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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾXÃ HỘI THÁNG 01
1. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân và
chăm sóc lúa mới cấy, cây ăn quả đang trong thời gian ra hoa, đặc biệt là ứng phó
với rét đậm, rét hại. Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm
2022; chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm
hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh và chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; trong tháng không xảy ra các dịch
bệnh nguy hiểm. Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thuỷ sản tẩy dọn ao, hồ, xuống cá
giống và các biện pháp phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản.
Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Phù Cừ
đạt nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng
hóa ứng dụng công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các xã hoàn thiện và
nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Thực hiện tốt công tác thuỷ lợi nội đồng; điều tiết nước phù hợp để làm đất,
gieo cấy và dưỡng lúa Xuân. Thường xuyên tổ chức kiểm tra đê, kè, cống, ngăn
chặn kịp thời các vi phạm luật đê điều.
2. Tài nguyên- Môi trường
Công khai quy hoạch sử dụng đất của huyện thời kỳ 2021-2030 theo quy định.
Cấp 11 giấy chứng nhận QSD đất ở, 42 giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp.
Tiếp tục duy trì hiệu quả phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; tổ chức
thu gom rác, vận chuyển rác tại các điểm tập kết về nơi xử lý theo quy định.
3. CN-TM-DV:
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, karaoke, massage, vũ trường, các nhà
hàng, quán ăn... tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19; cơ bản đảm
bảo phục vụ đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân trong dịp Tết
nguyên đán Nhâm Dần.
4. Văn hóa, xã hội
Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để học sinh từ lớp 7
trở lại trường học trực tiếp; học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tiếp tục tạm dừng đến
trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19.
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Công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam, mừng xuân Nhâm Dần 2022 diễn ra sôi nổi. Tạm dừng các hoạt động
văn hoá, lễ hội, các dịch vụ văn hoá (internet, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo…) để
phòng, chống dịch Covid-19.
Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19 theo
phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cam kết thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị và thực hiện
test covid-19 cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức người lao động trước khi
trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Kiểm soát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ; chỉ
đạo Trung tâm Y tế phân công cán bộ y, bác sỹ trực tại cơ sở y tế huyện trong dịp
Tết Nguyên đán và chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt
nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Thực hiện kịp thời, đúng, đủ các chế độ chính sách đối với người có công, đối
tượng chính sách xã hội. Tổ chức thăm, chuyển, tặng đầy đủ trên 17.000 suất quà
với tổng trị giá trên 5 tỷ 434 triệu đồng cho các đối tượng người có công, trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, quà mừng thọ người cao tuổi và đối tượng bảo
trợ xã hội trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.
5. Xây dựng chính quyền
Đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục rà soát đăng ký, thu hồi thay đổi
thông tin chứng thư số, chữ ký số đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
và UBND các xã, thị trấn. Duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải
pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng thực thi công vụ
của cán bộ, công chức nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh theo Chỉ thị số
12/CT-CTUBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
6. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Duy trì nghiêm túc chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt trong thời gian Tết nguyên
đán Nhâm Dần. Tập trung hoàn thiện các thủ tục trong công tác tuyển quân năm
2022; tổ chức các hoạt động động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và tổ chức
lễ giao nhận quân năm 2022 đảm bảo trang nghiêm, an toàn.
Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo và
người nước ngoài tại địa phương; đẩy mạnh tuần tra ngăn chặn các hoạt động sản
xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo trái phép và các hành vi gây rối,
trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm…; chú trọng công tác đảm bảo an ninh
trật tự an toàn giao thông.
Thực hiện công tác hộ tịch và chứng thực theo Luật Hộ tịch năm 2014 và
Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức thanh tra theo kế hoạch và
thực hiện tiếp nhận, giải quyết đơn thư theo quy định. Tạm dừng tiếp công dân để
phòng, chống dịch Covid-19.
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III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 03
- Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ lúa Xuân, cây trồng vụ Xuân và cây ăn quả.
Chỉ đạo đẩy mạnh trồng cây nhân dân; làm tốt công tác đánh bắt diệt chuột vụ
Xuân.
- Tiếp tục công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản,
kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; tập huấn kỹ thuật tiêm phòng vụ Xuân.
- Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi
ruộng và xử lý đất dôi dư; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ
bản.
- Tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Kiểm
tra, giám sát các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; tiếp tục triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đông Xuân; tăng cường giám sát về an toàn
thực phẩm.
- Hướng dẫn các địa phương, các cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng danh
hiệu gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá.
- Tổ chức hội nghị quán triệt huấn luyện cho lực lượng vũ trang. Tăng cường
công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao
thông. Tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
UBND huyện Phù Cừ trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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