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A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I  

I. Về kinh tế 

1. Sản xuất nông nghiệp 

- Vụ Đông năm 2020-2021: Toàn huyện đã gieo trồng được 1.255 ha/1200 

ha, đạt 104,6% kế hoạch (giảm 50ha so với vụ Đông năm trước), đến nay đã cơ 

bản thu hoạch xong diện tích cây trồng vụ Đông; năng suất, sản lượng của một 

số cây trồng vụ Đông cụ thể như sau: Ngô 36,1tạ/ha, sản lượng 1.650 tấn; khoai 

lang 88tạ/ha, sản lượng 636 tấn; khoai sọ 104,6 tạ/ha, sản lượng 752 tấn; cây lạc 

22,3 tạ/ha, sản lượng 45,9 tấn; rau đậu 173,3tạ/ha, sản lượng 7.344,7 tấn.  

- Vụ Đông xuân: Tổng diện tích gieo trồng 10.278 ha, trong đó: Cây lúa 

7.447ha/7.250ha, đạt 102,7% DTKH; cây màu và rau đậu các loại diện tích 

2.831ha (chưa tính sắn, mía, dứa), trong đó: cây ngô 941,6ha, cây lạc 1.067,6ha, 

cây khoai lang 60ha, rau đậu, cây khác 761,8ha. Nhìn chung thời tiết từ đầu vụ 

đến nay thuận lợi, nước phục vụ cho làm đất, gieo cấy, dưỡng cây đầy đủ; gieo 

trồng hoàn thành trước tiến độ và diện tích kế hoạch, đối với cây lúa gieo cấy 

hoàn thành sớm hơn so với lịch thời vụ 5 - 7 ngày, cây trồng sinh trưởng phát 

triển tốt, mật độ sâu, bệnh thấp; riêng chuột gây hại cục bộ, toàn huyện đã tập 

trung diệt chuột theo kế hoạch, đã cấp phát 57.250 gói thuốc Antimice 3DP (gói 

10g) do UBND tỉnh hỗ trợ.  

- Công tác chăn nuôi, thú y: Tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi; tập trung 

theo dõi tình hình dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, bệnh 

Viêm da nổi cục ở trâu, bò. Tính đến 30/3/2021, đã công bố hết bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi 25/26 xã, thị trấn còn 1 xã Gia Sơn chưa công bố hết dịch. Trong quý 

xảy ra 04 ổ dịch Cúm gia cầm H5N6 tại 02 xã (Văn Phương, Gia Lâm), đã tổ 

chức tiêu hủy 7.731 con gia cầm (trong đó: gà 3.517 con, vịt 112 con, ngan 

4.102 con); đến nay, UBND huyện đã công bố hết dịch ở các ổ dịch trên. Từ đầu 

tháng 3 đến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện đàn trâu bò có biểu hiện triệu 

chứng lâm sàng của bệnh Viêm da nổi cục; tính đến ngày 30/3/2021 đã có 202 

hộ/88 thôn/20 xã có trâu bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục với tổng 

số 378 con, trong đó chết 09 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 1.772 kg, tại 04 xã 

Thượng Hòa, Xích Thổ, Thanh Lạc, Sơn Thành, Quỳnh Lưu, Văn Phương, 

Thạch Bình; đã công bố dịch bệnh Viêm nổi cục ở 13/27 xã, thị trấn: Gia Lâm, 

Gia Sơn, Thanh Lạc, Gia Thuỷ, Sơn Lai, Thượng Hoà, Văn Phú, Xích Thổ, Sơn 
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Thành, Phú Lộc, Đức Long, Lạc Vân, Thạch Bình; tiến hành cấp hóa chất, vôi 

bột cho các hộ nuôi hướng dẫn các hộ nuôi nhốt, cách ly trâu bò mắc bệnh, 

thường xuyên tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc khu vực chuồng nuôi, xung quanh 

khu vực nuôi nhốt.  

Đã tiếp nhận 50.000 liều vắc xin Cúm gia cầm, cấp phát 45.000 liều cho 6 

xã (Gia Lâm, Lạc Vân, Phú Sơn, Đức Long, Văn Phương, Văn Phú), đến nay đã 

tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm (H5N1) cho 38.000 con gia cầm.  

- Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ phát triển rừng tiếp tục được các cấp, 

các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã trồng được 

11,7ha rừng sản xuất sau khai thác và trên 50.500 cây phân tán.   

2. Công tác phòng chống thiên tai và TKCN được quan tâm chỉ đạo ngay 

từ những tháng đầu năm; đã kiện toàn Ban Chỉ huy, các Phân ban 

PCTT&TKCN huyện; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 

2020, triển khai phương án PCTT&TKCN năm 2021; hiệp đồng với các đơn vị 

quân đội đứng chân trên địa bàn; chỉ đạo các Phân ban tổ chức họp và triển khai 

phương án, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ vật tư, phương tiện phục vụ công tác 

PCTT&TKCN, mua sắm bổ sung vật tư cần thiết để đảm bảo công tác chuẩn bị 

“4 tại chỗ”; kiểm tra các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa bão để có phương án 

xử lý những điểm xung yếu. 

3. Công tác xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo xã Phú Sơn, Cúc Phương 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình xây dựng NTM; chỉ đạo 05 

xã (Thạch Bình, Thượng Hoà, Kỳ Phú, Phú Long, Quảng Lạc), 02 xã (Gia Thủy, 

Phú Lộc) rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí để 

về đích NTM, NTM nâng cao năm 2021. Chỉ đạo các xã đăng ký nhận xi măng 

làm đường giao thông nông thôn năm 2021, đến nay đã cấp 2.780 tấn xi măng 

xây dựng được 16,6 km đường giao thông nông thôn, tại các xã: Thanh Lạc, Cúc 

Phương, Phú Long, Phú Lộc, Thượng Hoà, Thạch Bình, Quảng Lạc, Kỳ Phú, 

Đồng Phong, Văn Phong. 

4. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản - giao thông - thuỷ lợi  

Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai xây dựng Quy hoạch vùng huyện; 

Quy hoạch phân khu 1, phân khu 2 trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị 

Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch khu, cụm công 

nghiệp; Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư trên địa bàn huyện để tổ chức đấu 

giá quyền sử dụng đất; hướng dẫn, đôn đốc các xã phối hợp với đơn vị tư vấn 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2030. 

Lập báo cáo, trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư đầu tư 30 công 

trình, dự án ngân sách cấp huyện, thuộc nguồn vốn đầu tư công năm 2021, với tổng 

số tiền = 742 tỷ đồng; thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 09 dự án do 

UBND tỉnh giao, tổng số tiền =  798 tỷ đồng    

Ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn 

vốn nhà nước trên địa bàn huyện. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng các công trình, dự án đảm bảo theo kế hoạch, chất lượng, hiệu quả. Tập trung 
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hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để khởi công các công trình, dự án đã có 

chủ trương đầu tư. Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước 

ước đạt 23,384 tỷ đồng (NS huyện 20,984 tỷ đồng, NS xã 2,4 tỷ đồng), tập trung vào 

các công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông của các xã... 

5. Công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ, du lịch 

Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp -TTCN trong quý ước đạt 353,505 tỷ đồng, 

tăng 10,32% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó khu vực doanh nghiệp đạt 243,666 

tỷ đồng, khu vực cá thể đạt 109,839 tỷ đồng. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu chiếm 

tỷ trọng lớn gồm: Đá các loại 126.000 m3; gạch đất nung 6,5 triệu viên; nước 

khoáng 1 triệu lít; quần áo các loại 2.363.100 chiếc; giầy da xuất khẩu 960.000 đôi; 

dầu Fo - r 500 tấn; Co 2.000 tấn; gạch không nung 2,8 triệu viên... 

Tổng mức bán ra về hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong quý ước đạt 

830,03 tỷ đồng, tăng 3,45% so với thực hiện của quý I năm 2020. Nhìn chung 

trong quý và trong dịp Tết Nguyên đán, giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ổn 

định, không xảy ra cháy hàng, sốt giá. Các hoạt động quản lý thị trường, phòng 

chống gian lận thương mại được quan tâm chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt; đã tổ 

chức kiểm tra 48 cơ sở, phát hiện và xử phạt hành chính 46 cơ sở với tổng số 

tiền 15 triệu đồng, tiêu hủy lượng hàng hóa không đảm bảo chất lượng trị giá 

76,15 triệu đồng. Dịch Covid -19 bùng phát vào dịp Tết đã tác động mạnh đến 

hoạt động vận tải; doanh thu hoạt động vận tải trong quý I ước đạt 65,723 tỷ 

đồng, tương đương với cùng kỳ năm trước.  

Hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp bởi đại dịch 

Covid-19; chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc 

Phương tổ chức chuỗi hoạt động “Hội Xuân Cúc Phương - Thêm xanh cho cánh 

rừng già”. 

6. Công tác tài chính, tín dụng 

Công tác thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục được các cấp, các ngành tập 

trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, trong đó tập trung vào thu thuế, phí, lệ 

phí, thuế các doanh nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 

02/NQ-HĐND huyện ngày 05/3/2021, đến ngày 29/3/2021 được 41,842 tỷ đồng 

đạt 10,6% kế hoạch, trong đó: Thuế, phí, lệ phí và thu khác 41,403 tỷ đồng đạt 

54,8% kế hoạch; tiền sử dụng đất đạt 439 triệu đồng đạt 0,1% kế hoạch. Chi ngân 

sách đảm bảo đúng kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả. 

Các ngân hàng tích cực huy động nguồn vốn tại chỗ, quản lý chặt chẽ, phát 

huy hiệu quả vốn vay. Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của ngân hàng 

NN&PTNT và Ngân hàng CSXH trên địa bàn đạt 1.595 tỷ đồng, tăng 163 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm 2020. Tổng dư nợ và cho vay của Chi nhánh các Ngân 

hàng NN&PTNT đạt 1.832 tỷ đồng (tăng 216 tỷ đồng). Phòng giao dịch Ngân 

hàng CSXH huyện đã cho 18.531 hộ vay 531,508 tỷ đồng để phát triển sản xuất, 

giải quyết việc làm, học tập. 

7. Công tác Tài nguyên - môi trường 

Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Rà 

soát, tổng hợp danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất giai 
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đoạn 2021-2030. Ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất đai trên 

địa bàn huyện. Hoàn thiện hồ sơ giao đất, thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng 

đất tại các xã: Lạng Phong, thị trấn Nho Quan, Phú Lộc, Lạc Vân, Sơn Lai; 

Hướng dẫn lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Cúc Phương, Thanh 

Lạc, Phú Sơn. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện thống kế đất đai 

năm 2020. Thực hiện đăng ký biến động đất đai do thay đổi tờ thửa, địa chỉ 

thường trú, xác định lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, sai tên, sai họ, tên 

đệm cho 374 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; công nhận quyền sử dụng 

đất 13 trường hợp; cấp GCN QSD đất lần đầu cho 15 trường hợp, Quyết định 

chuyển mục đích sử dụng đất 8 trường hợp. 

II. Về Văn hoá - Xã hội 

1. Công tác giáo dục - đào tạo 

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện duy trì tốt các hoạt động dạy và học, gắn 

với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo 

quy định. Các trường THCS tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT theo kế hoạch của 

Sở GD&ĐT nghiêm túc đúng quy chế. Tham gia cuộc thi giao lưu An toàn giao 

thông cấp Tiểu học, kết quả 10 học sinh được công nhận, toàn đoàn đạt 02 giải 

khuyến khích, 01 giải Ba. Thành lập Đội tuyển tham gia Kỳ thi học sinh giỏi lớp 

9 năm học 2020-2021 tại Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy. Chỉ đạo các 

trường trong kế hoạch xây dựng, duy trì trường chuẩn quốc gia tiếp tục tham 

mưu chính quyền địa phương tạo điều kiện tu sửa, xây dựng, mua sắm trang 

thiết bị để đảm bảo vững chắc các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. 

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Ngành Y tế và các ngành chức năng tập trung thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh cho Nhân dân; đảm bảo thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám 

chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra, nhắc nhở 15 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, chế biến thực phẩm trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Trong quý, các tuyến y tế đã khám và điều trị bệnh cho 35.486 lượt bệnh nhân, 

điều trị nội trú 2.312 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện đạt 62,8%. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; các trường hợp 

về từ vùng dịch, ổ dịch được theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định: 619 

trường hợp về từ Quảng Ninh, Hải Dương, 02 trường hợp về từ Campuchia, 01 

trường hợp về từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch; 02 trường hợp là F1 của 

bệnh nhân 1553 và 1569. 

3. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao 

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực quan và các hoạt động chào mừng 

thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) và mừng 

Xuân Tân Sửu 2021; các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên; tuyên truyền 

cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Hoàn thiện Đề án đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Nho Quan 

gửi Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh 
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Ninh Bình thẩm định, cho ý kiến. Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện tăng 

cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện như: 

Karaoke, Bida Snooker, dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng... 

4. Công tác an sinh xã hội 

Chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội tiếp 

tục được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành chi trả 

trợ cấp Quý I cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 

29,066 tỷ đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đã tổ chức tốt việc 

thăm hỏi, trao tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, huyện, xã và các tổ chức, 

cá nhân cho 17.151 lượt đối tượng, với tổng số quà 6.064,57 triệu đồng (kinh phí 

Trung ương: 1.325.100.000 đồng; tỉnh 2.789.600.000 đồng; huyện 807.700.000 

đồng; xã 125.600.000 đồng; xã hội hóa 1.016.570.000 đồng). Rà soát, tổng hợp 

số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2021: 568 hộ, tổng kinh 

phí dự kiến mua gạo hỗ trợ 282,76 triệu đồng. 

5. Công tác tôn giáo, dân tộc 

Hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo cơ bản tuân thủ pháp luật. Các 

cấp, các ngành, các địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo trên địa 

bàn hoạt động đúng quy định của pháp luật; xem xét giải quyết kịp thời, đúng 

quy định đối với các đề nghị chính đáng của các tổ chức tôn giáo. Các chính 

sách đối với đồng bào dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của huyện tiếp 

tục được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-

TTg ngày 18/3/2011, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 và 

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

III. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng 

1. Cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 14/12/2020 về rà soát, 

đánh giá quy định, thủ tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hoá 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện năm 

2021; Quyết định số 5907/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 về việc ban hành kế 

hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính của huyện Nho Quan năm 

2021; Văn bản số 256/UBND-VP ngày 01/3/2021 về việc thực hiện nghiêm túc 

việc cập nhật thông tin và hồ sơ giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa điện tử; 

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 02/3/2021 về tuyên truyền cải các hành chính 

huyện Nho Quan năm 2021. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xác định chỉ số 

CCHC của UBND cấp xã và thẩm định kết quả tự chấm điểm CCHC của UBND 

cấp xã năm 2020. Chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu giúp UBND huyện 

tự đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số CCHC của UBND huyện năm 2020. 

Ban hành Quyết định khen thưởng cho 66 tập thể, 360 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong các phong trào: toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; thi đua 

yêu nước ngành Công an năm 2020; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” trên địa bàn xã Phú Sơn, giai đoạn 2016-2021; thi đua của huyện năm 2020; 
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hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn 

huyện; Quyết định công nhận khu dân cư văn hóa cho 26 xã (260 khu dân cư). Tổ 

chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ 

công tác năm 2021. 

2. Công tác quản lý công chức, viên chức; xây dựng chính quyền 

Ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối 

với 04 công chức, 02 viên chức; Quyết định và Thông báo nghỉ hưu để hưởng 

chế độ BHXH cho 06 công chức, viên chức; nghỉ hưu trước tuổi đối với 11 viên 

chức; nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ 

cấp thâm niên đối với 259 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quyết 

định công nhận hết tập sự, bổ nhiệm vào ngạch cho 14 viên chức các đơn vị sự 

nghiệp; chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương cho 11 cán bộ, công 

chức cấp xã. Đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với 03 công 

chức huyện hoàn thành thời gian tập sự. Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển 

dụng lại, kết quả đánh giá nhận xét, công nhận lại kết quả tuyển dụng cho 640 

cán bộ, công chức cấp xã, viên chức; thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 08 

cán bộ, công chức cấp xã, viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện. 

Ban hành Quyết định bổ sung 02 người hoạt động không chuyên trách xã 

Cúc Phương và thị trấn Nho Quan; kiện toàn chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự xã Đồng Phong; Thông báo kết luận kiểm tra công tác nội vụ 

đối với 11 xã. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn đề nghị ấn định, 

công bố các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 

19/02/2021 và một số công việc thực hiện tiếp theo (từ ngày 20/02/2021 đến 

ngày 23/3/2021). Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện Nho Quan, nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được thường 

xuyên quan tâm, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị tiếp tục thực hiện công khai các trình tự, thủ tục thuộc lĩnh vực phụ 

trách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý, sử dụng 

đất đai; quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách; đầu tư mua sắm công; tuyển dụng, 

bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức... thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội 

bộ, quy chế dân chủ, đồng thời thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định. Trong Quý, UBND huyện tổ chức cho 25 đại biểu là Chủ tịch HĐND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện và Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị 

sự nghiệp thuộc UBND tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Luật 

PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn là 

212 đại biểu tham dự, gồm: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Công chức Văn 

phòng - Thống kê, Hiệu trưởng, Kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

trên địa bàn các xã, thị trấn. 
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IV. Công tác an ninh, quốc phòng, nội chính 

1. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Lực 

lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường tuần 

tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp và xử lý những trường hợp vi 

phạm về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn ANTT dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong quý, tội phạm về 

trật tự xã hội xảy ra 12 vụ (nhiều hơn 08 vụ so với quý I/2020), đã điều tra làm rõ 

06/12 vụ, đạt 50% (1). Tiếp nhận, đang điều tra làm rõ 02 vụ trộm cắp tài sản tại xã 

Văn Phương và Thanh Lạc. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi 

phạm các tệ nạn xã hội, phạm pháp về kinh tế, môi trường(2). Vận động 01 đối 

tượng truy nã ra đầu thú; đưa 10 đối tượng đi CNBB, 38 đối tượng vào diện quản 

lý, giáo dục tại xã, thị trấn, 12 đối tượng vào diện cai nghiện tại cộng đồng. Trong 

quý xảy ra 01 vụ cháy nhà tại xã Phú Long, thiệt hại 20 triệu đồng; 01 vụ tai nạn 

lao động làm 01 người chết tại xã Văn Phương. Tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ, 

02 người chất, 01 người bị thương tại xã Thạch Bình và Yên Quang; 01 vụ va 

chạm giao thông tại xã Phú Lộc làm 01 người bị thương. Kiểm tra TTATGT phát 

hiện, xử lý 918 trường hợp vi phạm, tạm giữ 434 lượt phương tiện, phạt tiền 

1.556,3 triệu đồng. Vận động thu hồi 317 đơn vị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ; phát hiện, XLHC 03 vụ, 03 đối tượng vi phạm về VK, CCHT; phát hiện, 

XLHC 76 vụ, 83 đối tượng vi phạm ở lĩnh vực quản lý hành chính về TTXH, phạt 

53,5 triệu đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. 

2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Lực lượng quân sự huyện 

duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

Công an đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức 

thành công Lễ giao, nhận quân năm 2021 với tổng số 239 thanh niên thực hiện 

nghĩa vụ quân sự, 34 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; tổ chức ra 

quân huấn luyện lực lượng vũ trang huyện năm 2021 đúng kế hoạch. Tổ chức rà 

phá và xử lý 2 quả bom tồn sót sau chiến tranh bảo đảm an toàn. Triển khai công 

tác tuyển sinh quân sự, đăng ký độ tuổi 17 theo kế hoạch. Thực hiện tốt chính 

sách hậu phương quân đội theo quy định.  

3. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân  

 
(1)

 01 vụ giết người tại thị trấn Nho Quan; 08 vụ trộm cắp tài sản tại thị trấn Nho Quan, 

xã Phú Lộc, Văn Phú, Đồng Phong, Yên Quang, Gia Lâm, Văn Phương; 01 vụ bắt người trái 

pháp luật tại xã Phú Lộc; 01 vụ cố ý gây thương tích tại xã Phú Lộc; 01 vụ giao cấu với người 

từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tại xã Đức Long. 
(2) Phát hiện 42 vụ, 172 đối tượng đánh bạc (ít hơn 6 vụ, nhiều hơn 8 đối tượng so với 

quý I/2020), thu 247,23 triệu đồng; 65 vụ, 82 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy (ít hơn 

04 vụ, nhiều hơn 13 đối tượng), thu giữ 77,87g heroin và 1,61g ma túy đá. Phát hiện, XLHC 09 

vụ vi phạm pháp luật về kinh tế (ít hơn 13 vụ), phạt tiền 7,4 triệu đồng. Phát hiện, xử lý hành 

chính 23 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường (ít hơn 04 vụ), phạt tiền 55,75 triệu đồng. Phát 

hiện 15 vụ, 18 đối tượng vi phạm về pháo (ít hơn 01 vụ, nhiều hơn 01 đối tượng), thu 38,79 kg 

pháo. Tiếp nhận, đang làm rõ 05 vụ: 02 vụ cố ý gây thương tích tai xã Quảng Lạc, Thanh Lạc; 

02 vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại xã Cúc Phương, Gia Thủy; 01 vụ cố ý làm hư 

hỏng tài sản tại xã Lạng Phong. 
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Trong quý, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tổ chức 02 cuộc thanh tra 

tại 04 đơn vị, đồng thời ban hành 02 kết luận thanh tra, trong đó: 01 cuộc năm 

2020 chuyển sang (thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Sơn Hà trong 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng); 01 cuộc triển khai trong Quý I/2021 (thanh tra 

trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã: Đức Long, Kỳ Phú, Sơn Thành trong 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo). Toàn huyện tổ chức tiếp 35 lượt công dân (44 người) đến Trụ sở tiếp công 

dân của huyện và địa điểm tiếp công dân của UBND các xã, thị trấn để đề nghị, 

kiến nghị, phản ánh (giảm 20 lượt so với cùng kỳ năm 2020). Toàn huyện tiếp 

nhận 29 đơn thư khiếu nại, đề nghị, phản ánh của công dân; tăng 16 đơn so với 

cùng kỳ năm 2020, trong đó: UBND huyện tiếp nhận 04 đơn (Chuyển đơn: 01 

đơn; rà soát 01 đơn; hướng dẫn: 01 đơn; thụ lý giải quyết 01 đơn); UBND cấp xã 

tiếp nhận 25 đơn (rà soát 04 đơn; thụ lý giải quyết 21 đơn). Tổng số đơn chỉ đạo 

giải quyết trong kỳ báo cáo là 27 đơn (tiếp nhận mới 22 đơn, kỳ trước chuyển 

sang 05 đơn): khiếu nại 01 đơn; đề nghị, phản ánh 26 đơn, trong đó: 04 đơn thuộc 

thẩm quyền của UBND huyện, 23 đơn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; đã 

chỉ đạo giải quyết xong 20 đơn, tiếp tục chỉ đạo giải quyết 07 đơn.  

4. Công tác tư pháp: Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch về 

công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn 

huyện; Kế hoạch về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ 

sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về bẩu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn các cấp, các ngành việc phổ 

biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 

X; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 

21. Thẩm định, công nhận 26 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên và 

hòa giải viên ở cơ sở. Tiếp nhận, giải quyết 23 hồ sơ yêu cầu thay đổi, cải chính 

hộ tịch, xác định lại dân tộc; 01 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; 

thực hiện chứng thực 147 hồ sơ theo yêu cầu của công dân. Tổ chức hướng dẫn, 

tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực theo quy định tại Thông tư số 

01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp cho công chức Tư pháp – Hộ 

tịch các xã, thị trấn. 

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021 

1. Chỉ đạo tập trung chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột bảo vệ mùa 

màng; quản lý, sử dụng nguồn nước hợp lý phục vụ sản xuất và đời sống dân 

sinh; thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ Đông xuân, chủ động xây dựng kế 

hoạch sản xuất vụ Mùa đảm bảo cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ. Tăng cường công 

tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch bệnh Viêm 

da cục ở trâu, bò. Tổ chức kiểm tra các điểm xung yếu để có biện pháp khắc 

phục trước mùa mưa bão; kiểm tra, rà soát, bổ sung vật tư, phương tiện phục vụ 

PCTT&TKCN để chủ động phòng, chống, sẵn sàng ứng phó với các tình huống 
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khi có thiên tai xảy ra. Tập trung hoàn hiện hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. 

2. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tăng cường thu hút đầu 

tư. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản và giải ngân kế hoạch vốn năm 

2021 đúng quy định. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để khởi 

công các công trình, dự án đã có chủ trương đầu tư; đôn đốc các đơn vị thi công 

xây dựng các công trình trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.  

3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách, chống thất thu thuế; tích 

cực khai thác các nguồn thu; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. 

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi, chống lãng phí theo quy định. 

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; giải 

quyết tồn tại về đất ở, giao đất, đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho nhân dân. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa 

bàn theo quy định. 

Chỉ đạo thực hiện triển khai Quy hoạch vùng huyện đến năm 2035 tầm 

nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu 1, phân khu 2 trong điều chỉnh quy 

hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn 

thiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã giai đoạn 2021-

2030; trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Rịa đến năm 

2035; thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Nho Quan để phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay. 

Thực hiện lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình, 

dự án có đủ điều kiện. Triển khai đầu tư xây dựng các công trình đã được phê 

duyệt đảm bảo đúng quy trình, quy định, chất lượng và hiệu quả. 

5. Tăng cường cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa 

công sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thực hiện cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

trên địa bàn huyện đúng theo luật định, theo kế hoạch, lịch trình và các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

6. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, trong đó tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu 

Quốc hộ khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo, 

hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục thể 

thao huyện Nho Quan lần thứ VIII năm 2021; tham gia các hoạt động tại Lễ hội 

Hoa Lư 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức “Tuần lễ Cúc Phương đại 

ngàn” hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình. Ngành Giáo 

dục tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; 

tham gia các cuộc thi theo kế hoạch; hoàn thành chương trình năm học đúng quy 

định, đánh giá xếp loại cuối năm học nghiêm túc, chính xác; tiếp tục thực hiện kế 

hoạch xây dựng, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia; chỉ đạo các trường TH, THCS 
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rà soát, đăng ký nhu cầu đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học năm 2021. 

Ngành Y tế tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 

tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh ở người, nhất là dịch Covid-19. 

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối 

với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục đẩy 

mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. 

7. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; 

đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục mở các đợt tấn 

công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo quy định.  

8. Lực lượng quân sự duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; 

chủ động nắm tình hình trên địa bàn, phát hiện giải quyết kịp thời các vụ việc. Coi 

trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ 

trang. Tổ chức thực hiện công tác đăng ký công dân tuổi 17, công tác tuyển sinh 

vào các trường quân sự. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.  

9. Kiểm điểm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, xây 

dựng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021 

1. Chỉ đạo tập trung chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột; quản lý, 

điều tiết nguồn nước hợp lý để cây trồng vụ Đông xuân sinh trưởng, phát triển 

tốt; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, 

bò, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,…; tổ chức tiêm phòng vụ Xuân Hè kịp thời, 

đúng kỹ thuật, đạt tỷ lệ tiêm phòng cao. Tập trung chỉ đạo xã Cúc Phương, Phú 

Sơn khẩn trương hoàn thiện các công trình đang xây dựng để tổ chức Lễ công bố 

quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM; Chỉ đạo 05 xã: Thạch Bình, Thượng 

Hoà, Kỳ Phú, Phú Long, Quảng Lạc và 02 xã Gia Thuỷ, Phú Lộc tích cực triển 

khai thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao. 

2. Triển khai Phương án PCTT&TKCN, kiểm tra công tác “4 tại chỗ” ở các 

xã, thị trấn, nhất là những điểm xung yếu. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết 

để chủ động phòng, chống thiên tai và TKCN; các đơn vị chỉ đạo giải tỏa, khơi 

thông dòng chảy trên các tuyến kênh. Tổ chức kiểm tra các vi phạm pháp luật về 

đê điều và phòng, chống lụt, bão trên địa bàn huyện. 

3. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách từ các nguồn thuế, phí, đấu giá quyền 

sử dụng đất; thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ thi 

công, chất lượng các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn theo 

kế hoạch. 

4. Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó đẩy 

manh công tác tuyên truyền kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc 

tế Lao động 01/5; công tác tuyên truyền trực quan chào mừng cuộc bầu cử đại 
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biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… tham 

gia các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư 2021. Tiếp tục duy trì kỷ cương nền nếp 

trường học, phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thực hiện đúng chương trình 

giảng dạy; chỉ đạo các trường TH, THCS rà soát, đăng ký nhu cầu đầu tư trang 

thiết bị phục vụ dạy và học năm 2021. Quan tâm chăm lo bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Làm tốt công tác an sinh xã hội; tổ chức hỗ trợ các hộ khó khăn, thiếu đói giáp 

hạt năm 2021.  

5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động nắm tình 

hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 

làm tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

kịp thời, đúng pháp luật không để phát sinh điểm nóng, phức tạp tình hình địa 

phương. 

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trên, các ngành, các địa phương cần tập trung chỉ 

đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Việt Hùng 
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