
Huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình Kinh tế -Xã hội 

9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021. 

 Chiều ngày 06/10/2021, UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực 

tuyến với các xã, thị trấn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2021. 

 Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị 

Thu Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lưu 

Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo 

HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách 

miền, các đồng chí Ủy viên UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện và thủ trưởng các ngành có liên quan. Tại điểm cầu 21 xã, thị trấn 

có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, công chức chuyên môn xã, thị trấn. 

    9 tháng đầu năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến phức tạp, trên địa bàn huyện xuất hiện ca F0. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

tỉnh, của Huyện ủy; sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của 

các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tình hình kinh tế - xã hội của 

huyện ổn định và có bước phát triển, nổi bật ở một số lĩnh vực như: Mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng 

đi vào chiều sâu, năm 2020 huyện có 10/21 xã, thị trấn được UBND tỉnh quyết định 

công nhận đạt nông thôn mới nâng cao ; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, 

đáp ứng tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; giá trị sản xuất CN-

TTCN bằng 111,1% so với cùng kỳ, thu cân đối ngân sách trừ tiền sử dụng đất bằng 

115% so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, phòng giáo dục và 

đào tạo duy trì thành tích cao, xếp thứ 1/10 huyện thành phố, an sinh xã hội được đảm 

bảo, chế độ chính sách xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định; công tác cải 

cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chỉ số cải cách hành chính năm 2020 xếp 

thứ 3/10 huyện thành phố.  

     Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, sau cuộc bầu cử đã kiện toàn bộ 

máy lãnh đạo ở các cấp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và chất lượng; Công tác sắp 



xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện được triển khai tích cực theo 

hướng dẫn của cấp trên; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn phản ánh kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định, huyện hoàn thành 100% chỉ 

tiêu giao quân; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 

    Công tác phòng chống dịch Covid-19 được huyện và các địa phương triển khai 

quyết liệt, chủ động, hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huy 

động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; sẵn 

sàng ứng phó hiệu quả trước các tình huống dịch bệnh, không để bị động, bất 

ngờ. Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện; lập các 

chốt kiểm soát phòng dịch; tăng cường các biện pháp giám sát công dân từ các tỉnh, 

thành về địa phương, nhất là người về từ vùng dịch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, 

chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo 

yêu cầu phòng dịch từ sớm, từ xa. Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

định phòng, chống dịch. Triển khai kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính 

phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và 

Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về hỗ trợ người lao 

động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. 

    Phát biểu kết luận hội nghị, sau khi điểm lại một số kết quả nổi bật về tình hình 

kinh tế -xã hội 9 tháng đầu năm và chỉ ra một số khó khăn tồn tại, hạn chế đồng chí 

Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo 

năm 2021 chỉ còn 3 tháng nhưng nhiệm vụ thì còn nhiều đòi hỏi các ban, ngành, địa 

phương phải tập trung cao độ để thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19 phải được đặt lên hàng đầu, vì 

vậy các cấp, các ngành, các địa phương thường xuyên cập nhật chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh, của huyện để triển khai thực hiện; quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, 

thành khác về địa phương, chú trọng công tác phòng dịch tại cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học, bến xe, chợ dân sinh; các địa phương rà soát để xác định nhu cầu vắc xin 

Covid-19 để có kế hoạch tiêm phòng, tránh tình trạng 1 người đăng ký tiêm nhiều nơi; 



tiếp tục vận động ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19. Các xã, thị trấn khẩn 

trương xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ của dịch, các cơ quan trên địa bàn 

huyện cũng phải có biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị. Đôn đốc các 

địa phương thu hoạch, bảo vệ lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông, xây dựng kế 

hoạch và triển khai làm thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất vụ xuân 2022. Các xã, 

thị trấn thực hiện tốt mô hình thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, đối với 11 xã, thị 

trấn thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 sớm hoàn thiện hồ sơ căn 

cứ chứng minh làm cơ sở để cấp có thẩm quyền thẩm tra, công nhận. Làm tốt công tác 

quản lý đất đai không để phát sinh vi phạm đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

giúp các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất; đôn đốc tiến độ xây 

dựng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn 

các xã, thị trấn quy hoạch hạ tầng, trước mắt là quy hoạch xây dựng thị trấn Ninh 

Cường và thị trấn Cát Thành. Rà soát các khoản thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu 

kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, các địa phương thực hiện tiết kiệm 

chi để phục vụ các nhiệm vụ phát sinh. Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục đôn đốc, 

hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt quy ước văn hóa sau khi sáp nhập thôn, xóm, 

tổ dân phố, kiểm tra công nhận, công nhận lại thôn, xóm, tổ dân phố, gia đình văn hóa 

năm 2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học tranh thủ dạy 

chương trình chính khóa cho học sinh; các xã, thị trấn chủ động kiểm soát tốt các 

khoản thu – chi đầu năm học trong các trường đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu 

quả. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đôn đốc, hướng dẫn các địa phương 

thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19; triển khai công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung 

bình năm 2021. Chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chủ động 

triển khai công tác tuyển quân năm 2022; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an 

ninh trật tự. Tổ chức tốt công tác quản lý, đánh giá công chức, viên chức, khen thưởng, 

hướng dẫn chấm điểm cải cách hành chính năm 2021; tập trung đôn đốc các địa 

phương làm tốt công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn 

thành để có giải pháp, biện pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh 

tế - xã hội năm 2021./. 



Một số hình ảnh tại hội nghị. 

 

Ảnh đồng chí Phạm Trọng Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND huyện trình bày báo cáo tình hình Kinh tế -Xã hội 9 tháng, triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021. 

 

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát 

biểu kết luận tại hội nghị. 

Nguồn: http://trucninh.namdinh.gov.vn/ 


