tao,  nâng cap tuyen throng du Ijch tr thôn Khê Trong den Thach Bich, x Ninh Hâi; Cãi tao, 
sCra chfta lat gach  via he, bo bn cay xung quanh khuOn viên F1uyn Cy, UBND huyn; Nao  vet, xây kè ket hçip 
thr&ng giao thông tuyen kênh tiêu Bong Chua, x Ninh Van. 
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triz&ng hçip 1n chim dt dai, s~ ding dt sai mic dIch, vi phm trt t1r xây dimg. 

- Thuèng xuyên kiêm tra cong tác bão v mOi trung di v&i các dir an, co 
si san xut kinh doanh, các khu dan c.r & các xà, thj trân trong toàn huyn. To 
chüc cung c.p 90 xe và 55 thüng thu gom rae thai cho các xã, thj trân. 

1.4. Cong tác giáiphóng mt bang: 
UBNID huyn tip t1c chi dao  các phOng, ban, ngành, các dcm vi lien quan 

tp trung tháo gi khó khãn, vu&ng mac trong cong tác GPMB các dçr an, t.p trung 
vào các d? an nhu: di,r an dâu tu xây dirng du&ng b cao toe doan Ninh BInh (Mai 
Scm) - Thanh Hóa (QL45), dir an xây dtrng Ca s& ha tang khu tái djnh cu Dông Be 
Trong, xä Ninh Van; dir an xây dirng bâi do xe Câu Hi, xà Tri.r&ng Yen; dir an 
du tu xây dirng cong trInh hoàn trã tuyên kênh tuOi tiêu hai ben tuyên dumg két 
nôi gia cao toe Câu Giê - Ninh BInh vOi QL1A qua xã Ninh An; dir an dãu tu, cái 
tao, nâng cap duäng giao thông vào khu kinh tê hang Büi kêt hp diem du ljch 
Thach BIch - Thung Näng (giai doan  2), xã Ninh Hài; d an nâng cap, rn& rng 
tuyên thoát lü, kè chông sat  1& b& ta, hU'u song Hoàng Long, trông tre chän song 
doan ti'x câu Tru&ng Yen den câu Gián... và các d1r an dâu giá giá trj quyên sir dung 
dat trên dja bàn huyn. 

1.5. Cong tdc thu, chi ngân sdch: 
- Tng thu ngân sách trong tháng trên dja bàn u.rOc dat  3 t' 445 triu dng, lüy 

kê dat 355 t' 922 triu dông dat  177,2% dir toán nàrn. Trong do, thu thuê, phi, 1 
phi 3 t 395 triu dông; thu tiên sur dung dat 50 triu dông. 

- Chi ngân sách Nhà nu&c 18 t5' 487 triu dng. Trong do: Chi thu&ng xuyên 
14 t' 356 triu dông, chi dâu tu xây drng ca bàn 899 triu dông, chi trçi cap ngãn 
sách xâ 3 t' 232 triu dông. 

2. V van boa, xã hi: 
2.1. Cong tdc Van hoá - Thông tin: 
- cac hoat  dng van hóa, thông tin dâ dáp u'rng tt yêu cu phiic viu nhim 

chInh trj cüa dja phucing. Ni dung tuyên truyên tp trung vào cong tác phOng, 
chông djch bnh C OVID- 19 song song vâi phát triên kinh tê - xä hi, các ngày lê 
1&n, các sis kiên chInh trj quan trçng 4'. Toàn huyn dã chang treo 86 krqt bang 
zOn, phát dan 60 khâu hiu tu&ng, chäng treo 76 lucit c& day, dt 06 mâm c&, trên 
3.800 lucit c& các loai... 

- Chi do phOng Van hóa - Thông tin hu&ng dn các xã, thj trn, Trung tam 
Van hóa— The thao và Truyên thanh huyn tO chüc tot các hoat dng van hóa, van 
ngh, the thao nhãn k' nim 75 nàm Cách mng tháng Tam, và hu&ng irng "Ngày 
hi toàn dan bão v ANTQ" nàm 2020. To chirc thành cOng Giãi Bong dá Nhi dông 
huyn Hoa Lu nàm 2020. 

(4)  Ngay nn nhân ch.t dtc Da cam/Dioxin Vi@ Nam 10/8; tuyên truyn k) nim 75 näm Cách mng tháng 8 (19/8/1945 - 
19/8/2020), Qu& khanh nuâc Cong boa x hi chü nghia Vit Nam 2/9 (2/9/1945 —02/9/2020); 75 näm ngay truyen thông 
1rc h.rcmg COng an Nhân dan (19/8/1945 - 19/812020); k) nim 15 nrn Ngy hi toàn dan baa v an ninh to quOc (19/812005 
- 19/812020); Dai  hi Dáng các dip nhim k' 2020-2025 tin tâi Di hii Di biêu Bang b tinh Ninh Binh Ian thr XXII vá 
Di hi Dai  biu toán qu6c 1n thr XIII cOa Bang... 
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- Barn sat các nhim vi chInh trj tr9ng tam, kjp thai dua tin, bài phân ánh 
tInh hInh hot dng sânxuât phát triên kinh tê - xã hi, cong tác phông, chông liit 
bâo; ma chuyên m1ic ye phông chông djch bnh COVID-19 trén h thông truyên 
thanh huyn. Dã san xuât 27 chiimg trInh phát thanh; tong th&i hrqng phát song 
trên 3.030 philit. 

2.2. V Giáo duc — Dào 4w: 
Chi dao cac dcn vi xây dung kê hoach nàm hoc, diêu tra phô cap giao duc, 

chuân bj tot cac diêu kin ye chuyên môn, Co s vt chat dé to chüc khai giãng 
näm hQc mói. To chilrc tuyên sinh và duyt kêt qua tuyên sinh l&p 1 và lop 6 theo 
dung quy djnh. Xây drng và tO chirc triên khai ké hoch bôi duOng hçc sinh giOi 
cap THCS näm hçc 2020 - 2021. 

, A a A A . a 2.3. Cong lacy le, dan so KHHGD;plzong, chong d,ch bçnlz COVID-19. 
- Cong tác phOng, ch6ng djch bnh COVID-19: Ban Chi dao  huyn tiêp t1ic 

triên khai quyêt lit các bin phap nhtm phông, chông djch COVID- 19 theo clii ctio 
cilia Trung ucmg và cilia tinh. Den nay, tong so dang di.rçic each ly và giám sat là 30 
ngir?i, (trong do: Cách ly 02 nguai ti co sO y tê; cách ly 05 nguOi ti nhà và ncii 
lizu trili; cách ly 23 nguOi ti khách sn DOng Ne). Tiep tic tix van, hithng dan, 
tuyên truyên cho nguOi dan khai báo yté trên phân mêm nCoV và cài dt sO diing 
ilrng diing Bluezone. 

- Cong tác Y té': dâ trin khai thuic hin t& cong tác y t dir phông, cong tác 
dam báo v sinh ATTP, giám sat các ô djch, không dê djch bnh iOn xày ra trên dja 
bàn. Trong tháng, các co sO y té dâ khám cho 3.035 hrçt nguOi, diêu trj ni trill cho 
244 nguOi, diêu trj ngoi trü cho 42 krqt ngithi, so bnh nhân chuyên len tuyên trên 
353 nguOi. 

- COng tác Dan sO' KJ-IHG-D: Tip tiic trin khai các mô hInh, d an, chiên 
djch chäm soc süc khOe sinh san, KHHGD. UOc sO sinh trong tháng là 85 cháu, 
lily kê 8 tháng dâu näm là 578 cháu, tang 22 cháu so vOi cilng k' nàm 2019; uOc so 

sinh con thilr 3 trO len là 25 cháu, lüy ké 8 tháng dâu nãm là 145 cháu, tang 20 cháu 
so vOi cüng k' näm 2019. 

2.4. Cong Mc Lao dng, Thu'ong binh - xd hi: 
Th%rc hin tt ch d chInh sách di vOi nguOi có cong vOl cách mng và các 

dôi trcYng bão trçY xâ hi. Dã to chilrc chi trà trçi cap cho,  2.013 krçt dôi tuxqng nguOi 
có cOng vOi so tiên 4 t 419,1 triu dOng. TOng hqp ket qua diêu tra thu th.p, cp 
nht thông tin thj tr.rOng lao dng phân Cung lao dng trên dja bàn huyn. 

2.5. V báo hièm xd Izôi: SO tin thu BHXH, BHYT, BHTN iQy k tir dâu 
näm là 84 tr 757,1 triêu dOng, dat  55,06% KH; dà chi trã luung huu, trçl cap BHXH 
cho 5.625 nguOi vOi so tiên 19 t 53 1,2 triu dOng. Trong tháng, có 2.163 hrct ngi.thi 
khám, chila bnh bang BHYT vói sO tien 548,7 triu dOng. 

3. Cong tác chi do diu hành, xây thyng chInh quyn: 
3.1. COng Mc chi dw diu hành: UBND huyn dã ban hành 379 van bàn 

chi d.o diêu hành, trong do các thim vii tp trung chi dao  là: thu ngân sách; san 
xuât vi Müa, phOng chông 1t bâo, xây drng Nông thôn mOi kieu mâu; cOng tác 
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phông, chng djch bnh COVID- 19; chun bj mt s ni dung trInh tai KS' hçp thu 
13 (K5' hçp chuyên dé) HDND huyn khóa XIX; giài phóng m.t bang các dir an; 
giãi quyêt dan thtr, khiêu nai  to cáo cüa cong dan... và các nhim vii phát triên kinh 
té - xã hi theo kê hoach. 

3.2. Cong tác xây deng chinh quytn: Dã th?c hin t& Lut Can bi, cong 
chrc, Lut Viên chüc, các van bàn cüa ChInh phü, UBND tinh ye quãn iS' cong vii, 
cong chi'rc dam bão cho boat dng cüa UBND huyn dt hiu hrc, hiu qua cao. 
Ban hành Thông báo và Quyêt djnh nghi huucho 04 viên chüc, tiêp nhn 03 viên 
chüc ye cong tác tai  ngành giáo diic huyn; bô nhim lai  01 can b quán iS' trumg 
h9c... Xây dirng ké hoach  biên ch si,r nghip näm 2021. 

4. V an ninh - quc phông: 
4.1. Cong tác dam bão an ninh rut 4: 
- TInh hlnh an ninh chInh trj, trt t%r an toàn xã hi trén da bàn huyn duçic 

duy trI và dam báo tot. Trong tháng, co quan chüc náng dâ diêu tra, lam rO 01 v11 

phm pháp hInh sr; dà phát hin 03 v%i!05 dôi tuçing vi pham ye hành vi dánh bac, 
trong do xü iS' hInh sir 01 vi/02 dOi tuçing, xü iS' hành chInh 01 vi/03 dôi tuçmg; dã 
phát hin 06 viJ06 dOi tl.rqng vi phm pháp 1ut ye ma tüy, trong do xi iS' hInh s1r 
03 vu! 03 bi can, xlj ly hanh chinh 03 vu/03 bi can Tiêp nhân giai quyêt 17 tin bao, 
to giác ti pham; thii iS' diêu tra 11 v%1112 bj can, kêt thUc diêu tra chuyên Vin 
Kiêm sat dê nghj truy tO 02 viil04 bj can. Cong tác diêu tra, xü iS' ti phm dam 
bão tuân thu dung quy djnh cüa pháp 1ut, không dê xãy ra oan sai, bó 19t ti pham. 

- Cong tác tun tra kim soát trot tir ATGT duçic thirc hin thuOng xuyên, 
tInh hInh trt tr an toàn giao thông trén dja bàn disçic duy trI và dam bào 5 . 

4.2. Cong Mc quân st dja phwo'ng: Duy trI nghiêm tüc ch d sn sang 
chiên dâu. To chuc huân 1uyn nâng cao dan quan cci dng näm 2020 theo dung kê 
hoach; so kêt thc hin "Näm kS'  1u.t, k5 cixcing 2020". Triên khai rà soát dôi 
trcing 4 và dir kiên mi Rip bôi dixông kiên thuc quôc phOng an ninh cap huyn 
näm 2020. TO chüc Dai  hi quân nhân nhim k5' 2020 — 2022 theo kê hoach. 

4.3. Cong Mc thanh fra, (lip dan, glái quyEt don thir kb/Eu n,/ td cáo 
ciia cOng dan: 

- Tai Tri s?i Tiêp cong dan huyn dã tip 11 hrcit cong dan, tip nhn 01 dan 
thix. Ni dung cong dan Khiêu nai,  to cáo, phán ánh, kiên nghj, dê nghj tai  các buM 
tiêpcông dan liênquan chU yêu den vic tranh chap dat dai, cap Giây chirng nhn 
quyên su diing dat, chi trà chê d trçl cap khó khän do dai  djch COVID- 19... 
UBND huyn dã x1r iS' và giao cho các ngành chuc nàng thâm tra, xác minh, tham 
muu UBND huyn giãi quyêt theo quy djnh. 

- Trong tháng, dã ban hành Thông báo trà 1yi don cUa ông Lê Trung T, ph 
Tây Nam, thj tran Thiôn Ton; thành iQp To cOng tác lien ngãnh kiêm tra, xác minh 
ho so giãi quyêt to cáo cüa Chü tjch UBND xâ Ninh Van dôi vOi Ong Nguyen DInh 
lfàc, thôn H, xã Ninh Van; chi dao  ca quan chuyên mOn chuân bj ho so lien quan 

phãt hin, xCr I' 256 trung hçcp vi phm Lut giao thong, pht tién 301 triu dng, tm gi1 01 ô to, 75 xe mô 
to. Xay ra 02 vi tai nn giao thông duOng bO,  hu qua 1am 01 ngLri tr vong, 01 nguii bj thiwng. 
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dn vic kháng cáo cüa ông Pham Ngçc Tam vâ bà Cao Thj Thão, xâ Ninh Van. 
- Dâ tin hành 01 cuôc kim tra theo k hoach kim tra trách nhim cUa Chü 

tjch UBND xâ Ninh Hôa trong vic to chüc thirc hin quy djnh cüa pháp lut ye 
cong tác tiep dan, giãi quyêt khieu ni, to cáo cüa cong dan và 02 cuc kiêm tra dt 
xuât: Kiêm tra cong vii dôi vói UBND các xã Ninh Xuân, Ninh Hãi, Ninh Hôa 
trong linh virc quàn 1 nhà nuOc ye dat dai, tr.t tir xây dimg; kiêm tra vic lien kêt 
dâu tii xây dimg nhà djch vçi, ca sâ san xuât kinh doanh và cong tác thu, chi tài 
chInh tü näm 2016 den näm 2019 dôi vói Hçip tác xâ nông nghip Da Giá. 

4.4. Cong the 1w p/zap: T chCrc tp hun nghip vi thanh tra nhân dan và 
hôa giái i cy s& cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dan Va to viên to hôa giãi 
xã Ninh Van. Diêu tra, khâo sat tInh hInh thi hành pháp 1ut ye xir l vi phm hành 
chInh trên dja bàn huyn nm 2020. 

Trong tháng, däng k khai sinh cho 120 tnrông hqp; däng k k& hon cho 20 
c.p vç chong; chüng thirc cho 2.070 tru?mg hqp, thu trên 11,2 triu dông. To chirc 
hôa giài thành cOng 05/06 vi1; chü yêu là các mâu thuãn nhO trong thôn xóm. 

4.5 Côngtdc Thi hành an: Trong tháng dã thi hành xong 18 vic, vâi s 
tiôn 59,4 triu dOng; chuyên k' sau 260 vic v&i sO tiên 36 t) 52 1,2 triu dông. 

II. Nhim viii tr9ng tam tháng 9 nãm 2020 
1. Tip tijc tp trung chi do các xã, thj trn, các HTX nông nghip và nhân 

dan trién khai các bin pháp chäm soc kjp thai dêdám báo cho cay lüa vli Müa 
sinh trii&ng và phát triên. Tiêp ti1c theo dOi, don dôc, hrnrng dan các dcm vj triên 
khai mO hInh san xuât: trông Mang Tây, Làa — C, trông sen giông mâi, nuOi cá rô 
TOng Trtxông... Thi.thng xuyên theo dOi chat chê tinh hInh phát sinh cüa sâu bnh 
dê to chirc phun phông trr. Triên khai các bin pháp phOng chông djch bnh trén 
gia siic, gia cam. Thirc hin tot cong tác phông chông thiên tai — TKCN; tang 
cu?ng kiêm tra các cong trinh de, kè, Cong dam báo cho cOng tác phông chông liit 
bäo; tang cumg cOng tác phông cháy, chüa cháy thng. 

Các phông, ban, ngành cüa huyn can cir chirc näng nhim yu cüa mInh tip 
tiic tp trung chi do, kiêm tra, don dôc các xâ xây drng xâ và khu dan c's NTM 
kiêu mâu theo hithng tiên tiên phü hqp v&i d,c diem tInh hInh cüa dja phuGng. 

2. Tip tiic tháo g khó khän dy mnh thu ngân sách trén dja bàn, trong do 
tp thing thrc hin tOt các nguOn thu ttr dâu giá dat, giao dat, th 1 dat dai theo 
Ngh djnh 43/2014/ND-CP cüa ChInh phü; quân 1 chit chë nguOn thu, chi theo 
dOng Lut thrc hãnh tiêt kim, chông tham nhüng, lang phi. 

3. Tip tiic chi d?.o  các xâ, thj trn hoàn chinh Phiiong an chinh trang dng 
rung trInh UBND huyn phê duyt; Day nhanh tiên d thrc hin cOng tác do dc, 
chinh 1 ho so dja chInh, xây di,rng co s& dt 1iu dat dai, cap Giây chirng nhn 
quyên sir dicing dat và dat nôngnghip sau "DOn dién, Dôi thira"; tiép nhn và thâm 
djnh ho so thu hOi dat, giao dat, dau giá giá trj QSD dat, xü 1 dat dai theo Nghj 
djnh 43/201 4/ND-CP cüa Chinh phU cho các xâ, thj trân. 

Thirc hin tat cong tác quãn 1 Nhá ni.rc v dt dai, trt tir xây dirng; xà l 
nghiêm các tnr&ng hcip lan chiem dat dai, sir diing dat sai miic dich, xây dirng trái 
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phép; khi phát hin mfci sai phm yêu c.0 phãi hoàn trã lai mt bang nguyen trng 
ban dâu. 

Tip tue don d& cac xä, thj trn, các Co quan, don vj, doanh nghip ththng 
xuyen to chirc tot cong tác v sinh, mOi tru?Jng. 

4. Tang cil&ng cong tác kim tra, quãn l các cong trinh xây dijng co bàn. 
Hoàn thành ho so, nghim thu, quyêt toán các cong trInh theo dung quy djnh. 
Tiêp tic tp trung tháo g khó khan GPMB thirc hin các dr an: d an tái djnh cix 
khu Dông Môi, xä Ninh Xuân; dir an xây dirng co sâ ha tang khu dan cix Dông 
Cüa, xä Ninh An; dr an xây dirng Co sâ h tang khu dan cix Xuân Phuc, xä Ninh 
Vâti... va cac dir an dâu giá gi. trj quyên s1r ding dat trên dja bàn huyn. 

5. D.y minh cOng tác tuyên truyn, nhât là tuyên truyên trirc quan; ni 
dung tuyên truyên phãi thiêt thc, gãn vi các hoat  dng nhu: K nim 75 näm 
QuOc khánh 2/9/1945 — 2/9/2020; xây drng nông thôn mth kiêu mâu; day manh 
vic hçc tp và lam theo tix tirâng, dao  dirc, phong each Ho ChI Minh; cOng tác 
phông, chong djch COVID-19 gàn vói phát triên kinh tê, xä hi và các nhim vi1 
chInh trj khác. To chi'rc các hoat dng van hóa, van ngh, the diic the thao chào 
mirng các ngày lê ion cüa dat nixOc. 

- Phát dng phong trào thi dua day  và h9C 0 tt cá các c.p h9c ngay tft dâu 
nàm h9c 2020-2021; to chirc Lê khai giãng närn h9C mOi theo dung kê hoach dam 
báo trang tr9ng, an toàn, tiêt kim. Tiêp tic day manh  img dung cong ngh thông 
tin trong day  và h9C. 

- Tip tiic lam t& cong tác chàm soc sOc khoé, phông chng djch bnh cho 
nhân dan, nhât là chü dng phOng chông bnh sot xuât huyêt, djch COVID-19; 
huOng dan, 4n dng nhân dan thirc hin tot cong tác v inh an toàn thirc phâm; 
tiêp tic mO rng BHYT trong nhân dan. Thirc hin tOt các mO hInh, dê an ye cOng 
tác Dan so - Kê hoach  hóa gia dInh. 

- Thirc hin nghiêm tue ch d chInh sách di vOi ngl.ri có công, các di 
tucing bão trçi xà hi theo quy djnh; to chOc triên khai tot các hoat dng den on dáp 
nghia, các chInh sách ye an sinh xà hi. 

6. Thirc hin nghiêm ch d triic ban, trirc sn sang chin du. Gift vftng an 
ninh chInh trj, trot  tr an toàn xã hi, thrc hin dOng b các bin pháp dam bâo 
ATGT trên dja bàn nhât là trong tháng cao diem ye ATGT và djp k' nim 75 näm 
Cách mng tháng 8 và quOckhánh2/9. Chü dng näm tInh hmnh, ngän chn kjp 
thai các dôi tiiqng li ding dé gay rôi, tV tp dOng ngizOi lam mat an ninh chinh trj, 
trt tir an toàn xä hôi. 

Tiêp tiic lam tot cOng tác tiêp dan, giái quyt don this khiu nai,  t cáo cüa 
cong dan. Tp trung giãi quyêt dOt diem các vii vic con tOn dçng, khOng dê phat 
sinh diem nóng; thirc hin tOt cOng tác thanh tra; triên khai kp thai, nghiêm tue các 
kêt lun, quyêt djnh hành chInh dâ có hiu hrc pháp lut lien quan den giãi quyêt 
khiêu nai,  tO cáo cüa cOng dan... 

7. ca phOng, ban, nganh thuc huyn, UBND các xã, thj trn can cO chOc 
näng, nhim vii cüa don vj rà soát dánh giá vic thiic hin các chi tiêu kinh tê - xä 
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hi 9 tháng du näm d xay dmg và th1rc hin t& các giài pháp thrc hin 3 tháng 
cuôi nàm, phân dau hoàn thành và hoàn thành vuçit mrc các chi tiêu kinh té - xä 
hôi nãm 2020. 

Trén day là kt qua cong tác tháng 08, nhim v11 trçng tam tháng 09 näm 
2020. UBND huyn yêu câu các cap, các ngành nghiêm tiic triên khai thirc 

Ncri nit ln: 
- UBND tinh; 
- TI 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 tCr; 
- Lixu VT. 

TM. LW BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Büi Duy Quang 
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