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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN GIANG 

–––––––– 

Số: 67/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––– 
Văn Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

                                                              

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tháng 3 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020 
–––––––––––––––––––––––– 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2020 

1. Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới 

 Vụ xuân 2020, toàn huyện gieo cấy được 218ha, giảm 42ha so với kế 

hoạch (KH: 260 ha). Nhìn chung công tác gieo cấy của các xã, thị trấn năm nay 

có nhiêu thuân lợi nên kết thúc sớm hơn so với cùng kỳ năm trước từ 3-5 ngày. 

Toàn huyện kết thúc gieo cấy trước ngày 05/03/2020. Tính đến ngày 17/3/2020, 

toàn huyện đã hoàn thành việc chăm sóc đợt 1 cho 218 ha lúa. Gieo trồng được 

1.682,6 ha cây rau màu các loại, trong đó ngô: 44 ha; rau các loại: 702,5 ha; cây 

công nghiệp: 27,7 ha; hoa cây cảnh ngắn ngày: 660,4 ha; cây dược liệu: 28 ha và 

220 ha cây hàng năm khác. Đến ngày 17/3/2020, toàn huyện đã thu hoạch được 

702,5 ha rau các loại. 

 Số lượng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện: 289.820 con gia cầm 

(giảm 10%), 58.677 con lợn (tăng 6%), 750 con dê, 1.417 con trâu, bò. Kiểm 

soát giết mổ được 268 con lợn thịt và 5.990 kg thịt lợn xuất đi các tỉnh khác. 

Tình hình dịch bệnh: Trong tháng thời tiết ấm, độ ẩm không khí cao làm giảm 

sức đề kháng của đàn vật nuôi vì vậy nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan 

mạnh trở lại là rất cao đặc biệt là bệnh dịch tả Châu Phi, Lở mồm long móng 

gia súc và cúm gia cầm. Tuy nhiên do được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, vì vậy 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cơ bản ổn định, đàn gia súc, gia cầm bị hại 

chủ yếu là do các bệnh tiêu chảy, hen suyễn, cảm lạnh...; đàn chó, mèo bị hại 

chủ yếu do hội chứng tiêu chảy, viêm phổi ở các lứa tuổi. Trên thuỷ sản dịch 

bệnh cơ bản ổn định, các hộ nuôi cá đang tập trung thực hiện các biện pháp 

chăm sóc, nuôi dưỡng. 

 Ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 về việc Công 

nhận các thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 và Ban 

chỉ đạo huyện ban hành Công văn số 04/BCĐ-VPĐP ngày 24/02/2020 về việc 

hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và hồ sơ đề nghị xét, công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1, năm 2020. Kiểm tra, đánh giá 

hiện trạng công trình đê điều trước mùa mưa bão năm 2020. Kiểm tra, đánh giá 

hiện trạng công trình đê điều trước mùa mưa bão năm 2020 và xây dựng kế 

hoạch, các phương án PCLB và TKCN năm 2020.  
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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 86 trường hợp với diện tích 10.988,4 m2. Đã 

cấp đổi (cấp lẻ) được 183 hồ sơ, số giấy chứng nhận đã ký là 246. Thực hiện 

đăng ký giao dịch bảo đảm được 263 hồ sơ (Thế chấp 105 hồ sơ, xóa thế chấp 

113 hồ sơ, thay đổi nội dung giao dịch đảm bảo 113 hồ sơ). Đăng ký biến động 

80 hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi sau khi cấp GCN 90 hồ sơ.  

Tiếp tục đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện các kế hoạch: 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 về giải tỏa các công trình xây 

dựng trái phép trên đất nông nghiệp; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 

24/6/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện cấp, cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất cho các xã, thị trấn trong các năm 2019 - 2020; Kế hoạch số 89/KH-UBND 

ngày 08/8/2019 về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

trên địa bàn huyện. Rà soát nguồn gốc đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị 

thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái DREAM CTI tại xã Nghĩa Trụ, 

xã Long Hưng. 

Tổ chức thu gom rác thải thường xuyên bằng xe ô tô chuyên dụng. Thực 

hiện kế hoạch phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn theo quy mô 

hộ gia đình. Tiếp tục giải quyết hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất 

theo quy định. 

3. Giao thông - công nghiệp - xây dựng 

- Giao thông: Khởi công thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp 

ĐH.24 (đoạn từ Km0+00-Km2+800 và đoạn từ Km4+900-Km7+100). 

Kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông 

đường bộ theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. 

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

thủ công nghiệp tháng 3 ước đạt 277.750 triệu đồng (trong đó: giá trị sản xuất 

Công nghiệp ước đạt 169.428 triệu đồng; giá trị sản xuất TTCN ước đạt 108.323 

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.. 

- Khoa học - Công nghệ: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 

nghiệm thu mô hình trồng hoa đồng tiền kép áp dụng công nghệ cao.Chỉ đạo 

phòng chuyên môn quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn 

huyện. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng KHCN năm 2020. 
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4.  Tài chính, ngân hàng 

- Tài chính: Đến 18/3/2020, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 108.329,5 

triệu đồng, nâng tổng thu 3 tháng: 170.421,4 triệu đồng. Trong đó, thu điều tiết từ 

các sắc thuế: 49.895,7 triệu đồng; thu trợ cấp ngân sách: 36.000 triệu đồng. 

Tổng thu thuế trên địa bàn huyện tháng 3 ước đạt: 18.760 triệu đồng, nâng 

tổng thu 3 tháng ước đạt: 257.675 triệu đồng, đạt 41,2% DTPL (Dự toán pháp lệnh), 

và bằng 222,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thuế CTN-NQD: 33.000 triệu 

đồng (đạt 25,4% DTPL năm); thuế thu nhập cá nhân: 16.072 triệu đồng (đạt 

34,6% DT năm); lệ phí trước bạ: 14.000 triệu đồng (đạt 24,6% DTPĐ huyện 

giao); phí và lệ phí: 1.903 triệu đồng (đạt 70,5% DTPĐ); các nguồn thu cố định 

tại xã: 1.000 triệu đồng (đạt 16,7% DTPĐ giao); cấp quyền sử dụng đất: 190.000 

triệu đồng (đạt 54,3% DTPL); thu khác ngân sách: 1.100 triệu đồng (đạt 12,9%, 

DTPĐ); tiền thuê đất: 500 triệu đồng (đạt 2,5% DTPL giao); thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp: 100 triệu đồng (đạt 1,9% DTPL giao). 

Đảm bảo kinh phí chi hoạt động thường xuyên của huyện, đến 18/3: chi 

14.172,8 triệu đồng, nâng tổng chi 3 tháng: 52.798,9 triệu đồng. 

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

2.652 tỷ đồng (Trong đó: Nguồn vốn tại địa phương 2.650 tỷ đồng, nguồn vốn 

dự án UTĐT 02 tỷ đồng). Tổng dư nợ đạt 1030 tỷ đồng giảm 70 tỷ so với tháng 

02. Doanh số cho vay trong tháng 144 tỷ đổng, doanh số thu nợ trong tháng 214 

tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 76.713 triệu đồng, chiếm 7,44% tổng dư nợ. 

Nguồn vốn Ngân hàng CSXH đạt 235.452 triệu đồng (Trong đó: Nguồn 

vốn cân đối từ Trung ương 176.278 triệu đồng, nguồn vốn cấn đối từ địa phương 

7.426 triệu đồng, nguồn vốn tự huy động 51.748 triệu đồng). Tổng dư nợ 

234.292 triệu đồng. Dư nợ cho vay hộ nghèo 12.899 triệu đồng, dư nợ cho vay 

hộ cận nghèo 21.528 triệu đồng và các khoản dư nợ cho vay khác 199.865 triệu 

đồng. Doanh số cho vay đạt 7.528 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 7.427 triệu 

đồng. Tỷ lệ nợ xấu 77 triệu đồng.  

5. Văn hoá - Xã hội 

- Giáo dục - Đào tạo:  Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các 

trường tổ chức thực hiện công tác phòng chống Dịch Covid- 2019; Tiếp tục cho 

học nghỉ học, các nhà trường đảm bảo công tác trực trường, vệ sinh trường lớp, 

tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch. Tổ chức cho học sinh lớp 9 học 

trực tuyến. 

- 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 kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong các lễ hội xuân năm 2019. Tiếp tục triển khai công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh; thực hiện 
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tốt tinh thần “phòng dịch như chống dịch”, “chống dịch như chống giặc”, 

“kỷ cương, quyết liệt, trách nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả” và phương châm 4 

tại chỗ . Tiếp tục cập nhật thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử của dự 

án Dữ liệu dân cư - Thống kê chuyên ngành dân số. 

- Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao: Tuyên truyền và tổ chức các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày Quốc tế Phụ 

nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày Thể thao Việt 

Nam 27/3. Ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về phát triển du lịch huyện 

Văn Giang năm 2020; Công văn 149/UBND-VHTT, Công văn 180/UBND-

VHTT về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

hoạt động: lễ hội, văn hoá, văn nghệ, TDTT, du lịch và các hoạt động đông 

người; Ban hành Kế hoạch công tác gia đình huyện Văn Giang năm 2020. 

- Công tác xã hội: Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 2.010 đối tượng = 

3.691841.000đ; báo tăng 02 người, báo giảm giảm 08 trường hợp người có 

công, thân nhân người có công, hưởng trợ cấp thường xuyên; chi trả trợ cấp 

thường xuyên tháng 3 cho 4.407 đối tượng BTXH: 1.454.895.000đ, báo tăng 62 

đối tượng, báo giảm 38 đối tượng. 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 

Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện đã tiếp 04 cuộc tiếp dân bằng 05 

lượt người. Công dân kiến nghị chủ yếu các nội dung liên quan đến giải quyết 

tranh chấp đất đai và nhận 14 đơn (05 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 06 đơn phản 

ánh, kiến nghị). Các công dân được tiếp và giải thích các quy định của pháp luật 

có liên quan; đồng thời, được hướng dẫn làm các thủ tục theo trình tự quy định 

của pháp luật. UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện phân loại và xử lý đơn 

theo thẩm quyền. Trong số 14 đơn: Có 06 đơn tiếp nhận đề nghị chuyển UBND 

các xã, thị trấn; 03 đơn chuyển các phòng chuyên môn; 05 đơn thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Chủ tịch UBND huyện. 

7. 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. 

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.  

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2020 

1. Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa, hạn 

chế tối đa sự lãng phí nước, dự trữ nước trong các kênh mương, ao, hồ đảm bảo 

đủ nước để chăm sóc lúa; thực hiện công tác bảo vệ thực vật cho lúa. Áp dụng 

tưới nước tiết kiệm, điều tiết nước đúng, đủ cho từng thời kỳ sinh trưởng của 

cây lúa. Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện, 
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đặc biệt là trên đàn lợn, đàn gia cầm; đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai, thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đôn đốc các xã đã 

đạt công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 

các tiêu chí nông thôn mới. Thành lập Ban Chỉ huy PCLB và TKCN, các Tiểu 

ban PCLB và TKCN năm 2020; tổng kết công tác PCLBU và TKCN năm 2019, 

triển khai kế hoạch năm 2020. 

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

việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp và đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và xử lý đất dôi dư cho các trường hợp đủ điều kiện. Đôn 

đốc 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 27/KH-UBND ngày 

05/3/2019 của UBND huyện. Đôn đốc các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án có trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019. 

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác 

bảo đảm an toàn giao thông năm 2020 của cấp trên; Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP của Chính phủ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Triển khai công tác khuyến 

công, khoa học và công nghệ năm 2020. Tăng cường công tác quản lý đầu tư, 

giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kê khai thuế qua mạng đối với các doanh 

nghiệp chưa thực hiện đăng ký kê khai. Làm tốt công tác thu nợ đối với doanh 

nghiệp còn nợ thuế. Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền cho doanh nghiệp quyết 

toán thuế năm 2019. Đảm bảo các hoạt động tín dụng ngân hàng; đa dạng hoá 

các hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm. 

 4. 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 

tuần tra, kiểm soát giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 

và 01/5. 

5. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà 

soát, hoàn thiện các phương án khoanh vùng cách ly y tế trong trường hợp xuất 

hiện người nhiễm dịch Covid - 19 trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

Tiếp tục chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.  

6. Chỉ đạo các phòng: Tổ chức các hoạt động hội học, hội giảng chào 

mừng kỷ niệm ngày 30/4, 01/5; ôn tập thi học kỳ II; xét duyệt sáng kiến kinh 

nghiệm; thu hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tuyên truyền kỷ niệm ngày Giải 

phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2020), ngày Quốc tế Lao động 01/5; 66 năm 

Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954-07/05/2020), 130 năm ngày sinh 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Tuyên truyền Đại hội Đảng các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. 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, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác 

tuyên truyền về chính sách dân số, gia đình và trẻ em năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực 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 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vân 
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