UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN
Số: 352 /UBND-VP
Về việc báo cáo tình hình kinh tế xã hội tuần 08, kế hoạch tuần 09
năm 2020

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Xuyên, ngày 20 tháng 02 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 08/2020 (từ ngày
13/02/2020 đến ngày 20/02/2020) 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 Xuân; Công tác xây dựng nông thôn mới; công tác kiểm tra, phòng,
chống dịch bệnh, đặc biệt phòng, chống dịch nCoV; 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 86 Quyết định, 66 Công văn, Báo cáo,
Chương trình, Kế hoạch… trong đó có một số Văn bản chỉ đạo điều hành quan
trọng như: thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm
2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ; bổ cứu các biện pháp khẩn
cấp phòng, chống bệnh cúm gia cầm; kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động
kinh doanh dịch vụ văn hoá - thể thao-thông tin- truyền thông và tệ nạn xã hội;
đăng ký tên miền trang TTĐT của các xã sau khi sáp nhập; rà soát, tổng hợp nhu
cầu hỗ trợ kinh phí chính sách phát triển du lịch; Đề nghị hỗ trợ kinh phí phục
dựng Hò chèo cạn gắn với Lễ hội Cầu Ngư; Kế hoạch làm đường GTNT, rãnh
thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ trợ công tác duy tu bảo dưỡng thường
xuyên và phục hồi nâng cấp mặt đường bê tông xi măng đường GTNT năm 2020;
kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra
theo 4 tình huống của Bộ Y tế; Các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng
chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường nhằm hạn chế tối đa những dịch
bệnh nguy hiểm đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut
Corona;…

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 Xuân: Tính đến ngày 19/02/2020 sản xuất vụ Xuân, toàn
huyện đã gieo trồng được 9542/9540 ha lúa đạt 100% kế hoạch; cây trồng cạn:
cây lạc 257,8/1000 ha đạt 25,8% KH, rau các loại 918,3/1925 ha đạt 47,7% KH,
khoai lang 118,3/325 ha đạt 36,4% KH, cây ngô 51,7/150 ha đạt 34,4%KH.
+ Về tình hình dịch hại: trên cây lúa ốc bươu vàng tập trung gây hại tại các
vùng sâu trũng, diện tích nhiễm 85 ha trong đó nhiễm nặng 15 ha. Chuột gây hại
vùng gần làng, gần mương máng gần bờ diện tích nhiễm toàn huyện 65ha, 15ha
nhiễm trung bình; bệnh đạo ôn bắt đầu xuất hiện trên các giống nhiễm (XM 12,
NA6), tỷ lệ nơi cao 1% cấp bệnh C1. Trên đàn vật nuôi, tình hình dịch bệnh cơ
bản ổn định; đã kịp thời chỉ đạo, bổ cứu công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
- Tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới:
+ Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn xây dựng NTM tại các xã Cẩm Nhượng và
Cẩm Thịnh;
+ Tổ chức tập huấn xây dựng phương án-dự toán, khung kế hoạch xây dựng
khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu cho cán bộ phụ trách NTM các xã, thị trấn;
+ Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn xây dựng NTM tại các xã Cẩm Nhượng và
Cẩm Thịnh
- 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 tiếp tục 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 04 hộ kinh doanh; 01 doanh nghiệp; lũy kế từ đầu
năm có 00 dự án, thành lập được 06 doanh nghiệp; 00 Hợp tác xã; 48 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 12/02/2020 đến hết 19/02/2020): 3.666,0
triệu đồng;
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+ Tổng thu nội địa trong tháng (từ 31/01/2020 đến hết 19/02/2020):
12.562,5 triệu đồng;
+ Tổng thu nội địa lũy kế từ đầu năm đến hết 19/02/2020: 26.765,9 triệu
đồng, đạt 11% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, 11% 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:
+ Xây dựng kế hoạch tổng kết mùa du lịch năm 2019, triển khai phương
hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch khai trương mùa du lịch Thiên Cầm năm
2020; kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao-thông tin- truyền thông và tệ nạn xã hội;
- Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật về y tế, tình hình dịch bệnh:
+ tổ chức truyền thông trực tiếp cho hơn 400 người là thành viên BCĐ,
trưởng các đoàn thể, chỉ huy các thôn và chủ các cơ sở lưu trú tại xã Cẩm Hoà và
xã Cẩm Nhượng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19;
+ Phát 35.500 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19
+ Phun hoá chất xử lý môi trường tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn;
+ Giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn huyện;
- Tình hình, hoạt động, kết quả nổi bật về lao động việc làm, an sinh xã hội:
+ Xét duyệt hồ sơ và ban hành 09 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Người có
công và thân nhân NCC với cách mạng, xét duyệt hồ sơ và ban hành quyết định
cho 50 hồ sơ giải quyết chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội.
+ Rà soát, tổng hợp số liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi
vào hoàn cảnh đặc biệt tại các xã, thị trấn.
+ Rà soát, quyết toán chi trả quý I nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở của tập đoàn
Vingroup tài trợ cho 681 đối tượng.
+ Phê duyệt tiền điện hộ nghèo quý I năm 2020 cho 1764 hộ nghèo với
tổng số tiền 280.476.000 đồng.
+ Đề nghị trung tâm nuôi dưỡng NCC và BTXH tỉnh tiếp nhận 1 đối tượng
BTXH vào nuôi 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:
Thực hiện tuyển dụng và phân bổ 22 giáo viên tiểu học; thuyên chuyển nội
huyện 13 giáo viên;
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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, khiếu kiện vượt cấp liên quan đến sự cố môi trường biển trên
địa bàn. Tiếp tục thu thập tài liệu, đấu tranh với đối tượng có hành vi đăng tải các
bài viết nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội facebook.
- Khởi tố 02 vụ, 05 bị can (trong đó: 01 vụ, 04 bị can về tội đánh bạc; 01 bị
can về tội trộm cắp tài sản; 01 vụ cố ý gây thương tích). Kết thúc điều tra, chuyển
VKS đề nghị truy tố 02 vụ, 03 bị can (trong đó 01 vụ, 02 bị can trộm cắp tài sản;
01 vụ, 01 bị can vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ). Chuyển
Phòng PC03 điều tra 01 vụ, 01 bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài
sản. Tiếp tục điều tra 12 vụ, 22 bị can. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận tin
báo, tố giác tội phạm.
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT. Phát hiện 45
trường hợp vi phạm (lập biên bản 27 trường hợp; XPTC: 18 trường hợp; ƯTTP:
18,8 triệu đồng); tạm giữ 07 mô tô. Ra quyết định xử phạt 34 trường hợp, tổng số
tiền phạt 15,5 triệu đồng.
- Tiếp nhận, lập hồ sơ 01 đối tượng chấp hành án phạt cải tạo không giam
giữ. Triệu tập 03 đối tượng đang chấp hành án treo lên kiểm danh, kiểm diện, răn
đe, giáo dục. Đề nghị xóa án tích cho 01 trường hợp. Xuất nhập 1 lượt vật chứng;
03 lượt tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trích xuất 06 đối tượng phục
vụ xét xử. Bảo vệ an toàn 11 phiên tòa hình sự, 03 phiên tòa dân sự. Tham mưu tổ
chức kiểm tra công tác thi hành án hình sự tại các xã, thị trấn. Đảm bảo an toàn
nhà tạm giam, tạm giữ.
- Xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, tôn giáo, các nội dung khiếu nại,
tố cáo khác;
III. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới:
- Tiếp tục chỉ đạo nhân dân dắm tỉa, bón thúc lần 1; phối hợp Trung tâm
ƯDKHKT &BVCTVN tiếp tục kiểm tra các đối tượng sâu bệnh và hướng dẫn
nhân dân phòng trừ kịp thời, đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lá.
- Chỉ đạo nhân dân xuống giống lạc theo khung lịch thời vụ của huyện, tiếp
tục gieo trỉa và chăm sóc cây rau màu.
- Chỉ đạo các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh
trên đàn vật nuôi, đặc biệt là phòng chống cúm gia cầm.
- Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các xã xây dựng phương án, dự toán, khung
kế hoạch xây dưng khu dân cư mẫu; Hướng dẫn đăng ký sản phẩm OCOP 2020.
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- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã Cẩm Thịnh, Cẩm Nhượng xây dựng
hoàn thành khung kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
năm 2020; Các xã, thị trấn xây dựng khung kế hoạch xây dựng NTM đô thị văn
minh năm 2020;
- Tập huấn xây dựng KDC mẫu, vườn mẫu.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã
sáp nhập;
- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut nCoV;
- Xây dựng kế hoạch, triển khai rà soát cung cầu lao động năm 2020.
- Xây dựng kế hoạch triển khai cập nhật biến động thông tin của đối tượng
bảo trợ xã hội vào phần mềm quản lý.
- Chủ động nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn đặc biệt là các xã vùng
giáo để kịp thời tham mưu giải quyết, không để xảy ra tình trạng phức tạp về
ANTT trên địa bàn.
- Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố, các tin báo, tố giác tội
phạm.
- 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 13/02/2020 đến ngày 20/02/2020 trên địa bàn
huyện Cẩm Xuyên, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo để Văn phòng Đoàn ĐBQHHĐND-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
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