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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021 
 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc, 

bảo vệ cây trồng vụ Xuân, nhất là quan tâm phòng trừ sâu cuốn lá, rầy các loại, 

điều tiết nước tưới, nhằm đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Đến 

nay, toàn huyện gieo trồng được 6.511,3 ha, đạt 98,6% KH1. Chỉ đạo các địa 

phương tham gia vùng sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh, sản xuất rau 

an toàn trong nhà lưới. 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch bệnh 

viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm. Chỉ 

đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vắc-xin đợt 1 cho đàn vật nuôi. Kết quả tiêm 

phòng đợt 1: Đàn chó đạt 75%, đàn trâu bò đạt 50% (riêng vắc-xin Viêm da nổi 

cục đạt 96%), đàn lợn đạt 32%, đàn gia cầm đạt 67%. 

Sản xuất thủy sản tăng trưởng khá so với cùng kỳ do thời tiết ổn định, 

thuận lợi cho việc khai thác và nuôi trồng. Giá trị sản xuất ước đạt 125,6 tỷ 

đồng, tăng 4,4% so CK; sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 4.085 tấn, tăng 

4,6% CK, trong đó: khai thác đạt 3.405 tấn, tăng 3,7% CK, nuôi trồng đạt 680 

tấn, tăng 9,1% CK. Công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong 

mùa nắng nóng luôn được chú trọng, đã ban hành phương án phòng cháy, chữa 

cháy rừng, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức rà soát diện tích đất ngập mặn để triển 

khai dự án trồng rừng ven biển. 

Chỉ đạo các xã Đồng Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc, Hoa Lộc, Minh Lộc, Liên 

Lộc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo, đôn đốc các xã hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

1.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, 

tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tổng giá trị sản xuất 

                                         
1 Trong đó: cây Lúa trồng được 4.532,9 ha (đạt 103,0% KH); cây Lạc trồng được 412 ha (đạt 91,5% KH); cây 

Ngô trồng được 310,68 ha (đạt 86,3% KH); còn lại 1.255,72 ha là diện tích rau màu, cây hàng hóa các loại (riêng 

cây hàng hóa các loại gieo trồng được 662,2 ha, đạt 82,8% KH). 
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ước đạt 116,4 tỷ đồng, tăng 10,8% CK, sản phẩm chủ yếu từ chế biến thủy hải 

sản, mắm chượp, nông cụ cầm tay, quần áo may mặc. Thương mại, dịch vụ tiếp 

tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 241 tỷ 

đồng, tăng 11,1% CK; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 4,7 triệu 

USD, tăng 4,0% CK; chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng cửa hàng, chợ an toàn 

thực phẩm theo các tiêu chí quy định.  

1.3. Lĩnh vực giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản và thành lập doanh 

nghiệp, đã tập trung chỉ đạo kiểm tra công tác đảm bảo trật tự xây dựng, lấn 

chiếm lề đường và vỉa hè, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Rà soát, tổng hợp 

dữ liệu xây dựng đề án phân loại đô thị và xây dựng chương trình phát triển đô 

thị; lập kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng 

huyện Hậu Lộc giai đoạn 2021-2025. 

Tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình, dự án2. Trong tháng đã tiếp tục chỉ đạo tiến độ, chất lượng thi công 

05 công trình với tổng mức đầu tư là 276,53 tỷ đồng; triển khai các bước thủ tục 

đầu tư như: khảo sát, lập nhiệm vụ thiết kế, trình thẩm định, phê duyệt dự án của 

32 công trình với tổng mức là 881,54 tỷ đồng. Phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tập trung GPMB 19 dự án, công trình chuyển tiếp từ năm 2019, năm 2020 

và những dự án mới năm 2021.  

Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã thành 

lập mới được 12 doanh nghiệp, đạt 21,8% so với chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 

18,4% so với chỉ tiêu huyện phấn đấu. 

1.4. Lĩnh vực Tài chính, ngân sách đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp 

thu hồi nợ đọng thuế, nhất là thu tiền sử dụng đất. Tổng thu ngân sách huyện, xã 

187,576 tỷ đồng = 84,6% so với tháng 3, trong đó thu tại địa bàn 44,325 tỷ đồng 

(luỹ kế từ đầu năm đến 27/4/2021 đạt 409,232 tỷ đồng = 40,9% dự toán cả năm). 

Tổng chi ngân sách huyện, xã 235,165 tỷ đồng, tăng 15,7% so với tháng 3, trong 

đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 68,438 tỷ đồng (luỹ kế từ đầu năm đến 27/4/2021 

đạt 344,199 tỷ đồng = 34,4% dự toán cả năm). Thực hiện cấp phát ngân sách, 

chế độ chính sách xã hội theo dự toán, ngoài dự toán và các chương trình mục 

tiêu tỉnh bổ sung. Tổ chức thẩm định quyết toán các dự án đã đảm bảo hồ sơ 

theo quy định và quyết toán thu chi ngân sách năm 2020.  

Hoạt động của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện 

nghiêm túc quy định chỉ đạo về lãi suất. Ngân hàng NN&PTNT, tổng huy động 

                                         
2 Kết quả cụ thể một số công trình, dự án đang thi công như: Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao 

thông kết nối quốc lộ 10 (tại ngã tư thị trấn Hậu Lộc) với đường tỉnh 526 đạt 87%; Dự án Nhà khách huyện đạt 

hơn 77%; Dự án Nhà thi đấu đa năng trường THCS Lê Hữu Lập đạt 25%; Dự án Đường giao thông nối đường 

tỉnh 526 với đường tỉnh 526B huyện Hậu Lộc đạt 25%; Đường giao thông nối Quốc lộ 10 với đê Kênh De xã 

Hoa Lộc đạt 40%;… 

 



3 

vốn ước đạt 1.400 tỷ đồng (tăng 20% CK); dư nợ ước đạt 1.630 tỷ đồng (giảm 

40 tỷ đồng so với CK). Ngân hàng CSXH, tổng huy động vốn ước đạt 140 tỷ 

đồng (bằng 95% KH); dư nợ ước đạt 415 tỷ đồng; nợ xấu 1,3 tỷ đồng.  

Kho bạc Nhà nước làm tốt công tác kiểm soát thu, chi ngân sách, bảo đảm 

nguồn tiền chi thường xuyên, chi chế độ chính sách và chi đầu tư. Kiểm soát, 

thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư kịp thời, đảm bảo 

theo quy định. Trong tháng, đã giải ngân là 5,7 tỷ đồng cho 18 công trình, dự án.  

1.5. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường tiếp tục 

được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã xây dựng phương án đấu giá Quyền sử 

dụng đất mặt bằng khu dân cư đất ở năm 2020 cho Thị Trấn Hậu Lộc và xã Liên 

Lộc; chỉ đạo tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất kế hoạch năm 2020 tại các xã 

Thành Lộc, Quang Lộc; phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất cho các xã Tiến 

Lộc, Phú Lộc; thu hồi và chuẩn y kế hoạch vào mục đích đất ở cho các xã Cầu 

Lộc, Phong Lộc, Xuân Lộc. Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác đất san 

nền; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc khai thác đất để thực hiện dự án đắp đê ở xã 

Quang Lộc. Tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại trang 

trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung xã Phong Lộc và chấn chỉnh công tác chăn 

nuôi nông hộ gây ô nhiễm trong khu dân cư. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

2.1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao đã tập trung tuyên truyền các ngày kỷ 

niệm lớn của đất nước như: 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2021), ngày Quốc tế lao động (1/5), đặc biệt là cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ 

chính trị của địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng quy ước, 

hướng ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển 

khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử gia đình năm 2021; phối hợp với các Sở liên 

quan tiến hành khảo sát, đề nghị hỗ trợ tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, các lễ 

hội trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025.   

2.2. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, đã quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh, duy trì 

nền nếp dạy và học, thực hiện quy chế chuyên môn; tổ chức thi chọn đội tuyển 

học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh năm học 2021-2022 đối với 03 môn Toán, Ngữ 

Văn, Tiếng Anh, kết quả đã chọn được 30 học sinh vào các đội tuyển và triển 

khai công tác bồi dưỡng đội tuyển. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác xét 

hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS, thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT,  tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021- 2022. Hoàn thành phương án sáp 

nhập trường theo đơn vị hành chính đã sáp nhập.  

2.3. Ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đã khám 21.350 lượt bệnh nhân, điều 
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trị nội trú 13.587 lượt bệnh nhân, tiêm chủng vacxin cho 223 trẻ dưới 1 tuổi, 

tiêm phòng uốn ván mũi 2 cho 524 phụ nữ có thai; tiêm viêm gan B cho 138 trẻ 

sơ sinh; tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 đợt 1 được 810 liều; tăng cường 

công tác quản lí nhà nước về hành nghề y dược, y học cổ truyền; làm tốt công 

tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, đến nay tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn huyện đang được kiểm soát tốt. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá công tác 

xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tại các trạm Y tế xã Đồng Lộc, Cầu Lộc, 

Phong Lộc và chỉ đạo các xã hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị tỉnh kiểm tra, 

công nhận trong quý III năm 2021. 

2.4. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, đã tập trung thực hiện 

nghiêm túc các chính sách an sinh xã hội; chi trả đúng, đủ, kịp thời chế độ trợ 

cấp thường xuyên cho đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy 

mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, 

rà soát công tác thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và 

con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại các xã Đồng Lộc, Thành Lộc, Cầu 

Lộc, Tuy Lộc, Liên Lộc, Hưng Lộc, Minh Lộc, Đa Lộc, Thuần Lộc. 

3. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp và xây dựng chính quyền 

3.1. Công tác tư pháp, tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật. 

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Luật Thi hành án hình sự 2019 và Nghị định 

số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án 

hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ 

kiểm tra về công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2021. Thực hiện thẩm định 06 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện 

phục vụ kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XIX. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho 

13 trường hợp và thực hiện chứng thực cho công dân theo thẩm quyền. 

3.2. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

được thực hiện theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và xử lý 05 đơn thư kiến 

nghị, phản ánh; tiếp 08 lượt công dân. Trong tháng, đã thực hiện trả lời đơn thư 

của ông Hoàng Ngọc Ngôn, bà Hoàng Thị Hiền xã Tiến Lộc; giải quyết khiếu 

nại về quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên trường THCS 

Ngư Lộc; giao và chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND thị trấn và các xã Tiến 

Lộc, Tuy Lộc, Hoà Lộc xem xét giải quyết và trả lời đơn kiến nghị của công dân 

theo đúng quy định của pháp luật. 

3.3. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính. 
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Trong tháng, đã tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện và tập huấn một số nội 

dung liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; phê chuẩn số lượng, phạm vi, khu vực bỏ phiếu đối với 23 xã, thị 

trấn; thực hiện thống kê, kiểm tra tình trạng con dấu bầu cử HĐND các cấp3. 

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đều đã hoàn 

thành việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và  tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng 

cử Đại biểu HĐND gồm 153 hội nghị với 13.273 cử tri tham gia; tổ chức Hội 

nghị hiệp thương lần 3 đảm bảo quy định về số lượng, thành phần, cơ cấu phân 

bổ giới thiệu ứng cử và tiến độ thời gian theo quy định. Chỉ đạo Ủy ban bầu cử 

các cấp ban hành quyết định công bố danh sách chính thức người ứng cử đại 

biểu HĐND; lập và niêm yết danh sách cử tri; 100% xã, thị trấn hoàn thành việc 

viết thẻ cử tri.   

Ban hành 03 quyết định điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức; 

quyết định cử 03 cán bộ tham gia tuyển sinh đào tạo ngành Quân sự cơ sở; thực 

hiện tinh giản biên chế đối với 20 công chức cấp xã và viên chức giáo dục; tiến 

hành Kê khai tài sản lần đầu đối với toàn bộ cán bộ, công chức cấp xã, cấp 

huyện, viên chức giữ chức vụ quản lý trên địa bàn huyện. Công tác thi đua khen 

thưởng được quan tâm thực hiện tốt, đã ban hành quyết định khen tặng cho 03 

tập và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo vệ Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên 

Đán Tân Sửu 2021; tặng khen cho 12 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2016-2021. 

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục của các tổ chức, 

cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định. Trong 

tháng 4, đã tiếp nhận 242 hồ sơ, đã giải quyết 190 hồ sơ (Trước hạn 186 hồ sơ, 

đúng hạn 04 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn), đang giải quyết 22 hồ sơ trong hạn, 

trả lại và yêu cầu bổ sung 21 hồ sơ, công dân xin rút 09 hồ sơ. 

3.4. Công tác Quốc phòng - An ninh 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 

năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021 và Tỏng kết công tác 

tuyển quân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; tiếp tục củng cố tổ chức, 

nâng cao chất lượng đội ngũ dân quân tự vệ trên địa bàn, trong tháng đã thực 

hiện cử 02 Phó chỉ huy Ban CHQS xã Quang Lộc và Lộc Sơn, 01 chiến sĩ dân 

quân tự vệ xã Hải Lộc tham gia tuyển sinh đào tạo ngành Quân sự cơ sở. 

                                         
3 Kết quả: đã nộp lại 118 con dấu bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 không thể sử dụng do sáp nhập địa giới 

hành chính 13 xã, thị trấn; đề nghị Phòng PC06 Công an tỉnh đăng ký mẫu 33 con dấu mới do tăng thêm 11 đơn 

vị bầu cử. 
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Công an huyện triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh chính 

trị, tăng cường mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là các loại tội 

phạm nổi như trộm cắp, gây thương tích, ma túy, cờ bạc, số đề, hoạt động tín 

dụng đen; rà soát nhân sự tham gia bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Trong tháng, đã xử lý nghiêm 04 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin 

sai sự thật về đại dịch Covid-19; điều tra làm rõ 13 vụ, 31 đối tượng phạm pháp 

hình sự (gồm: Cố ý gây thương tích 05 vụ, 15 đối tượng; hiếp dâm 3 vụ, 04 đối 

tượng, trong đó có 02 vụ, 3 đối tượng người dưới 16 tuổi; tàng trữ trái phép chất 

ma túy 02 vụ, 02 đối tượng; trộm cắp tài sản 03 vụ, 06 đối tượng; chống người 

thi hành công vị 01 đối tượng; làm nhục người khác 03 đối tượng); khởi tố 12 

vụ, 15 bị can; hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Viện kiểm sát 10 vụ, 15 bị can; xử lý 

hành chính 16 đối tượng hình sự, phạt tiền 24 triệu đồng; phát hiện 08 trường 

hợp đại biểu tham gia ứng cử HĐND xã có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, trong tháng 4 năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì ổn định, một số chỉ tiêu quan 

trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp tăng 10,8% CK; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch 

vụ tăng 11,1% CK; nhiều công trình, dự án được tập trung đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành, điều đó đã tạo thêm năng lực, sức cạnh tranh và diện mạo mới cho 

địa bàn; công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai thực hiện tốt; văn hóa - xã hội đạt 

được những kết quả tích cực, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển 

khai kịp thời, thiết thực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 

đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.   

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó 

là: Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, chưa 

đáp ứng tiến độ của các dự án đề ra như: Dự án Nâng cấp cải tạo tuyến đường 

từ ngã tư Thị Trấn đi Hòa Lộc, dự án Hạ tầng khu dân cư xã Hoa Lộc, dự án 

Cụm công nghiệp làng nghề xã Tiến Lộc…; thu ngân sách trên địa bàn toàn 

huyện vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, công tác phát triển doanh nghiệp mới 

tiến độ đạt thấp so với cùng kỳ (giảm 20% CK); tình hình dịch bệnh Viêm da nổi 

cục ở Trâu Bò vẫn chưa được khống chế, dập tắt ở các đơn vị xã Xuân Lộc, Mỹ 

Lộc, Thuần Lộc, Minh Lộc, Đa Lộc; còn xảy ra 01 vụ cháy và thiêu hủy hoàn 

toàn 02 tàu cá của ngư dân đang neo đậu tàu thuyền thuộc khu vực bãi ngang 

ven biển xã Ngư Lộc, ước tính thiệt hại khoảng 02 tỷ đồng, không có thiệt hại về 

người, nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Tình 

trạng tội phạm về trật tự xã hội trong tháng vẫn diễn biến phức tạp, số vụ phạm 
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pháp hình sự còn cao; tai nạn giao thông còn xảy ra 02 vụ làm 01 người chết và 

05 người bị thương.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 05 NĂM 2021 

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo 

dân chủ, đúng luật. Trong đó, chỉ đạo Ủy ban bầu cử thực hiện niêm yết tiểu sử 

tóm tắt, danh sách trích ngang của những người chính thức ứng cử và phiếu bầu 

cử Đại biểu HĐND; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; 

tiếp tục lập, niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra, hoàn thành việc viết 

thẻ cử tri; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn. 

Đồng thời, tiếp  tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho cuộc bầu cử, 

đặc biệt quan tâm tuyên truyền các nội dung về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại 

biểu HĐND; về quy trình, thể thức bầu cử; về quyền và nghĩa vụ của cử tri; về 

không khí và tiến độ bầu cử. Bên cạnh đó, cần chủ động triển khai kế hoạch bảo 

đảm an toàn địa bàn nhằm phục vụ tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và 

HĐND các cấp; tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự 

trước, trong thời gian diễn ra bầu cử. Tiếp tục kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc 

tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu 

cử. 

2. Tiếp tục tập trung hoàn thiện các Chương trình, đề án, kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 trình Ban Thường vụ Huyện ủy. 

3. Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chăm sóc, theo dõi diễn biến sâu bệnh 

cho toàn bộ diện tích các loại cây trồng vụ Xuân để có biện pháp phòng trừ hiệu 

quả, không để các loại sâu bệnh gây hại, làm giảm năng suất; tiếp tục đẩy mạnh 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là các bệnh 

Viêm da nổi cục ở trâu bò, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Cúm gia cầm. Triển 

khai phương án sản xuất vụ Thu Mùa và phương án phòng chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn năm 2021. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống 

cháy rừng, đảm bảo không để xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng. Đẩy mạnh 

tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn tàu cá, phòng chống 

cháy nổ trên tàu cá đến cộng đồng ngư dân để tự giác chấp hành. Tăng cường 

đôn đốc các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, 

nông thôn mới nâng cao năm 2021 đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đối với những tiêu chí đã hoàn thành. Tổ 

chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc Gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 

trên địa bàn toàn huyện. 
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4. Tiếp tục xây dựng đề án phân loại đô thị và xây dựng chương trình phát 

triển đô thị huyện Hậu Lộc giai đoạn 2021-2025; tăng cường quản lý quy hoạch, 

nhất là quản lý hiện trạng và quy hoạch xây dựng ở các khu vực đã công bố quy 

hoạch. 

5. Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để quyết toán đối với các công 

trình đã hoàn thành theo quy định để khai thác, sử dụng. Tăng cường kiểm tra, 

quản lý các dự án, công trình4 đang thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; 

đấu mối để triển khai các bước tiếp theo của các dự án bằng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh, ngân sách huyện. Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công của 03 

công trình: Nhà hiệu bộ kết hợp với các phòng chức năng trường THCS Đồng 

Lộc, Nhà hiệu bộ kết hợp với các phòng chức năng trường THCS Đồng Lộc, 

Nhà lớp học 02 tầng trường tiểu học Đa Lộc. Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật của 17 công trình, dự án. Chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB 

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án còn dở dang5. 

6. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết những tồn đọng trong quản lý đất đai. 

Thực hiện phê duyệt tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho các xã Đại Lộc, 

Triệu Lộc, Quang Lộc, Thị Trấn, Hoa Lộc, Hải Lộc; hoàn thiện hồ sơ để tổ chức 

đấu giá Quyền sử dụng đất cho các xã Đồng Lộc, Triệu Lộc, Thuần Lộc. Tăng 

cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, chế biến thủy sản, trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện.   

7. Tăng cường quản lý, kiểm soát thu, chi ngân sách, nhất là quản lý 

chặt chẽ nguồn kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo đúng chế độ, đúng mục 

đích, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện cấp phát ngân sách, chế độ chính sách 

xã hội theo dự toán, ngoài dự toán và các chương trình mục tiêu tỉnh bổ sung. 

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, kiên quyết thu hồi các 

khoản nợ đọng theo quy định.  

8. Văn hoá - Thông tin tiếp tục thẩm định công nhận Hương ước cho các 

thôn, làng và triển khai các bước thực hiện Bộ tiêu chí gia đình; thành lập đoàn 

tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình cấp tỉnh. 

Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử 

trên địa bàn.  

Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các Nhà trường hoàn thành 

chương trình kế hoạch giảng dạy học kỳ II và cả năm học trước ngày 25/5/2021; 

tiến hành tổng kết năm học 2020-2021 trước ngày 31/5/2021; thành lập Ban chỉ 

                                         
4 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối quốc lộ 10 (tại ngã tư thị trấn Hậu Lộc) với đường tỉnh 526; 

Nhà khách huyện Hậu Lộc, Nhà thi đấu đa năng trường THCS Lê Hữu Lập,… 

5  Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh 526B (Thị trấn Hậu Lộc - Quán Dốc); Khu dân cư mới thôn Minh Thịnh, xã 

Minh Lộc; Cụm Công nghiệp Làng nghề Tiến Lộc; Hệ thống thủy lợi sông Lèn - Dự án KEXIM1,… 
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đạo thi và triển khai phương án thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021 và 

tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022.  

Ngành y tế, tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là 

dịch Covid-19, tiêu chảy cấp,... Theo đó, cần chuẩn bị các điều kiện để ứng phó 

với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức 

bầu cử. Tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, triển khai hiệu quả các đợt 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch, nâng cao chất lượng khám, chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và thường xuyên thanh tra, kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn. 

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp 

thời chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tập trung chỉ đạo các 

xã, thị trấn hoàn thành công tác điều tra cung, cầu lao động năm 2021; tiếp tục 

cập nhật phần mềm dữ liệu hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, 

vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT toàn dân. Đồng thời 

tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách ở các địa phương và công 

tác tuyền thông về bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

9. Tập trung hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thực 

hiện đánh giá xếp loại chất lượng viên chức và chuẩn bị hoàn thiện thủ tục hồ sơ 

đề nghị khen thưởng, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu năm học 2020-2021; 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2021, đồng 

thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng 

cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh, của huyện để giao dịch, xử lý và giải quyết TTHC 

trên môi trường mạng. 

10. Duy trì công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn thư vượt cấp. Xây dựng Kế hoạch, ban hành 

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Minh 

Lộc về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng. Thành lập Đoàn thanh tra nguồn ngân sách nhà nước 

cấp và các khoản thu khác tại xã Mỹ Lộc. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp trong lĩnh vực 

thẩm định, ban hành văn bản, trợ giúp pháp lý; tổ chức tập huấn kỹ năng và kiến 

thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị 

trấn xây dựng các tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với đánh giá tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới. Thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng 

thực theo thẩm quyền.  



10 

11. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo quyết 

liệt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai việc 

phân công nhiệm vụ thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. 

Công an huyện tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá 

các ổ nhóm tệ nạn xã hội; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải, vi phạm nồng độ cồn, không đội 

mũ bảo hiểm; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên toàn địa bàn 

huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);  

- Sở Kế hoạch Đầu tư (để b/c);; 
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Các ngành, đoàn thể, các đơn vị, cơ quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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