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triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 

 

Phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5 năm 2022 của huyện được thực 

hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã từng bước được kiểm soát, thích ứng 

an toàn, linh hoạt, cùng với đó, việc triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong huyện, các cấp, các ngành, các địa phương đã 

tập trung triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội đề ra từ đầu năm 

và trong tháng 5, do đó tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm tiếp 

tục có bước phát triển, đời sống của Nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh được 

đảm bảo; tình hình cụ thể như sau: 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về kinh tế 

1.1. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp 

Lĩnh vực nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển 

khai cho Nhân dân thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022. Tổng diện tích 

thu hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022 được 1.267 ha/5.951 ha, đạt 21,3% diện 

tích, trong đó: diện tích cây lúa đã thu hoạch được 605 ha/2.981 ha, đạt 20,3% 

diện tích, năng suất ước đạt 60,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 18.037 tấn; diện tích 

cây ngô thu hoạch được 132 ha/408 ha; đạt 32,4% diện tích, sản lượng ước đạt 

6.834 tấn; diện tích cây lạc, khoai lang, rau đậu các loại và cây trồng hằng năm 

khác thu hoạch được 173 ha/746 ha, đạt 23,2% diện tích..., dự kiến năng suất các 

loại cây trồng cơ bản đạt kế hoạch đề ra. 

Lĩnh vực Chăn nuôi: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm cho đàn gia súc, gia cầm và hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an 

toàn, chăn nuôi theo phương thức chăn nuôi trang trại, truyền thống và phát triển 

các loại con nuôi đặc sản, nhất là việc tái đàn lợn, tăng đàn lợn theo đúng quy 

định chăn nuôi an toàn sinh học. Hiện nay, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện phát 

triển ổn định và không có dịch bệnh xảy ra.  

 Lĩnh vực Thủy lợi: Chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các phòng, ban, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc thi công các công trình thủy lợi 

đảm bảo tiến độ. Chỉ đạo các xã, thị trấn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thực 

hiện tốt công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, kiểm tra, rà soát các 
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công trình thuỷ lợi mất an toàn để kịp thời có biện pháp sữa chữa, khắc phục đảm 

bảo an toàn công trình trước mùa mưa lũ năm 2022. Thường xuyên rà soát, nắm 

chắc số lượng người dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai 

để kịp thời sơ tán đến nơi an toàn. 

Lĩnh vực Lâm nghiệp: Thường xuyên chỉ đạo trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng 

trồng, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý khai thác rừng 

trồng. Trong tháng, toàn huyện trồng mới được 267 ha rừng, nâng tổng diện tích 

trồng rừng vụ Xuân 2022 lên 1.105 ha/1.600 ha, đạt 69,1% kế hoạch; diện tích 

khai thác rừng được 253 ha, năng suất đạt 76 tấn/ha, sản lượng 19.228 tấn.  

Lĩnh vực NTM: Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, các thôn, bản đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thành các nội dung tiêu chí NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu 

năm 2022. Tiếp tục, hướng dẫn chỉ đạo các xã thực hiện hiệu quả chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 theo kế hoạch. Trong tháng, tổng giá trị 

huy động xây dựng NTM đạt 43,122 tỷ đồng, trong đó giá trị huy động nguồn lực 

từ cộng đồng dân cư là 42,653 tỷ đồng. 

1.2. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng 

Về công nghiệp: Sản lượng khai thác vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng, 

chế biến gỗ, sản xuất giày…trên địa bàn huyện được chú trọng tập trung sản xuất, 

đảm bảo lượng hàng hóa ổn định. Tích cực tạo môi trường đầu tư thông thoáng, 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư, khuyến khích các doanh 

nghiệp chú trọng vào phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị 

trường, góp phần tăng giá trị sản xuất. Thông báo công khai, rộng rãi về việc tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị làm Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp Hải Long - Xuân Khang, huyện Như Thanh.  

Về xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tập trung chỉ đạo các 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang thi công, đảm bảo chất 

lượng, thời gian theo hợp đồng, nhất là các dự án trọng tâm, trọng điểm đã được 

Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh chỉ đạo như: Tuyến đường trung tâm thị 

trấn Bến Sung đi Bến En; tuyến đường từ vòng xuyến đi đường vành đai phía tây; 

tuyến đường Phượng Nghi đi Cán Khê…Tăng cường công tác thẩm định báo cáo 

kinh tế kỹ thuật, trong tháng có 7 công trình được thẩm định với tổng mức đầu tư 

21.283.053.000 đồng.  

Công tác lập quy hoạch tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện. Tiếp tục 

đôn đốc các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung xây dựng xã; quy 

hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để 

thẩm định phê duyệt theo quy định. Đến nay, Đồ án Quy hoạch vùng huyện đã 

được Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; các nội dung về điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Bến Sung đang được UBND tỉnh xem xét, 

chấp thuận chủ trương.  

1.3. Sản xuất Thương mại - Dịch vụ 
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Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực dịch vụ, thương mại, nhằm kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ trên 

địa bàn, đáp ứng nhu cầu trên thị trường, không để xảy ra tình trạng ép giá; qua 

kiểm tra các đại lý, cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn huyện đã phát hiện và xử 

lý 04 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt là 6,75 triệu đồng. Trước diễn biến 

giá mặt hàng xăng dầu tăng cao đột biến, UBND huyện đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo các cửa hàng xăng dầu phải công khai niêm yết giá, mở cửa bán hàng 

trong khung giờ quy định, nghiêm cấm găm hàng, đầu cơ để trục lợi bất chính.  

1.4. Hoạt động Tài chính - Ngân hàng; phát triển doanh nghiệp 

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 10,314 tỷ đồng, lũy kế đến 

tháng 5 ước đạt 62,545 tỷ đồng, đạt 17,28% kế hoạch, trong đó: huyện thu theo 

Nghị quyết HĐND huyện giao ước đạt 6,927 tỷ đồng, lũy kế đến tháng 5 ước đạt 

45,609 tỷ đồng, đạt 14,25% kế hoạch; Chi Cụ thuế thu ước đạt 3,387 tỷ đồng, lũy 

kế đến tháng 5 ước đạt 46,936 tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch. Tổng chi ngân sách 

nhà nước tháng 5 ước đạt 62,170 tỷ đồng, lũy kế đến tháng 5 ước đạt 310,848 tỷ 

đồng, đạt 41,8% kế hoạch, công tác chi ngân sách đảm bảo theo dự toán và đáp 

ứng kịp thời nhiệm vụ chi. Công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản 

đảm bảo đúng quy định, đã thẩm định quyết toán được 21 công trình, tiết kiệm 

ngân sách 590 triệu đồng. Tăng cường, đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến 

khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, trong tháng thành lập mới được 04 doanh 

nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp 5 tháng đầu năm thành lập lên 25 doanh 

nghiệp, đạt 62,5% so với kế hoạch huyện giao.  

1.5. Hoạt động Tài nguyên & Môi trường 

Công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên & Môi trường được tập trung chỉ 

đạo đạt kết quả tốt. Hoàn thành công tác GPMB dự án hệ thống công sự, trận địa 

bảo đảm diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh tại xã Xuân Du, với tổng diện tích thu 

hồi 19,15 ha. Thực hiện kiểm kê dự án đường Vạn Thiện đi Bến En tại xã Xuân 

Phúc và xã Yên Thọ được 13,32ha/203hộ. Tổ chức họp dân triển khai GPMB dự 

án Bến xe và Khu thương mại dịch vụ Thiên Phú tại thị trấn Bến Sung. Tổ chức 

đấu giá 980 m2 quyền sử dụng đất tại xã Xuân Phúc với tổng số tiền trúng đấu giá 

3,43 tỷ đồng. Hoàn chỉnh và trình thẩm định, phê duyệt bảng giá đất điều chỉnh thời 

kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện. Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá 

đất cụ thể để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Đường Vạn Thiện đi 

Bến En; mở rộng đền mẫu Phủ Sung. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

2. Về hoạt động Văn hóa - Xã hội 

2.1. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình 

Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước, của 

tỉnh, của huyện, trong đó: Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền 

Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 136 năm ngày Quốc tế lao 

động (1/5/1886-1/5/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-
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19/5/2022), tiềm năng, lợi thế của du lịch Như Thanh. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo 

các xã, thị trấn đẩy nhanh kết quả thực hiện chuyển đổi số; ra mắt câu lạc bộ gia 

đình phát triển bền vững và lễ phát động tuyên truyền bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình năm 2022. Đẩy mạnh phát triển du lịch, trong tháng tổng số lượt khách 

du lịch gần 6.000 lượt, trong đó khách quốc tế 06 lượt, doanh thu đạt hơn 500 

triệu đồng. Tổ chức thành công giải cầu lông, bóng bàn huyện Như Thanh lần thứ 

V, năm 2022. 

2.2. Công tác Giáo dục & Đào tạo 

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã đề ra; bám sát 

các văn bản chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với việc duy trì dạy học trực tiếp. Tổ chức 

công bằng, khách quan, nghiêm túc các kỳ thi, hội thi cấp huyện; tham gia Trạng 

nguyên Tiếng việt đối với học sinh từ lớp 2 đến lớp 5, kết quả đạt 03 giải Nhất, 

04 giải Nhì, 13 giải Ba, 24 giải Khuyến khích. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, 

trường học thực hiện việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét 

công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022; xây dựng kế hoạch mở các lớp 

giáo dục kỹ năng sống và năng khiếu hè năm 2022. Tổ chức thành công Hội nghị 

bình xét thi đua Ngành giáo dục cụm 11 huyện miền núi năm học 2021-2022. Chỉ 

đạo các trường học thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện. 

2.3. Công tác Y tế 

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện về cơ bản đã được kiểm soát, 

số người mắc giảm, không có trường hợp diễn biến nặng. Tiếp tục chỉ đạo, triển 

khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện. Tổ chức các đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-

19 cho 55245/55263 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 99,96 % đã tiêm đủ mũi vắc 

xin. Tạm dừng việc khai báo y tế nội địa theo hướng dẫn của Sở Y tế, dừng hoạt 

động đối với khu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19, tiến hành kiểm kê tài 

sản, trang thiết bị, vật tư y tế trong khu cách lý để bàn giao quản lý, bảo quản.  

Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống 

dịch bệnh có thể xảy ra theo mùa. Thống kê các cơ sở hoạt động thẩm mỹ trên địa 

bàn huyện báo cáo tỉnh và có kế hoạch kiểm tra; Các chương trình y tế Quốc gia 

được triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt kết quả cao. Công tác khám 

chữa bệnh được các đơn vị y tế tuyến huyện, trạm y tế các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện tốt, chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên. Tăng cường 

hướng dẫn, chỉ đạo và thành lập đoàn kiểm tra công tác duy trì xã đạt tiêu chí xã 

ATTP và xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao. 

2.4. Công tác Lao động, Thương binh & Xã hội 

Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách 

an sinh xã hội, tổ chức đưa các đối tượng đi điều dưỡng tập trung theo quy định. 

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, triển khai tháng hành 
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động trẻ em năm 2022. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao 

động, trong tháng đã giải quyết việc làm cho 163 lao động. Tổ chức rà soát hộ 

nghèo thương xuyên theo thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - 

Thương binh & Xã hội. Tổng hợp và báo cáo tỉnh kết quả thực hiện chính sách hỗ 

trợ đối với người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

2.5. Công tác Dân tộc 

Các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người dân miền núi, 

người dân tộc thiểu số luôn được tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy 

định, đảm bảo tiến độ đề ra. Tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề 

án” giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025”. 

3. Về công tác Quốc phòng - An ninh 

3.1. Công tác quốc phòng 

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tổ 

chức luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. Chuẩn bị lực lượng phương tiện phòng chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ đạo, đôn đốc các cụm, các xã, thị 

trấn tổ chức huấn luyện cho các lực lượng dân quân năm thứ nhất nghiêm túc, 

đúng kế hoạch, bảo đảm quân số, chất lượng và thời gian. Xây dựng kế hoạch 

phúc tra quân nhân dự bị năm 2022. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công 

tác đăng ký độ tuổi 17 theo đúng kế hoạch. Tổ chức Hội thi Trung đội dân quân 

cơ động theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh. 

3.2. Công tác an ninh, trật tự 

Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 

phòng chống tệ nạn xã hội. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ, 

không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen, các điểm, tụ điểm 

phức tạp về ma túy; công tác quản lý hành chính được tăng cường, phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh. Trong tháng phát hiện, xử lý 04 vụ việc 

vi phạm pháp luật; xảy ra 02 vụ va chạm giao thông làm 02 người chết; tiếp tục 

thực hiện tuyên truyền, kiểm tra về công tác phong cháy chữ cháy, cứu nạn cứu 

hộ, không để xảy ra vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Thực hiện tốt 

công tác quản lý người nước ngoài hiện đang tạm trú trên địa bàn.  

4. Về công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự 

4.1. Công tác Nội vụ 

Thực hiện việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND & 

UBND huyện. Rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý đề nghị Sở Nội vụ xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh khắc phục và thực 

hiện khắc phục theo thẩm quyền. Hướng dẫn đánh giá viên chức, thi đua, khen 

thưởng ngành giáo dục năm học 2021-2022; bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý các 
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trường học thuộc thẩm quyền. Điều động, chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị 

định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ cho 04 công chức cấp xã. 

4.2. Công tác Thanh tra 

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tổ chức thực hiện tốt 

theo quy định, đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ; trong tháng đã tiếp nhận 05 đơn 

kiến nghị, phản ánh, bằng 05 vụ việc, trong đó: 05 đơn kiến nghị, phản ánh, bằng 

05 vụ việc đủ điều kiện xử lý nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết, các vụ 

việc đã có văn bản chuyển cho Tòa án nhân dân các cấp, Chủ tịch UBND các xã 

để giải quyết theo thẩm quyền quy định. Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2022 theo luật định. Thành lập đoàn thực hiện 

công tác thanh tra tại trường Tiểu học Hải Long theo chương trình, kế hoạch. 

4.3. Công tác Tư pháp 

Thực hiện tốt công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 

thẩm định 38 dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện, Quyết định của UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện. Thực hiện xác định lại dân tộc, cải chính hộ tịch 

cho 04 trường hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. 

4.4. Công tác thi hành án dân sự 

Thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong tháng, đã tổ chức 

thực hiện thi hành xong 10 việc có điều kiện giải quyết, với số tiền 33 triệu đồng. 

Số án chuyển sang kỳ sau có điều kiện thi hành là 72 việc với số tiền gần 5,763 tỷ 

đồng, số án chưa có điều kiện thi hành là 74 việc với số tiền gần 6,126 tỷ đồng. 

Cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên tăng cường sự quan tâm, quản lý, chỉ 

đạo sát sao đối với cơ quan thi hành án dân sự trong thực thi chức năng, nhiệm 

vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 

Tóm lại, Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022 trên địa bàn huyện 

tiếp tục duy trì ổn định với những kết quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật là: (1) 

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện về cơ bản đã được kiểm soát, số 

người mắc giảm, không có trường hợp diễn biến nặng; (2) Hoạt động sản xuất 

kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực có bước tăng trưởng khá, (3) Môi 

trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, doanh nghiệp thành lập mới 

tăng cao cả về số lượng và số vốn đăng ký; (4) Chất lượng hoạt động văn hóa - 

xã hội được nâng lên; Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy 

đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được nâng lên; thực hiện có hiệu quả các chính 

sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; 

(5) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho kinh 

tế phát triển. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2022 

Trong thời gian tới các hoạt động kinh tế, nhất là phát triển du lịch của 

huyện được dự báo có nhiều khởi sắc, chuyển biến mạnh mẽ để phát triển, tuy 

nhiên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-

19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình trên đòi hỏi các cấp, các 
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ngành, các địa phương phải nỗ lực, tập trung cao độ, quyết tâm cao hơn nữa trong 

chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Huyện ủy, 

HĐND, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện đề ra, trong đó tập trung thực 

hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân 

2021-2022; gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng vụ Thu Mùa 2022 và phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, chăm sóc bảo 

vệ rừng trồng hiện có, tăng cường công tác PCCCR trong mùa khô; tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu 

Phi; bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình 

phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới huyện Như Thanh, giai đoạn 

2022-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM và kế hoạch mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) năm 2022. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã và các 

thôn xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch.  

2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 

tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và ngành y tế và các loại dịch bệnh khác 

có thể bùng phát theo mùa; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 

đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác 

chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, duy trì giữ vững danh hiệu xã đạt bộ tiêu chí Quốc 

gia về y tế. Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

phòng chống ngộ độc thực phẩm; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn duy 

trì và nâng cao các tiêu chí về an toàn thực phẩm. 

3. Tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện 

bàn giao đưa vào sử dụng các dự án, công trình; triển khai công tác kiểm tra, 

nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản, công tác cấp phép xây dựng trên địa 

bàn. Tập trung thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung của các xã và các mặt 

bằng quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội 

chợ thương mại Miền tây Thanh Hóa năm 2022. Lập kế hoạch xây dựng chuyển 

đổi chợ Bến Sung. 

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng 

sản và bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện công tác GPMB thực hiện các 

công trình, dự án trên địa bàn huyện năm 2022, tập trung vào các dự án trọng 

tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh thực hiện Đề án số 04 về Nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. 

Triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 

các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo xử lý việc xây dựng các công trình trái phép trên 

đất nông nghiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ chức các hoạt động 

thiết thực, hiệu quả hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2022. 

5. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, 

chống thất thu đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý sử dụng ngân sách, 

tài sản nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn thu. Đẩy mạnh 
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công tác vận động, xúc tiến khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Báo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

6. Thành lập Ban chỉ đạo thi của huyện và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ 

chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Tổ chức xét danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 

học 2021-2022. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động hè, 

mở các lớp dạy năng khiếu, kỹ năng sống cho học sinh. Tăng cường cải tạo, sửa 

chữa, xây dựng cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023. 

Tiến hành rà soát, chuẩn bị các điều kiện để dạy học chương trình giáo dục phổ 

thông mới cho các lớp 1, 2, 3, 6, 7 năm học 2022-2023. 

7. Thường xuyên hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện lịch sử chính trị 

trọng đại và các mục tiêu phát triển  kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của 

huyện: kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 

06/6/2021); kỷ niệm 21 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022). 

Tăng cường thực hiện chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện. Tiếp tục ra mắt 

câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và lễ phát động tuyên truyền bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình năm 2022. Tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức gia đình do 

sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

8. Tổ chức, thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho thương binh, 

bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã 

hội, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên theo 

dõi, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác vì sự tiến bộ Phụ 

nữ, công tác bình đẳng giới, công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, thường xuyên mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 

9. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, phân 

loại và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để tình trạng 

đơn thư tồn đọng kéo dài. Thực hiện công tác thanh tra theo chương trình, kế 

hoạch và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 theo luật định. Tổ chức 

hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới có hiệu lực ngay sau khi tiếp thu tại 

tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã. 

Tổ chức thi hành án dân sự đúng trình tự, thủ tục. 

10. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; sử dụng 

văn bản điện tử, chữ ký số, phòng họp không giấy tờ. Tổ chức thực hiện rà soát, 

xử lý và đề nghị xử lý sai phạm trong tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch viên 

chức. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. 
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11. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến 

đấu, nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ, chuẩn bị tốt lực 

lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử trí tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn. 

Nắm chắc diễn biến tình hình khí hậu, thời tiết, chuẩn bị lực lượng, phương tiện 

sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. 

Tiếp tục tổ chức huấn luyện cho dân quân năm thứ nhất. 

12. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục làm tốt công 

tác quản lý người nước ngoài, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xuất nhập cảnh 

trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, thực hiện 

đồng bộ các biện pháp để đấu tranh kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm tội xảy 

ra, đồng thời nhanh chóng phát hiện tội phạm, truy bắt tội phạm để không gây 

nguy hiểm cho xã hội; tuần tra, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tích cực, chủ động tham gia phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. Tăng cường thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”  của Chính phủ. 

Các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ theo các 

nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 của UBND huyện, tích 

cực tham mưu, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./. 

 

Nơi nhận:        
- UBND tỉnh;    

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực HU, HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; 

- Các cơ quan TW, địa phương 

   đóng trên địa bàn huyện;                                                                  

- UBND các xã, thị trấn;    

- Lưu: VT.                                                                                                                                               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hoa 
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