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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019 

1. Nông nghiệp 

Đến nay, toàn bộ diện tích lúa mùa đã cơ bản trỗ thoát. Diện tích lúa mùa 

sớm đang trong giai đoạn đông sữa, chắc xanh. Nếu điều kiện thuận lợi việc thu 

hoạch lúa mùa tập trung trong khoảng từ 05-10/10/2019 và cơ bản kết thúc trước 

ngày 15/10/2019. 

Về thu hoạch rau vụ xuân: Toàn huyện đã thu hoạch được 1.000 ha rau màu 

các loại; trồng mới được 500ha cây thu đông các loại. Phòng Nông nghiệp và 

PTNT đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây rau màu vụ Mùa để 

giải phóng đất trồng cây vụ Đông. 

Về chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm phát triển cơ bản ổn định. Giá các sản 

phẩm chăn nuôi ở mức cao; vì vậy, một số hộ chăn nuôi lợn, gia cầm tái 

đàn.Theo thống kê, toàn huyện có 1.358 con trâu, bò;68.893 con lợn; 895 con dê 

và 351.547 con gia cầm.Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đã cơ bản được 

kiểm soát, theo số liệu tổng hợp từ ngày 04/3 đến ngày 16/9/2019 trên địa bàn 

huyện đã tổ chức tiêu hủy 22.012 con lợn (1.162.946,2kg) tại 503 hộ, thuộc 64 

thôn, của 10 xã, thị trấn; đã có 09 xã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi. 

Về thủy lợi - đê điều: UBND các xã, các đơn vị quản lý khai thác CTTL 

tiếp tục giải tỏa vi phạm và trục vớt bèo theo kế hoạch của tiểu ban phòng chống 

úng nội đồng. Tiếp tục triển khai kế hoạch PCTT & TKCN năm 2019. 

Xây dựng nông thôn mới:Ban hành Công văn số 511/UBND-NN&PTNT 

ngày 10/9/2019 về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thiện hồ sơ xét công nhận và công bố thôn 

đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Tài nguyên - Môi trường 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu cho 83 trường hợp.  

Báo cáo Đoàn Giám sát của Mặt trận tổ quốc tỉnh kết quả thực hiện Luật 

Đất đai trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất giai đoạn 2016-2018; báo cáo Đoàn kiểm tra 

theo Quyết định số 1617-QĐ/TU kết quả  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo 
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977-TB/TU ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo Đoàn Thanh 

tra Chính phủ công tác quản lý nhà nước đối với các bến bãi tập kết và kinh 

doanh cát sỏi trên địa bàn huyện. 

Ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổng 

vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện; văn bản yêu cầu các xã, thị trấn tiếp 

tục thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; tăng 

cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Tiếp tục triển khai 

việc thu gom, vận chuyển rác thải tại các điểm tập kết đặt Container và xe chuyên 

dụng của huyện đến Công ty CPMTĐT&CN11-Urenco 11 xử lý. 

3. Giao thông - công nghiệp - xây dựng 

- Giao thông: Hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư, phục vụ 

nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hoá, góp 

phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Ban hành công văn số 462/UBND-KT&HT ngày 20/8/2019 về việc bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 02/9 và khai giảng năm học mới 

2019 - 2020; Công văn số 463/UBND-KT&HT ngày 20/8/2019 về việc quản lý 

phương tiện vận tải và xử lý nghiêm đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng 

hoặc quá hạn đăng kiểm đưa đón học sinh đến trường học trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục triển khai thi công công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐH.26 (Long 

Hưng - Liên Nghĩa), huyện Văn Giang; Công trình Cầu bắc qua Kênh Đông và 

đường dẫn hai đầu cầu, đường vào bãi tập kết rác thải xã Cửu Cao; Công trình 

đường vào khu tái định cư nút giao đường 379 với đường 179; công trình đường 

ĐH.20 đoạn từ đầu cầu tăng bảo đi thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc; công trình 

cải tạo, nâng cấp đường ĐH.22 (giai đoạn 2), Hạng mục: nền, mặt đường, thoát 

nước đoạn từ Km4+060 đến Km4+500; Đôn đốc các xã, thị trấn làm đường thôn, 

xóm, đường ra đồng theo quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 về việc 

phê duyệt danh mục, khối lượng xi măng các tuyến đường thôn, xóm, đường ra đồng 

năm 2019 trên địa bàn huyện. 

- Công nghiệp - TTCN, thương mại: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp tháng 9/2019ước đạt 250.250 triệu đồng. Trong đó, giá trị sản xuất 

Công nghiệp đạt 142.643 triệu đồng, giá trị sản xuất TTCN đạt 107.607 triệu đồng. 

- Đầu tư - xây dựng: Chỉ đạo phòng chuyên môn tiếp tục hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới; thi công xây dựng công trình xây dựng nhà ký túc xá bán trú trường 

THCS Chu Mạnh Trinh. 

4.  Tài chính, ngân hàng 

Đến 18/9/2019, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 6.812,9  triệu đồng, nâng 

tổng thu 9 tháng: 348.946,9 triệu đồng. Trong đó, thu chuyển nguồn 82.741,4 triệu 
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đồng, thu điều tiết từ các sắc thuế 114.789,4 triệu đồng; thu trợ cấp ngân sách: 

147.443,5 triệu đồng. 

Tổng thu thuế trên địa bàn huyện tháng 9ước: 60.868 triệu đồng, nâng tổng 

thu 9 tháng ước đạt: 370.990 triệu đồng, đạt  84,4% dự toán năm, trong đó thuế 

CTN-NQD: 3.518 triệu đồng (đạt 115%); thuế thu nhập cá nhân: 1.600 triệu 

đồng (đạt 138%); lệ phí trước bạ ước thu 2.500 triệu đồng (đạt 89%); phí và lệ 

phí: 150 triệu đồng (đạt 90%); các nguồn thu cố định tại xã: 400 triệu đồng (đạt 

192%); cấp quyền sử dụng đất ước thu 50.000 triệu đồng, đạt 64%); thu khác 

ngân sách: 200 triệu đồng (đạt 128%); tiền thuê đất: 1.000 triệu đồng (đạt 45%); 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1.500 triệu (đạt 86%). 

Đảm bảo kinh phí chi hoạt động thường xuyên của huyện. Trong tháng 

chi 19.735,9 triệu đồng, nâng tổng chi 9 tháng: 226.033,4 triệu đồng. 

Ngân hàng: Tổng nguồn vốn Ngân hàng NN&PTNT huy động đạt: 2.151 tỷ 

đồng (Trong đó: Nguồn vốn tại địa phương 2.146 tỷ đồng, nguồn vốn dự án TĐT 

04 tỷ đồng). Tổng dư nợ đạt 1085 tỷ đồng. Doanh số cho vay 138 tỷ đồng, doanh 

số thu nợ 123 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 76,713 tỷ đồng, chiếm 6,54% tổng dư nợ. 

- Nguồn vốn Ngân hàng CSXH đạt 226.747 triệu đồng (Trong đó: Nguồn 

vốn cân đối từ Trung ương 179.453 triệu đồng, nguồn vốn cân đối từ địa phương 

5.456 triệu đồng, nguồn vốn tự huy động 41.838 triệu đồng). Tổng dư nợ 

226.291 triệu đồng. Dư nợ cho vay hộ nghèo 13.777 triệu đồng, dư nợ cho vay 

hộ cận nghèo 22.385 triệu đồng và các khoản dư nợ cho vay khác 190.129 triệu 

đồng. Nợ quá hạn 90 triệu đồng. Huy động tiết kiệm: 41.838 triệu đồng. 

5. Văn hoá - Xã hội 

- Giáo dục - Đào tạo:Chỉ đạo các trường tổ chức tốt lễ khai giảng năm 

học 2019-2020, kiểm tra nắm tình hình sau khai giảng, lập báo cáo gửi các cấp. 

Kết hợp với Hội khuyến học huyện tổ chức Hội nghị tuyên dương phát thưởng 

học sinh đỗ đại học năm 2019.Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của 

các cơ sở mầm non tư thục. 

- Y tế - Dân số, Gia đình và Trẻ em:Duy trì tốt các hoạt động chuyên môn 

khám chữa bệnh cho nhân dân. Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra liên 

ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn huyện. 

Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

cho các cơ sở đề nghị... 

- Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao:Hướng dẫn công tác tuyên truyền, 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng 74 năm Cách mạng 

tháng 8 thành công và Quốc khánh Nước cộng hòa XHCN Việt Nam ( 02/9/145-

02/9/2019); Chào mừng 20 năm tái lập huyện Văn Giang (01/0/1999-01/9/2019). 

- Lao động - TB&XH:Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chi trả chế độ cho 

các đối tượng hưởng BHXH và BHYT và thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp thường 
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xuyên cho đối tượng người có công và thân nhân người có công, trợ cấp một lần, 

trợ cấp hàng tháng, mai táng phí... Rà soát báo tăng, giảm, đổi thẻ BHYT cho đối 

tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo.  

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tại trụ sở tiếp dân UBND huyện đã tiếp 12 cuộc với 119 lượt người, 

trong đó có 02 đoàn đông người công dân 03 xã: Xuân Quan, Phụng Công, 

Cửu Cao. Công dân đến trụ sở tiếp dân được cán bộ, lãnh đạo UBND huyện 

tiếp và giải thích theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn công dân gửi 

đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết và vận động công dân trở về địa 

phương ổn định tình hình an ninh nông thôn. 

Tiếp nhận 05 đơn (0 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo,04 đơn kiến nghị, 

phản ánh). Trong đó,02 đơn phản ánh, kiến nghị đã được chuyển các phòng, 

ban chuyên môn của huyện; 03 đơn (01 đơn tố cáo, 02 đơn phản ánh, kiến 

nghị) chuyển Chủ tịch UBND xã, thị trấn để giải quyết. 

6. An ninh, quốc phòng 

- An ninh: Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác an toàn giao thông được 

thông suốt. Tập trung nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, diễn biến tư tưởng 

của nhân dân để kịp thời giải quyết tốt các tình huống xảy ra. 

- Quốc phòng:Duy trì  nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ 

huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, trực cơ quan theo quy định. Tổ 

chức thành công diễn tập KVPT huyện năm 2019. 

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2019 

1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng làm 

tốt công tác dự tính, dự báo, theo dõi chặt chẽ sự phát sinh, phát triển của bệnh 

Bạc lá-Đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân hai chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng và các 

đối tượng sâu bệnh khác để chị đạo phun trừ kịp thời.Đồng thời huy động máy 

móc, phương tiện khẩn trương thu hoạch kịp thời khi lúa chín, đặc biệt trên diện 

tích có kế hoạch trồng cây vụ Đông. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện diệt chuột bằng mọi biện pháp. 

2. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, các đơn vị đo đạc đẩy nhanh 

việc phân loại hồ sơ, tổ chức xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm 

quyền cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý đất dôi dư 

cho các trường hợp đủ điều kiện. 

Tiếp tục triển khai việc thu gom, vận chuyển rác thải tại các điểm tập kết 

đặt Container và xe chuyên dụng của huyện đến công ty CPMTĐT&CN11-

Urenco11 xử lý. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an 

toàn giao thông năm 2019nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác 
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quản lý đầu tư, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn huyện và chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 

4. Tăng cường rà soát và xử lý kịp thời lỗi hồ sơ khai thuế. Làm tốt công 

tác thu nợ đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo đúng quy trình. Đảm bảo 

các hoạt động tín dụng ngân hàng; đa dạng hoá các hình thức huy động tiền gửi 

tiết kiệm. 

5. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động 

tôn giáo và diễn biến nội bộ nhân dân trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác 

tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

6. Chỉ đạo các phòng: Duy trì hoạt động dạy và học của các cấp học trên 

địa bàn huyện.Thẩm định và đề nghị công nhận Làng văn hoá mới và công nhận 

lại danh hiệu làng văn hoá năm 2019.Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chi 

trả chế độ cho các đối tượng hưởng BHXH và BHYT và thực hiện tốt việc chi 

trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người có công và thân nhân người có 

công, trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng, mai táng phí.. . công tác bảo trợ xã 

hội, giải quyết các chế độ chính sách đối với các đối tượng. Tăng cường công tác 

vệ sinh phòng dịch. Tiếp tục tuyên truyền về chính sách Dân số, gia đình và trẻ 

em năm 2019./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Thường vụ Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện ; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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