UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN
Số: 2672 /UBND-VP
Về việc báo cáo tình hình kinh tế xã hội tuần 38, kế hoạch tuần 39
năm 2020

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Xuyên, ngày 17 tháng 9 năm 2020

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 38/2020 (từ ngày 10/9/2020 đến
ngày 17/9/2020) 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: triển khai đề án
vụ Đông 2020; Công tác xây dựng nông thôn mới; công tác kiểm tra, phòng, chống
dịch bệnh trước tình hình mới; 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 67 Quyết định, 80 Công văn, Báo cáo,
Chương trình, Kế hoạch… trong đó có một số Văn bản chỉ đạo điều hành quan
trọng như: thành lập Đoàn kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện tua tuyến, điểm
nhấn huyện nông thôn mới năm 2020; giao thẩm định phê duyệt khung kế hoạch
thực hiện tiêu chí Đô thị văn minh năm 2020; chỉ đạo góp ý dự thảo báo cáo kết
quả xây dựng huyện nông thôn mới; Chỉ thị về công tác tiêm phòng và kiểm soát
giết mổ động vật; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh sản xuất vụ Đông 2020; kế hoạch
làm việc với đoàn chuyên gia về canh tác nông nghiệp hữu cơ tiên tiến của Trung
tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp bền vững; giao kiểm tra, báo cáo cơ sở
vật chất trường học; chỉ đạo cung cấp thông tin, giới thiệu địa điểm thực hiện đầu
tư các dự án nhà ở; phối hợp lập Quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng
xăng dầu, khí đốt quốc gia giai đoạng 2021-2030; ban hành quy định quản lý xây
dựng theo Quy hoạch chung xã Yên Hòa; Chỉ đạo báo cáo kết quả xây dựng thiết
chế văn hóa năm 2020, xây dựng kế hoạch năm 2021; Chỉ đạo UBND các xã, thị
trấn triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình
cuối năm 2020; Đôn đốc triển khai xây dựng nhà ở đối tượng bảo trợ xã hội do Quỹ
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Thiện Tâm tài trợ; chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trước tình
hình mới; xử lý, trả lời, báo cáo kết quả giải quyết các khiếu nại của công dân trên
các lĩnh vực…
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:
+ Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương sản xuất vụ đông 2020; đôn đốc đẩy
nhanh tiến độ thực hiện mô hình khoai tây tại các xã, thị trấn.
+ Phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện việc lắp đặt 2 thiết bị giám sát
hành trình tàu cá tại xã Cẩm Lĩnh, lũy kế 17/17 tàu hoàn thành việc lắp đặt thiết bị
giám sát hành trình theo yêu cầu;
+ Tổ chức hội thảo giới thiệu quy trình canh tác nông nghiệp hữu cơ tiên tiến
và truy xuất nguồn gốc điện tử bằng công nghệ Blockchain.
+ Về chăn nuôi, thú y: Kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, kiểm tra công
tác quản lý nhà nước về giết mổ tại các địa phương.
- Tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới:
+ Tổ chức họp, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 đối với xã sau
sáp nhập: Yên Hòa, Nam Phúc Thăng.;
+ Đôn đốc, hướng dẫn các chủ cơ sở, Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Phương án
sản xuất kinh doanh cho 14 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP huyện Cẩm
Xuyên năm 2020; Phối hợp Đơn vị Tư vấn khảo sát, hướng dẫn các nội dung theo
Phương án cho các cơ sở;
+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng NTM, khu dân cư mẫu,
vườn mẫu; thực hiện tua tuyến, điểm nhấn huyện nông thôn mới.
- Tiến độ làm đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng:
+ Đường giao thông nông thôn: đã triển khai thi công được 46,395
km/64,55km đạt 72%.
+ Rãnh thoát nước trên các tuyến đường giao thông: đã triển khai thi công
được 8,941km/18,263km đạt 49%.
+ Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM: đã triển khai thi công
1,6km/8,99km đạt 18%.
- 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.
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- 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 05 hộ kinh doanh, 02 hợp tác xã; lũy kế từ đầu năm
có 00 dự án, thành lập được 35 doanh nghiệp; 06 Hợp tác xã; 345 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 09/9/2020 đến hết 16/9/2020): 9.061 triệu
đồng;
+ Tổng thu nội địa trong tháng (từ 01/9/2020 đến hết 16/9/2020): 12.548
triệu đồng;
+ Tổng thu nội địa lũy kế từ đầu năm đến hết 16/9/2020: 306.629 triệu đồng,
đạt 127% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, 114% 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, triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch Covid -19 trước diễn biến mới; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu
nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII …
+ Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh cấp phép cho 02 hộ kinh doanh Karaoke trên
địa bàn.
+ Phối hợp với Trung tâm CNTT tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng CNTT
cho đơn vị UBND Nam Phúc Thăng.
- Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật về giáo dục:
Tổ chức lễ khai giảng năm học mới nghiêm túc, đảm bảo tốt công tác phòng,
chống dịch trên 100% các trường trên địa bàn huyện; tất cả các trường đã triển khai
công tác dạy học năm học mới sau ngày khai giảng.
- Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật về y tế, tình hình dịch bệnh:
+ Cập nhật tình hình, diễn biến của dịch, kịp thời triển khai công tác phòng
chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên.
+ Tiếp nhận, theo dõi cách ly y tế theo quy định 18 đối tượng là sinh viên
Lào tại trường Đại học Hà Tĩnh, lũy kế số người đang cách ly y tế tại trường Đại
học Hà Tĩnh hiện tại là 222 người.
+ Rà soát người đi từ vùng dịch về: Trong tuần có 55 người đi từ Đà Nẵng về
địa phương (đã xét nghiệm có kết quả âm tính), 03 người đi từ Quảng Nam về (đã
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lấy 02 mẫu và có kết quả âm tính âm tính), 05 người đi từ khu vực có dịch của các
tỉnh khác về (đã xét nghiệm và có kết quả âm tính).
+ Phối với với Trung tâm CDC tỉnh tổ chức truyền thông; đo huyết áp và test
tiểu đường tại 02 xã Cẩm Quan, Cẩm Mỹ với hơn 200 người tham gia.
- Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật về lao động việc làm, an sinh xã hội:
+ Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức Tuyên truyền các biện pháp phòng
chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích cho học sinh trường THCS Mỹ Duệ.
+ Thẩm định, phê duyệt kết quả điều tra lao động việc làm, tỷ lệ lao động có
việc làm, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo năm 2020, cụ thể:
Tổng lao động trong độ tuổi có khả năng lao động: 85.429 người;
Tổng lao động trong độ tuổi có việc làm: 85.376 người, đạt tỷ lệ: 99,94%
Tổng lao động có việc làm qua đào tạo: 74.567 người, đạt tỷ lệ: 55,71%.
Tổng lao động qua đào tạo: 59.155 người, đạt tỷ lệ: 69,29%.
+ Tiếp nhận, xét duyệt 35 hồ sơ Bảo hiểm y tế, mai táng phí, thờ cúng Liệt sĩ
cho các đối tượng Người có công với cách mạng; 46 hồ sơ giải quyết mai táng phí,
thôi hưởng trợ cấp, trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội.
+ Thẩm định giá, chỉ định thầu đưa người có công đi điều dưỡng tập trung.
- 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:
+ Xếp lương cho 35 công chức cấp xã;
+ Xây dựng Đề án thi thăng hạng giáo viên.
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; Đặc biệt là tình hình nổi lên tại giáo xứ Ngô Xá, Lạc
Sơn kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền biện pháp giải quyết;
- Đăng tải 10 tin bài, chia sẻ 27 lượt tin bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác
trên không gian mạng. Phối hợp với Phòng PA08 – Công an tỉnh kiểm tra công tác
khai báo lưu trú cho người nước ngoài và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch bệnh
Covid - 19.
- Phát hiện 18 vụ, 31 đối tượng, trong đó: 02 vụ, 02 đối tượng Buôn lậu; 07
vụ, 10 đối tượng Vi phạm quy định về VSATTP; 04 vụ, 07 đối tượng Khai thác tài
nguyên trái phép; 02 vụ, 04 đối tượng Sử dụng trái phép chất ma túy; 03 vụ, 08 đối
tượng Đánh bạc. Thu giữ số tiền 5.970.000đ và các tang vật khác có liên quan. Lập
hồ sơ đưa 01 đối tượng đi Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/NĐ-CP;
01 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 111/NĐ-CP đối với hành vi sử dụng
trái phép chất ma túy.
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- Khởi tố 02 vụ, 04 bị can trong đó: 01 bị can về tội Đánh bạc; 01 vụ, 01 bị
can về tội Vi phạm quy định về tham gia GTĐB; 01 vụ, 01 bị can về tội Giao cho
người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; 01 bị can về
tội Cố ý gây thương tích.
- Tuần tra, phát hiện 31 trường hợp vi phạm, trong đó: Lập biên bản 20 trường
hợp, xử phạt tại chỗ 11 trường hợp; ước tính tiền phạt khoảng 49,3 triệu đồng; trong
đó 04 trường hợp quá tải. Ra quyết định xử phạt 14 trường hợp vi phạm TTATGT,
tổng số tiền phạt 17 triệu đồng. Tạm giữ 06 mô tô.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ tại 05 trường
học (THPT Cẩm Xuyên, THPT Cẩm Bình, Tiểu học Cẩm Dương, Tiểu học Cẩm
Lĩnh, Tiểu học Nam Phúc Thăng) cho hơn 4.500 giáo viên, học sinh .
- 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. Thu hồi 01 súng tự chế, 08 xung kích điện, 01 dao, 02 đạn pháo, 01
bom mìn, 10 pháo bi, 06 XKĐ, 02 roi sắt.
- 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:
- Phối hợp với đơn vị tư vấn và thực hiện khảo sát tình hình về triển khai sản
xuất hữu cơ trên địa bàn (16-18/9/2020)
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông 2020
- Đôn đốc các địa phương triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia
súc, gia cầm;
- Chỉ đạo các địa phương thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về quản lý động vật hoang dã.
- Chỉ đạo các địa phương thực hiện quản lý chó nuôi và tiêm phòng dại chó
theo quy định của 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.
- Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh, công
tác phòng, chống chữa cháy rừng trên địa bàn.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng NTM, khu dân cư mẫu,
vườn mẫu; thực hiện tua tuyến, điểm nhấn huyện nông thôn mới; hướng dẫn, chỉ
đạo UBND các xã và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2020 tập trung
sản xuất, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình huyện, tỉnh thẩm định, chấm điểm;
- Tổ chức làm việc với 02 xã nâng cao: Cẩm Thành, Cẩm Lạc và Thị trấn
Thiên Cầm về xây dựng Đô thị văn minh..
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- Phát động đợt cao điểm xây dựng NTM nhằm phấn đấu đạt chuẩn huyện
NTM.
- Xây dựng kế hoạch xây dựng Đô thị văn minh, hoàn thành 18 tiêu chí theo
Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh, đảm bảo đạt chuẩn
cùng với huyện đạt chuẩn nông thôn mới;
- 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.
- Đăng tải các thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện.
- Phối hợp với Sở LĐTBXH kiểm tra đánh giá mô hình phòng ngừa, trợ giúp
người bán dâm tại huyện Cẩm Xuyên từ ngày 20-23/9/2020.
- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn điều tra doanh nghiệp, hợp tác
xã năm 2020.
- Tổng hợp báo cáo kết quả 10 năm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao
động nông thôn theo quyết định 1956.
- Tổ chức cho 400 đối tượng Người có công đi điều dưỡng tập trung.
- Báo cáo đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai
đoạn 2016-2020.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trước tình hình mới;
- 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.
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 10/9/2020 đến ngày 17/9/2020 trên địa bàn huyện
Cẩm Xuyên, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo để Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐNDUBND 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.
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