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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 42/2020 (từ ngày 08/10/2020 đến 

ngày 15/10/2020) 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 Đông 2020; Công tác xây dựng nông thôn mới; Công tác phòng chống lụt bão; 

Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; 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 75 Quyết định, 65 Công văn, Báo cáo, 

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

trọng như: x   dựng Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ  u n 

2021; chỉ đạo thu thập bằng chứng chứng minh nguồn gốc hải sản tẩm ướp; thành 

lập tổ kiểm tra công tác tiêm phòng. Phòng chống dịch bệnh và kiểm soát giết mổ gia 

súc, gia cầm trên địa bàn huyện; kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm năm 2020; kiện toàn Hội đồng tiêu hủy gia súc, gia cầm bị nhiễm dịch 

bệnh năm 2020; Hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê tổng đàn lợn hiện có 

trên địa bàn để phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; đề xuất chính 

sách khuyến khích phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện 

Cẩm  u ên giai đoạn 2021-2022; kiểm tra, đánh giá đối với các khu d n cư mẫu đề 

xuất hỗ trợ chính sách; Triển khai chiến dịch rà quét mã độc; giao rà soát, báo cáo 

các khu vực có điện áp chưa đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân 

dân; xử lý tình trạng vi phạm qu  định sử dụng đất dành cho đường bộ và hành 

lang an toàn đường bộ; chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát 

các điều kiện hoạt động của các cửa hàng kinh doanh LPG; chỉ đạo đăng ký kế 
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hoạch làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, phục hồi, nâng cấp mặt 

đường BT M năm 2021; 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: 

+ Sản xuất vụ Đông 2020: Tiếp tục chỉ đạo xuống giống các loại cây trồng 

sản xuất vụ Đông năm 2020, cây rau màu gieo trỉa được 420/800 đạt 52,2%, cây 

khoai lang 90/200 ha đạt 45%, cây ngô lấy hạt 50/125 ha đạt 40%; một số mô hình 

sản xuất tập trung như c   khoai lang chất lượng cao tại xã Cẩm Hà  4 ha , Cẩm  ạc 

(3 ha), cây ngô nếp tại xã Cẩm Hưng  2ha , Cẩm  ac  3 ha , rau trên cát ven biển tại 

Yên Hòa 5 ha. 

Phát động lễ ra qu n phá bờ thửa nh  thành thửa lớn kết hợp cà  lật đất tại các 

xã  ên Hòa, Cẩm Duệ. 

    dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021 và Đề án sản xuất vụ 

 u n năm 2021 

+ Về chăn nuôi, thú  :  

Hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê tổng đàn lợn hiện có trên địa 

bàn để phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; 

Kết quả tiêm phòng đợt 2: 21/21 địa phương tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm (riêng: Cẩm Sơn, Cẩm Mỹ, Cẩm Quan chưa tiêm phòng cho đàn gia cầm), kết 

quả: lở mồm long móng trâu bò 84%, tụ huyết trùng trâu bò 92%, dịch tả lợn 59%, 

tụ huyết trùng lợn 59%, cúm gia cầm H5Na trên đàn gà 22,2%, cúm gia cầm H5N1 

trên đàn vịt 57. 

Kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng cạn, trên đàn gia súc 

gia cầm và thủy sản; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giết mổ tại các địa 

phương. 

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

+ Kiểm tra, rà soát, xây dựng Phương án - Dự toán thực hiện xây dựng tua 

tuyến, điểm nhấn huyện NTM gắn với chỉnh trang đô thị TT Cẩm Xuyên; 

+ Tiếp tục làm việc với các xã để rà soát, đánh giá, bổ cứu xây dựng Khu dân 

cư mẫu năm 2020 đối với các xã xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và thôn đăng 

ký xây dựng KDC mẫu đạt chuẩn; 

+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng NTM, khu d n 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 55.356/70.76 đạt 

78% (số liệu đã điều chỉnh). 

+ Rãnh thoát nước trên các tuyến đường giao thông: đã triển khai thi công 

được 9.591/14.245 đạt 67% (số liệu đã điều chỉnh). 
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+ 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. 

- 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 15 hộ kinh doanh; lũ  kế từ đầu năm có 00 dự án, 

thành lập được 35 doanh nghiệp; 06 Hợp tác xã; 385 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 07/10/2020 đến hết 14/10/2020): 17.613 triệu 

đồng; 

 + Tổng thu nội địa trong tháng (từ 01/10/2020 đến hết 07/10/2020): 26.882 triệu 

đồng; 

 + Tổng thu nội địa lũ  kế từ đầu năm đến hết 14/10/2020: 362.898 tr.đ, đạt 

157% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, 141% dự toán HĐND hu ện giao giao và 

bằng 114% 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; tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền chào mừng: Đại hội thi đua  êu nước lần thứ VII, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXIX … 

+ Xây dựng dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển du 

lịch Cẩm Xuyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2030; dự thảo kế 

hoạch phát triển du lịch Thiên Cầm giai đoạn 2021- 2025; dự thảo Đề án Chính 

quyền điện tử giai đoạn 2021- 2023. 

- 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. 

+ Tổ chức theo dõi cách ly y tế theo qu  định 216 đối tượng là sinh viên Lào 

tại trường Đại học Hà Tĩnh, số người đang cách l    tế tại trường Đại học Hà Tĩnh 

hiện tại là 216 người. 
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+ Kiểm tra giám sát chặt chẽ các ca nghi ngờ sốt xuất huyết, truyền thông 

cho nhân dân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rảnh, lật úp 

chum vại dụng cụ chứa nước bẩn, thả cá vào các bể nước để diệt loang quăng, bò 

gậy. Ngủ nằm màn cả ngà  và đêm, khi có người sốt báo cho cán bộ y tế biết để xử 

lý kịp thời tránh dịch bùng phát ra diện rộng. 

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

+ Tiếp nhận, xét duyệt 30 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp mai táng 

phí, thờ cúng Liệt sĩ, bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công và thân nhân của 

họ theo đúng đối tượng theo qu  định. 

+ Phối hợp với Đoàn Thanh tra Sở  ĐTB H kiểm tra, xác minh 53 đối 

tượng chất độc hóa học gián tiếp đang hưởng trợ cấp trên địa bàn huyện. 

 + Kiểm tra, đôn đốc công tác đào tạo nghề lao động nông thông. 

 + Tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình hoạt động cho vay giải quyết việc 

làm từ nguồn quỹ quốc gia việc làm năm 2020. 

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;     dựng phương 

án Bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ  I  

nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

- Tiếp tục triển khai lực lượng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra làm rõ 01 vụ, 01 đối tượng có hành vi lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản.  

- Điều tra làm rõ 01 vụ, 02 đối tượng trộm cấp tài sản. Phát hiện, bắt giữ 02 

vụ, 10 đối tượng Đánh bạc; 01 vụ, 02 đối tượng Tàng trữ trái phép chất ma tú ; 01 

vụ, 02 đối tượng Săn bắt chim trời.  

- Khởi tố điều tra 02 vụ, 02 bị can trong đó: 01 vụ, 01 bị can về tội Vi phạm 

qu  định về tham giao thông đường bộ  đối với Võ Công  ong ; 01 vụ, 01 bị can 

về tội Cố ý g   thương tích đối với  Ngu ễn Quang Đông . Tiếp tục điều tra 15 vụ, 

25 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 05 

trường hợp vi phạm  lập biên bản 05 trường hợp, ước tính số tiền phạt: 2,5 triệu 

đồng . Ra qu ết định xử phạt 07 trường hợp, tổng số tiền phạt 8,4 triệu đồng. Đăng 

ký mới 35 xe mô tô, 15 xe má  điện.  

- Triệu tập 04 người chấp hành án để kiểm danh, kiểm diện. Hướng dẫn 03 

trường hợp về thủ tục xóa án tích. Xuất nhập 04 lượt tang vật, phương tiện vi phạm 
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hành chính. Đảm bảo an toàn nhà tạm giam, tạm giữ.  

- 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 chỉ đạo sản xuất vụ Đông sau mưa lũ; 

 - Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa  phương tổ chức tiêm phòng bổ sung cho 

đàn gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu giao; 

  - Kiểm tra, đánh giá mô hình trồng c   cam chất lượng cao tại vùng bán sơn 

địa theo Đề án phát triển c   cam của hu ện 

  - Xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi. 

 - Tổ chức kiểm tra công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát 

giết mổ tại các xã, thị trấn; 

 - Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh, công 

tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng NTM, khu d n 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; 

- Phát động đợt cao điểm xây dựng NTM nhằm phấn đấu đạt chuẩn huyện 

NTM. 

 - 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. 

- Xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo cho con đẻ người 

có công với cách mạng và phê duyệt danh sách trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 

đối tượng người có công; 

- Tiếp tục kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trước tình hình mới; 

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi tu ển dụng giáo viên các cấp; 

- Tập trung xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công d n trên các lĩnh vực. 

- Chủ động nắm tình hình trên các tu ến, 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 

qu ết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tú . Đẩ  

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 tu ến, địa bàn trọng điểm, theo từng chu ên đề. Tăng cường các mặt công tác 

quản lý nhà nước về TTAT H, phòng chống chá  nổ nhất là quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, đảm bảo TTCC trên địa bàn.  
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 Trên đ   là kết quả thực hiện nhiệm vụ một số nội dung trọng tâm về tình 

hình kinh tế - xã hội tuần từ ngày 08/10/2020 đến ngày 15/10/2020 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 qu  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; 

-  ưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

   

Phạm Văn Thắng 
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