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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN GIANG 
–––––––––––– 

 

Số: 215/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Văn Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2019 
                                                              

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tháng 10  

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 
––––––––––––––––––––– 

 

I. Kết quả công tác tháng 10 năm 2019 

1. Nông nghiệp  

Tính đến ngày 20/10/2019, toàn huyện thu hoạch 346 ha lúa mùa, đạt 

100% diện tích gieo cấy; năng suất bình quân ước đạt 54 tạ/ha tăng 1,5 tạ/ha so 

với cùng kỳ năm trước. Đã gieo trồng 1.205 ha cây vụ đông (đạt 75% kế hoạch), 

trong đó ngô: 50 ha; 20 ha bí các loại; 500 ha hoa cây cảnh ngắn ngày; 15 ha cây 

dược liệu, 620 ha rau các loại và đã thu hoạch được 50 ha cây rau màu các loại. 

Chỉ đạo phòng chuyên môn đôn đốc các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo nông dân 

chăm sóc cây vụ đông và tranh thủ thời tiết mở rộng cây vụ đông, trong đó ưu 

tiên trồng nhóm cây ưa lạnh như su hào, bắp cải, khoai tây,…trên đất 2 lúa.  

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 

tại thời điểm báo cáo, toàn huyện có 1.400 con trâu, bò; 70.695 con lợn; 900 con 

dê và 356.074 con gia cầm. Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đã cơ bản 

được kiểm soát; hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa diễn biến 

phức tạp, nguy cơ dịch bệnh phát sinh gây hại trở lại là rất cao nên công tác chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm,… 

Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật được đẩy mạnh. Hướng dẫn nông 

dân thu hoạch lúa nhanh gọn và có kế hoạch trồng cây vụ đông sớm; hướng dẫn 

các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch rau mùa theo thời gian sinh 

trưởng của từng loại cây cho phù hợp. Đồng thời phát hiện và phòng trừ sớm các 

loại sâu bệnh trên ngô, đậu, rau màu, các loại cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh. 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị 

trấn trong việc giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn; kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và thủy sản vụ Thu - Đông năm 2019.  

Về xây dựng nông thôn mới: Ban hành Công văn số 17/BCĐ-VPĐP ngày 

15/10/2019 về việc tham gia ý kiến kết quả chấm điểm các tiêu chí khu dân cư 
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nông thôn mới; Công văn số 18/BCĐ-VPĐP ngày 16/10/2019 về hoàn thiện hồ 

sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2 năm 2019 

đối với 02 xã: Thắng Lợi và Long Hưng; chỉ đạo các xã đã đạt được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí 

nông thôn mới. 

2. Tài nguyên và 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 46 trường hợp với diện tích 6.201,9 m
2
. Chỉ 

đạo phòng chuyên môn đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, phát hiện 

và xử lý kịp thời các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái 

quy định.  

Theo báo cáo của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện: Trong tháng 10 trình Sở 

Tài nguyên và Môi trường ký 295 giấy CNQSDĐ đối với các trường hợp thực 

hiện quyền của người sử dụng đất. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm được 

282 hồ sơ (Thế chấp 160 hồ sơ, xóa thế chấp 91 hồ sơ, thay đổi nội dung 31 hồ 

sơ). Đăng ký biến động xác nhận nội dung thay đổi sau khi cấp GCN 77 hồ sơ. 

Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các phòng liên quan tiếp tục đôn 

đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức giải tỏa các công trình xây dựng trái phép 

trên đất nông nghiệp thuộc giai đoạn 2 theo Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 

31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 

05/3/2019 của UBND huyện; Rà soát các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án khu đô 

thị sinh thái DreamCity 

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. Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng 

- Giao thông: Tiếp tục thi công xây dựng 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 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; Nâng cấp đường 

ĐH.22 (giai đoạn 2), hạng mục: Thảm mặt đường đoạn từ Km0+900 đến 

Km4+060.  

- Chỉ đạo phòng chuyên môn 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 
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duyệt danh mục, khối lượng xi măng các tuyến đường thôn, xóm, đường ra đồng 

năm 2019 trên địa bàn huyện. 

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

tháng 10 ước đạt 261.450 triệu đồng. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 

149.027 triệu đồng, giá trị sản xuất TTCN đạt 112.423 triệu đồng. 

- Đầu tư - xây dựng:  Tiếp tục thi công xây dựng công trình xây dựng nhà 

ký túc xá bán trú trường THCS Chu Mạnh Trinh; Công trình Nhà đa năng và 

Nhà ký túc xá trường Chu Mạnh Trinh; Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc khối dân 

đảng, đoàn thể Huyện ủy Văn Giang; Nhà khám và điều trị tự nguyện (GĐ1) 

trung tâm y tế huyện Văn Giang. 

4.  Tài chính, ngân hàng 

Đến 20/10/2018, thu ngân sách huyện đạt 42.745,8 triệu đồng, nâng tổng 

thu 10 tháng: 398.815,1 triệu đồng. Trong đó: thu chuyển nguồn: 82.741,4 triệu 

đồng, thu điều tiết từ các sắc thuế: 130.604,6 triệu đồng, thu trợ cấp ngân sách: 

185.469,1 triệu đồng. Đảm bảo kinh phí chi hoạt động thường xuyên của huyện, 

đến 20/10/2019 toàn huyện đã chi: 26.546 triệu đồng, nâng tổng chi 10 tháng: 

274.640,3 triệu đồng.  

Tổng thu thuế tháng 10 ước: 66.457 triệu đồng, nâng tổng thu 10 tháng: 

408.766 triệu đồng (đạt 93% DTPL), trong đó thuế CTN - NQD: 7.007 triệu 

đồng (đạt 126% DTPL); thuế thu nhập cá nhân: 2.500 triệu đồng (đạt 158% dự 

toán năm); thuế trước bạ: 3.000 triệu đồng (đạt 95% dự toán năm); phí, lệ phí: 

150 triệu đồng (đạt 88% dự toán năm); thu cố định tại xã: 600 triệu đồng (đạt 

207% dự toán năm); thuế cấp quyền sử dụng đất: 50.000 triệu đồng (đạt 71% dự 

toán năm); thu khác ngân sách: 200 triệu đồng (đạt 140% dự toán năm); tiền 

thuê đất: 2.000 triệu đồng (đạt 52% dự toán năm); thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp: 1.000 triệu đồng (đạt 99% DTPL). 

Ngân hàng: Tổng nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huy động 

đạt: 2.162 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 1.093 tỷ đồng. Doanh số cho vay 174 tỷ 

đồng, doanh số thu nợ: 166 tỷ đồng. Nợ xấu 76.713 tỷ đồng, chiếm 6,54 % tổng 

dư nợ.  

Nguồn vốn Ngân hàng CSXH đạt 226.751 triệu đồng (Trong đó: Nguồn 

vốn cân đối từ Trung ương 179.656 triệu đồng, nguồn vốn cân đối từ địa phương 

6.195 triệu đồng, nguồn vốn tự huy động 40.900 triệu đồng). Tổng dư nợ 

226.230 triệu đồng. Dư nợ cho vay hộ nghèo 13.789 triệu đồng, dư nợ cho vay 

hộ cận nghèo 22.270 triệu đồng và các khoản dư nợ cho vay khác 190.171 triệu 

đồng. Nợ quá hạn 82 triệu đồng. Huy động tiết kiệm: 41.838 triệu đồng. 
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5. Văn hoá - Xã hội 

- Giáo dục: Hoàn thành việc phổ cập, xóa mù 2019 với các xã, thị trấn. 

Tổ chức Hội thảo sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học cấp 

huyện. Hoàn thành việc tổ chức các hội nghị, đăng kí thi đua.  

- Y tế - Dân số gia đình và trẻ em: Duy trì tốt các hoạt động chuyên môn 

khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ các cơ sở hành 

nghề y, dược tư nhân. Tuyên truyền, vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng kế hoạch và triển 

khai công tác y tế trường học năm học 2019-2020.  

- Văn hoá và thông tin: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”; Nghị quyết số 03 - NQ/HU ngày 29/9/2016 của BCH Đảng 

bộ huyện khóa XIV về xây dựng các thiết chế văn hóa huyện Văn Giang giai 

đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Tham mưu BCĐ phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” huyện ban hành công văn về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019. 

- Lao động, thương binh và xã hội: 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... Rà soát báo tăng, 

giảm, đổi thẻ BHYT cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo.  

6. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo quy định về trách 

nhiệm tiếp dân của Chủ tịch UBND các cấp. Chủ tịch UBND huyện thực hiện 

định kỳ tiếp dân định kỳ vào ngày 15, 30 hàng tháng và tiếp dân đột xuất khi có 

sự việc xảy ra trên địa bàn huyện nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát 

sinh tránh hình thành điểm nóng tại địa phương. Trong tháng, tại trụ sở tiếp dân 

của UBND huyện đã tiếp 07 cuộc với 69 lượt người (trong đó có 02 đoàn đông 

người công dân 03 xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao). 

Tiếp nhận 08 đơn (0 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 06 đơn kiến nghị, 

phản ánh). Trong đó, 04 đơn phản ánh, kiến nghị, tố cáo đã được chuyển các 

phòng, ban chuyên môn của huyện; 04 đơn (01 đơn tố cáo, 03 đơn phản ánh, 

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

7. An ninh quốc phòng.  

- An ninh: Tình hình an ninh xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.  
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- Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.  

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 

1. Chỉ đạo tập trung chăm sóc cây vụ đông theo đúng kỹ thuật của từng 

loại cây, chủ động tiêu thoát khi có mưa lớn. Theo dõi chặt chẽ tình hình phát 

triển của các loại sâu bệnh, đặc biệt là nhóm sâu ăn lá, đục quả có biện pháp xử 

lý kịp thời bằng các loại thuốc đặc hiệu; tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động 

máy móc phương tiện tiến hành cày ải trên diện tích không trồng cây vụ đông 

khi điều kiện cho phép. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Phối hợp với UBND xã Thắng Lợi tổ chức 

Hội nghị thẩm định của UBND tỉnh tổ chức đánh giá, thẩm định và công nhận 

làng nghề Quất cảnh Thắng Lợi và đề nghị UBND tỉnh công nhận làng nghề 

Quất cảnh Thắng Lợi xã Thắng Lợi năm 2019. 

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc UBND các 

xã, thị trấn, các đơn vị đo đạc đẩy nhanh việc 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. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, nhất là đấu giá quyền sử 

dụng đất. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/5/2019 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc tập trung thực hiện Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 

31/3/2017 ngày 31/3/2017; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 16/5/2017 của Ban 

Thường vụ Huyện uỷ và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND 

huyện về giải toả các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm 

hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều và hoạt động bến bãi, khai 

thác cát trái phép trên địa bàn huyện giai đoạn II năm 2019. 

3. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát hộ NCC với cách mạng 

ngoài Đề án, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về 

nhà ở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, BCĐ tỉnh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở và lập biên bản vi phạm đối với các hộ vi 

phạm hành lang ATGT như bày bán vật liệu xây dựng, các chậu hoa, cây cảnh 

trên vỉa hè các tuyến đường huyện. 

4. Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế, Kho 

bạc Nhà nước Văn Giang đôn đốc thu ngân sách năm 2019. Báo cáo tình hình 

thực hiện thu chi ngân sách năm 2019 của huyện và kế hoạch ngân sách năm 

2020. Ngân hàng, các quỹ tín dụng đảm bảo thực hiện tốt dịch vụ tiền tệ và đa 

dạng các hình thức huy động các loại tiền gửi. 
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5. Chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy 

định. Xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. 

6. Chỉ đạo các phòng: Tổ chức hội giảng cấp trường chào mừng kỷ 

niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; bậc mầm non, tiểu học tổ chức hội thi 

giáo viên dạy giỏi cấp trường; bậc THCS tổ chức hội học, hội giảng cấp 

trường đợi I. Tham mưu ban hành kế hoạch khám tuyển và tập huấn cho 

thành viên Hội đồng khám tuyển NVQS năm 2020. Kiểm tra, thẩm định cơ 

quan, đơn vị văn hóa; làng, khu phố văn hóa; tham dự các giải thể thao do 

tỉnh tổ chức. Tiếp tục làm tốt 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; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vân 
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