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Kính gửi: 

 

 

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh;  

 

Thực hiện Công văn số 5823/UBND-TH ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc báo cáo tuần phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, Ủy ban nhân dân huyện 

Cẩm Xuyên báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 30/2020 (từ ngày 16/7/2020 đến 

ngày 23/7/2020) trên địa bàn huyện một số nội dung trọng tâm như sau: 

I. Công tác chỉ đạo điều hành:  

- Công tác chỉ đạo, điều hành nổi bật trong tuần: Tổ chức họp giao ban Lãnh 

đạo UBND huyện và Trưởng, phó các Phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn vào 

Thứ hai đầu tuần để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về: chỉ đạo sản xuất 

vụ Hè thu; Công tác xây dựng nông thôn mới; công tác kiểm tra, phòng, chống dịch 

bệnh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chỉ đạo giải quyết kịp thời 

khiếu nại, tố cáo của công dân; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.… 

- Việc ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, 

chương trình, kế hoạch… quan trọng của ngành, địa phương trên các lĩnh vực: 

Trong tuần, UBND huyện đã ban hành 77 Quyết định, 56 Công văn, Báo cáo, 

Chương trình, Kế hoạch… trong đó có một số Văn bản chỉ đạo điều hành quan 

trọng như: triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm cây lúa; đề nghị thẩm 

định điều kiện công bố hết dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Cẩm Xuyên; đề xuất nội 

dung thực hiện chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp theo Quyết đinh 703/QĐ-TTg; chỉ đạo tăng cường các biện 

pháp phòng chống đuối nước trẻ em; triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 

2020; Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ 

các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020; triển khai thực hiện đề án Phục hồi sản 

xuất, kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch 

Covid-19; đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông và rãnh thoát nước trên các 

tuyến đường giao thông, phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM năm 2020; triển khai 

các biện pháp đảm bảo an toàn cây xanh đô thị; chỉ đạo triển khai lập Điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030; chỉ đạo tuyên truyền chào 

mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII khóa 2020- 2025; xử lý, trả lời, báo cáo 

kết quả giải quyết các khiếu nại của công dân trên các lĩnh vực… 
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II. Tình hình, kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực trọng tâm  

1. Về kinh tế:  

- Tình hình, tiến độ sản xuất, thu hoạch mùa vụ, dịch bệnh, thiên tai: 

+ Về sản xuất vụ Hè Thu: Diện tích gieo cây cây lúa 9000/8975 ha đạt 100% 

kế hoạch; 

 Điều tiết nước chống hạn và kiểm tra sinh trưởng phát triển cây lúa sau khi 

bón thúc đòng. 

Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ rầy xanh đuôi đen, bệnh vàng lá di động tại xã 

Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng. 

Kiểm tra mô hình sản xuất lúa hữu cơ liên kết với doanh nghiệp với quy mô 

20 ha tại xã Cẩm Thành. Kiểm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn 

nuôi tổng hợp của ông Nguyễn Viết Khánh tại xã Cẩm Lạc. 

+ Về tình hình dịch hại: Chuột gia tăng nhanh tỷ lệ và diện tích nhiễm 182 

ha, trong đó có 25 ha nhiễm nặng (mặc dù nông dân đã triển khai nhiều biện pháp 

phòng trừ); Bệnh khô vằn bắt đầu phát sinh gây hại trên các diện tích gieo dày, bón 

thừa đạm; Tập đoàn rầy gối lứa và tiếp tục tích lũy mật độ với mật độ phổ biến 

100-150 con/m
2
, cục bộ 1.200 con/m

2
; Bệnh vàng lá di động biển hiện rõ và tăng 

nặng trên các diện tích nhiễm nặng, diện tích nhiễm 77 ha, trong đó nhiễm nặng 8 

ha (mặc dù đã có các biện pháp chăm sóc tích cực); tập đoàn nhện gia tăng tỷ lệ, 

nhện gié bắt đầu gây hại nhẹ trên các giống nhiễm (Khang dân 18).  

Trên đàn vật nuôi, trong tuần không phát sinh thêm ổ dịch mới trên đàn vật 

nuôi, lũy kế từ đầu năm đến nay, đã có 16 ổ dịch thuộc 9 thôn/6 xã, buộc tiêu hủy 

70/trọng lượng 5.061,6kg; hiện nay, trên địa bàn huyện đã qua 30 ngày không phát 

sinh ổ dịch mới; Đã tham mưu văn bản đề nghị cơ quan thú y cấp tỉnh kiểm tra, thẩm 

định điếu kiện công bố hết dịch trên địa bàn huyện 

- Tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới: 

+ Kiểm tra, bổ cứu tình hình thực hiện các tiêu chí sau sáp nhập tại xã Nam 

Phúc Thăng, Yên Hòa.  

+ Hướng dẫn các thôn tiếp tục hoàn thiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu 

mẫu tại các xã: Cẩm Thịnh, Cẩm Nhượng, Cẩm Minh.  

+ Phối hợp với văn phòng NTM tỉnh, Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật 

tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tập huấn xử lý nước thải sinh hoạt tại xã Cẩm 

Thành.  

+ Thẩm định phương án - dự toán sản xuất, kinh doanh cho 10/13 sản phẩm 

đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2020 gửi tỉnh xin ý kiến.  

+ Hoàn thành phương án - dự toán nâng cấp điểm, tuyến tham quan du lịch 

trải nghiệm ntm tại 04 xã: Cẩm Lạc, Cẩm Quan, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh.  
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+ Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, chủ cơ sở sản xuất chuẩn bị sản 

phẩm, nhãn mác,... trưng bày tại gian hàng "Sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu 

biểu huyện Cẩm Xuyên" tại đại hội đảng bộ huyện cẩm xuyên nhiệm kỳ XXXII, 

giai đoạn 2020 - 2025. 

- Tiến độ làm đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng: 

+ Đường giao thông đã triển khai thi công: đường trục thôn 450m, lũy kế từ 

đầu năm 9,25km; đường ngõ xóm 500m, lũy kế từ đầu năm 24,18km; 

+ Rãnh thoát nước trên các tuyến đường: 350m, lũy kế từ đầu năm 8,92km; 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại; 

diễn biến thị trường, giá cả: 

+ Các hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp diễn biến bình thường 

như cùng kỳ tháng trước; 

+ Về thương mại dịch vụ: tổng mức luân chuyển hàng hóa dịch vụ bán lẻ 

tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng trước, các mặt hàng tiêu thụ ở mức bình thường; 

+ Về giá cả thị trường ổn định. 

- Tình hình thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp số liệu hàng tuần, luỹ kế 

trong tháng, luỹ kế số thu từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, so sánh với dự toán và 

cùng kỳ; tiến độ triển khai, khó khăn vướng mắc các dự án trọng điểm: 

Trong tuần thành lập mới 01 doanh nghiệp; 02 hộ kinh doanh, lũy kế từ đầu 

năm có 00 dự án, thành lập được 28 doanh nghiệp; 02 Hợp tác xã; 302 hộ đăng ký 

kinh doanh; 

- Tình hình, tiến độ thu ngân sách số thu hàng tuần, luỹ kế trong tháng, luỹ 

kế số thu từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, so sánh với dự toán và cùng kỳ: 

+ Tổng thu nội địa trong tuần (từ 15/7/2020 đến hết 22/7/2020): 9.949 triệu 

đồng; 

 + Tổng thu nội địa trong tháng (từ 01/7/2020 đến hết 22/7/2020): 21.917 

triệu đồng; 

 + Tổng thu nội địa lũy kế từ đầu năm đến hết 22/7/2020: 170.504 triệu đồng, 

đạt 66% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, 66% dự toán HĐND huyện giao giao và 

bằng 110% so với cùng kỳ năm 2019. 

2. Lĩnh vực văn hoá, xã hội:  

- Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật về văn hoá, thể thao, du lịch, đời sống 

nhân dân, thông tin báo chí phản ánh: 

+ Đăng tải các thông tin lên Cổng Thông tin điện tử huyện; tuyên truyền tăng 

cường sử dụng dịch vụ công, cải cách hành chính; nông thôn mới, phòng cháy chữa 

cháy, ngày toàn dân phòng chống ma túy, tuyên truyền đất đai tôn giáo;  

+ Thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền chào mừng 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII khóa 2020- 2025; 
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+ Xuất bản, in cuốn “Dư địa chí huyện Cẩm Xuyên” và tổ chức cấp phát cho các 

phòng, ban, UBND các xã, thị trấn. 

- Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật về y tế, tình hình dịch bệnh:  

Tiếp nhận và bố trí cách ly, theo dõi y tế 664 sinh viên Lào tại Trường Đại 

học Hà Tĩnh, đã lấy mẫu xét nghiệm lần 01 cho 498 người, hiện tại sức khỏe tất cả 

bình thường. 

- Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật về lao động việc làm, an sinh xã hội: 

+ Phê duyệt đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND ngày 

15/12/2019 của HĐND tỉnh; 

+ Tổ chức lễ Dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện, Đền thờ cố tổng bí 

thư Lê Duẩn, Di tích nhà thờ Đ/c Nguyễn Đình Liễn, Khu di tích Cố Tổng Bí thư 

Hà Huy Tập, Sân bay LiBi nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ. 

+ Thăm hỏi, tặng quà của Ban Tổ chức Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện cho 

đối tượng Người có công với cách mạng tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn; 

+ Đối chiếu kinh phí truy thu 71 đối tượng hưởng sai chế độ chất độc hoá 

học gián tiếp. 

+ Tổ chức kiểm tra đối tượng và họp hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ đối với 

người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. 

- Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật trong việc thực hiện chủ trương sắp 

xếp bộ máy, tuyển dụng, điều chuyển viên chức ngành giáo dục, y tế và cán bộ, 

công chức cấp xã: Bổ nhiệm 07 hiệu trưởng, hiệu phó quản lý giáo dục;  

3. Tình hình an ninh trật tự, tôn giáo, an toàn giao thông, khiếu kiện, 

khiếu nại, giải quyết tồn đọng: 

- Chủ động nắm tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, tình 

hình khiếu kiện trên địa bàn; bố trí lực lượng đảm bảo ANTT quá trình diễn ra Đại 

hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Triển khai lực lượng, ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm 

bảo ANTT bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020 

- Phát hiện 01 vụ, 28 đối tượng tuyên truyền, sinh hoạt Pháp luân công trái 

phép. Thu giữ 03 cuốn sách; 01 đài radio; 02 tờ giấy có nội dung liên quan đến Pháp 

luân công. 

- Điều tra làm rõ 01 vụ, 05 đối tượng Cưỡng đoạt tài sản; phát hiện, bắt giữ 05 

vụ, 06 đối tượng, trong đó: 01 vụ, 02 đối tượng Mua bán dâm; 02 vụ, 02 đối tượng 

Vi phạm quy định về VSATTP; 03 vụ, 03 đối tượng Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Thu giữ 0,0652 gam ma túy dạng đá Methamphetamin; 01 gói nilon bên trong có ma 

túy dạng cỏ. Buộc tiêu hủy 300kg thịt lợn không đảm bảo VSATTP. 

- Khởi tố điều tra 01 vụ, 01 bị can về tội Trộm cắp tài sản. Kết thúc điều tra, 

chuyển VKS đề nghị truy tố 01 vụ, 01 bị can về tội Trộm cắp tài sản. 
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- Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phối hợp chính 

quyền địa phương và gia đình đưa 01 đối tượng tâm thần đi trung tâm chữa bệnh, 

giáo dục, lao động xã hội. 

- Tuần tra, phát hiện 15 trường hợp vi phạm, trong đó: Lập biên bản 08 trường 

hợp, XPTC 07 trường hợp; ƯTTP khoảng 17,5 triệu đồng; trong đó có 02 trường 

hợp quá tải. Ra quyết định xử phạt 01 trường hợp vi phạm TTATGT, tổng số tiền 

phạt 0,75 triệu đồng.  

- Tiếp tục thực hiện 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. Vận động thu hồi 02 dao, 01 súng, 01 xung kích điện. 

- Xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, tôn giáo; Tổ chức làm việc với các đối 

tượng có ý kiến khiếu nại, tố cáo; xác minh, giải quyết các nội dung khiếu nại, tố 

cáo;  

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới:  

- Tiếp tục điều tiết nước chống hạn cho cây lúa và cây trồng cạn; Kiểm tra và 

chỉ đạo phòng trừ sâu dịch hại trên cây lúa 

 - Xây dựng đề cương sản xuất vụ Đông năm 2020. 

 - Tiếp tục chỉ đạo cơ quan thú y, UBND các xã thị trấn tăng cường kiểm tra 

giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu phi; 

dịch bệnh trên tôm. 

 - Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai mô hình nuôi bò thịt chất 

lượng cao quy mô 5 con trở lên và đề xuất xây dựng bộ chính sách mới; 

 - Nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tái đàn lợn theo Nghị 

quyết 214/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; 

 - Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. 

 - Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các bước trong quy 

trình thực hiện triển khai kế hoạch bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường 

đối với hàng hải sản tẩm ướp. Phối hợp kiểm tra, làm rõ một số nội dung trong đơn 

khiếu kiện của bà Nguyễn Thị Mười, thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

 - Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống chữa cháy rừng 

trên địa bàn. 

- Tiếp tục nâng cấp các điểm, tuyến xây dựng huyện nông thôn mới năm 2020;  

- Hướng dẫn các cơ sở xây dựng phương án SXKD sản phẩm tham gia 

OCOP năm 2020; 

 - Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm VH-TT, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác tuyên truyền: sử dụng dịch vụ công mức độ 3&4, cải cách hành 

chính. 
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- Đăng tải các thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Thăm hỏi, tặng quà cho 30 người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 73 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ 

27/7; 

- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức cách ly, theo dõi 664 

sinh viên Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh theo quy định; 

- Chủ động nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn; hoạt động của các hệ loại 

đối tượng, nhất là số đối tượng phản động, cực đoan trong tôn giáo.   

- Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, triển khai 

quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Đẩy 

nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố, các tin báo, tố giác tội phạm.  

- Triển khai lực lượng Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT 

theo tuyến, địa bàn trọng điểm, theo từng chuyên đề. Tăng cường các mặt công tác 

quản lý nhà nước về TTATXH, phòng chống cháy nổ nhất là quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, đảm bảo TTCC trên địa bàn.  

- Tiếp tục bố trí lực lượng đảm bảo ANTT tại điểm cách ly phòng chống dịch 

Covid 19.  

 Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ một số nội dung trọng tâm về tình 

hình kinh tế - xã hội tuần từ ngày 16/7/2020 đến ngày 23/7/2020 trên địa bàn huyện 

Cẩm Xuyên, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo để Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-

UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ; TC-KH; VH-TT; 

 KT-HT; NN&PTNT; 

- Thanh tra huyện; 

- Văn phòng ĐP NTM; 

- Công an huyện; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

   

Phạm Văn Thắng 
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