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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 02/2020 (từ ngày 

03 đến ngày 09/01/2020) 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 

hoàn thành các nội dung liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; 

công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa 

bàn trong dịp tết Nguyên đán; xử lí các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất khi 

chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và giải quyết các trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân được cấp đất làm nhà ở sai thẩm quyền; xử lý các trường 

hợp khiếu nại, các vấn đề liên quan đến tôn giáo, đất đai, bồi thường thiệt hại do 

sự cố môi trường;.… 

- 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 171 Quyết định, 64 Công văn, Báo cáo, 

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

trọng như: phát động phong trào toàn dân làm đường GTNT, rảnh thoát 

nước,phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM năm 2020; Chỉ thị về tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán; 

chỉ đạo tăng cường đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, công tác an 

toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch 

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020; bản chỉ đạo các xã triển khai các nội dung chuẩn bị 

cho tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

năm 2020; Kế hoạch tổng kết NTM năm 2019; giao các địa phương chốt số lượng 

và  hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ dịch tả lợn châu phi; Phê chuẩn các chức danh 

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các đơn vị hành chính mới sát nhập; Bố trí các chức 

danh công chức xã tại các đơn vị mới sáp nhập; thành lập các đoàn đi tặng quà, 
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dâng hương nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại của 

công dân và các vấn đề tồn đọng trên các lĩnh vực, đặc biệt về đất đai và bồi thường 

thiệt hại do sự cố môi trường biển;... 

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 Xuân: Tiến độ làm đất phục vụ sản xuất đạt 92% kế hoạch 

đạt 8776ha, các doanh nghiệp đã hợp đồng cung ứng khoảng 40 tấn giống lúa mới 

theo chính sách đất trồng lúa với các địa phương; 

+ Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa huyện.  

+ Về tình hình dịch bệnh: xuất hiện một số trường hợp lợn ốm chết, đã phối 

hợp với cơ quan thú y kiểm tra, hướng dẫn điều trị. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh 

cơ bản ổn định. Một số địa phương có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi chưa qua 

30 ngày, gồm: Cẩm Quan, Cẩm Quang, Cẩm Minh, Cẩm Thành, Cẩm Thăng, Cẩm 

Hưng, Cẩm Thịnh , Cẩm Dương, Cẩm Yên, Cẩm Thạch, Cẩm Hòa, Cẩm Sơn. 

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

+ Tổ chức rà soát, đánh giá, làm việc với BCĐ 02 xã Cẩm Thịnh và Cẩm 

Nhượng về lập khung kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020; 

+ Thành lập tổ công tác chỉ đạo xã về đích NTM năm 2020. 

+ Phối hợp với các Sở Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng NTM 

tỉnh kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ sản phẩm tham gia 

OCOP theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

+ Xây dựng khung kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới; 

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

Đang trình HĐND huyện xem xét, phê duyệt phương án cơ chế hỗ trợ xi 

măng làm GTNT 

- 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. 

Riêng mặt hàng thịt lợn mức tiêu thụ giảm do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi. 

- 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; lũy kế từ đầu năm có 00 dự án, 

thành lập được 00 doanh nghiệp; 00 Hợp tác xã;  05 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: 
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+ Tổng thu nội địa trong tuần (từ 03/01/2020 đến hết 08/01/2020): 00 triệu 

đồng; 

 + Tổng thu nội địa trong tháng (từ 01/01/2020 đến hết 08/01/2020): 00 triệu 

đồng; 

 + Tổng thu nội địa lũy kế từ đầu năm đến hết 08/01/2020: 00 triệu đồng, 

đạt 0% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, 0% dự toán HĐND huyện giao giao và 

bằng 0% so với cùng kỳ năm 2018. 

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 Chương trình kèm theo Kế hoạch ngành VH-TT năm 2020;  Kế 

hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. 

+ Tổng hợp, đề xuất các dự án xã hội hoá ngành Văn hoá. 

+ Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn diễn ra trong quý I. 

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

+ Thành lập đoàn liên ngành và tổ chức kiểm tra ATVSTP tết nguyên đán 

và lễ hội xuân năm 2020 trên địa bàn huyện. 

+ Triển khai khám sàng lọc tiểu đường vét tại 02 xã Cẩm Nhượng, Cẩm Mỹ 

cho khoảng 300 người 

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

+ Xét duyệt hồ sơ và ban hành 65 hồ sơ giải quyết chế độ cho đối tượng 

bảo trợ xã hội, xét duyệt và trình Sở LĐ-TB&XH ra quyết định trợ cấp cho 70 đối 

tượng Người có công và thân nhân NCC với cách mạng. 

+ Tổng hợp, đề nghị Hội Phụ nữ tỉnh tặng quà cho 15 đối tượng bảo trợ xã hội 

thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 17,250 tr.đồng. 

+ Tổng hợp, đề nghị UBMTTQ huyện tặng quà cho đối tượng hộ nghèo, hộ 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2020. 

+ Hoàn thiện thẩm định hồ sơ thanh quyết toán kinh phí dạy nghề theo QĐ 

số 1956/QĐ-TTg cho 11 lớp (315 học viên) với kinh phí 720 triệu đồng và 22 lớp 

đào tạo nghề theo QĐ số 12/QĐ-TTg (735 học viên) với kinh phí gần 3,6 tỷ đồng. 

- 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:  

+ Bố trí công chức cấp xã cho 03 đơn vị hành chính mới sau sáp nhập: Phê 

chuẩn Chủ tịch, các Phó chủ tịch các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập; Chuyển đổi 

05 chức danh công chức xã; tiếp nhận 04 cán bộ sang công chức đối với các cán bộ, 

công chức sau sáp nhập đơn vị hành chính;  

+ Thuyên chuyển công tác cho 23 công chức cấp xã; 

 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, 
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tình hình khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp liên quan đến sự cố môi trường biển trên 

địa bàn. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các vấn đề 

liên quan đến an ninh tôn giáo tại giáo xứ Mỹ Hòa, xã Yên Hòa; 

- Điều tra, làm rõ 01 vụ, 04 đối tượng Trộm cắp tài sản. Phát hiện, bắt giữ 

08 vụ, 12 đối tượng, trong đó: 01 vụ, 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 

06 vụ, 06 đối tượng Tàng trữ, nổ pháo trái phép; 01 vụ, 04 đối tượng Đánh bạc. 

Thu giữ số tiền 2,1 triệu đồng, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 6,6 kg pháo.  

- Khởi tố điều tra 01 vụ, 02 bị can về tội Tàng trữ, buôn bán hàng cấm. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT. Phát hiện 59 

trường hợp vi phạm (lập biên bản 38 trường hợp; XPTC: 21 trường hợp; ƯTTP: 

38,95 triệu đồng), 03 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 02 trường hợp quá tải 

trọng; tạm giữ 08 mô tô, 01 ô tô. Ra quyết định xử phạt 53 trường hợp, tổng số tiền 

phạt 31,75 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 08 trường hợp.  

- Tiếp tục điều tra 14 vụ - 14 bị can. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận 

tin báo, tố giác tội phạm. 

- Triệu tập 08 đối tượng đang chấp hành án treo lên kiểm danh, kiểm diện, 

răn đe, giáo dục. Tiếp nhận đăng ký, bàn giao mới 05 hồ sơ chấp hành án phạt tù 

cho hưởng án treo. Hướng dẫn lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách cho 01 đối 

tượng. Đề nghị xóa án tích cho 01 trường hợp. Tạm giữ 03 đối tượng. Xuất nhập 

05 lượt vật chứng; 10 lượt tang vật vi phạm hành chính. 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. Những việc phát sinh, các kiến nghị cần tập trung chỉ đạo, xử lý:  

1. Tại cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, được sự giúp đỡ của tỉnh, huyện 

Cẩm Xuyên đã tập trung giải phóng mặt bằng để xây dựng cụm công nghiệp và 

hiện nay đã lấp đầy trên 70% diện tích, các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động hiệu 

quả. Tuy nhiên hệ thống xử lý và thoát nước thải vẫn chưa được xây dựng, về vấn 

đề này, UBND huyện đã có văn bản số 1120/UBND-TCKH ngày 01/6/2018 đề 

xuất cho lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước thải cụm công nghiệp Bắc Cẩm 

Xuyên và UBND tỉnh đã có văn bản số 3292/UBND-KT1 ngày 08/6/2018 giao 

cho các sở ngành tham mưu đề xuất nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét đầu 

tư. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét đầu tư xây dựng hệ thống xử lý và 

thoát nước thải tại cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên. 

2. Trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên hiện có một số dự án đầu tư đã được 

UBND tỉnh cho thuê đất khá lâu nhưng đến nay Doanh nghiệp chưa đầu tư, chưa 

đưa đất vào sử dụng như: Dự án nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại xã Cẩm Hòa; 

dự án Khu chăn nuôi tập trung lợn giống DABACO ứng dụng công nghệ cao tại 

xã Cẩm Lạc; một số dự án đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, tuy 

nhiên đã quá thời gian theo quy định, nhà đầu tư vẫn chưa triển khai, chậm tiến 

độ, không hiệu quả như: Dự án xây dựng chợ, khách sạn, trung tâm thương mại 
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dịch vụ tổng hợp Cẩm Xuyên của Công ty Cổ phần Công thương Miền trung tại 

Thị trấn Cẩm Xuyên giai đoạn 2; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước 

giải khát, bánh kẹo Tân Tiến Phát tại Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên của Hợp 

tác xã Tân Tiến Phát; Dự án trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát bạc màu 

ven biển tại thị trấn Thiên Cầm của Hợp tác xã dịch vụ dùng nước - dịch vụ nông 

nghiệp thị trấn Thiên Cầm; Dự án nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại xã Cẩm Hòa 

của Công ty Nhật Minh; Dự án nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại xã Cẩm Hòa 

của Hợp tác xã NTTS và DVTM Cẩm Hòa; một số diện tích sau thu hồi chuyển 

cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý cần sớm đưa vào sử dụng hiệu quả 

như Trung tâm phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên tại xã Cẩm 

Vịnh.  Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo để sớm phát huy hiệu quả các diện 

tích đất đã thu hồi để đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới:  

  - Phối hợp với các doanh nghiệp, hợp đồng với các địa phương cấp phát 

cung ứng giống, phân bón theo chính sách đất trồng lúa phục vụ sản xuất vụ 

Xuân. 

  - Tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh vât tư nông nghiệp trênh địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm năm 

2020 để triển khai thực hiện. 

- Tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi để tham mưu 

xử lý trong diện hẹp. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác giết mổ gia súc trên địa 

bàn đảm bảo chấn chỉnh, hướng dẫn các hộ giết mổ gia súc đưa vào giết mổ tập 

trung theo quy định. 

- Chỉ đạo UBND các xã thị trấn rà soát nắm chắc tổng đàn vật nuôi các loại, 

đăch biệt là đàn lợn để có kế hoạch phát triển thời gian tới. 

- Rà soát xây dựng Khung kế hoạch xây dựng NTM năm 2020 của huyện, 

các xã; 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan cho công tác tổng kết chương trình xây 

dựng nông thôn mới của tỉnh và NTM huyện; 

- Rà soát lập tua tuyến xây dựng huyện nông thôn mới. 

- Kiểm tra dịch vụ văn hoá - thể thao du lịch và thông tin, truyền thông. 

- Nhận bàn giao bản mềm cuốn “Dư địa chí Cẩm Xuyên” và triển khai các 

bước để tiến hành xuất bản. 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, 

tay chân miệng ... 

- Tiếp tục triển khai công tác truyền thông, phát động vệ sinh môi trường 

phòng chống dịch; 

- Tiếp tục kiểm tra ATVSTP trên địa bàn toàn huyện. 



6 

 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách và tổ chức Lễ dâng 

hương nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

- Chỉ đạo phân bổ, cấp phát quà Tết của Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh 

cho đối tượng NCC và quà thắp hương Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 23 xã, 

thị trấn. 

- Tổng hợp rà soát chi trả cho đối tượng BTXH 3 tháng cuối năm 2019 cho 

các đối tượng theo Nghị quyết 151. 

  - Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp 

nhập xã; giải quyết các vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức. 

  - Phát động phong trào thi đua năm 2020. 

  - Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã sáp nhập; hướng dẫn 

các xã mới sáp nhập tổ chức kỳ họp HĐND. 

 - Tập trung tăng cường giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai; 

bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển và các lĩnh vực khác. 

- Tiếp tục hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong cấp 

đất trái thẩm quyền tại các xã, thị trấn. 

- 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.  

- 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, đảm bảo ANTT, 

bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 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. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật. 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 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020 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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