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BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện
tháng 11/2021; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021
I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBND, LÃNH ĐẠO UBND THÁNG 11/2021
1. Hoạt động của UBND huyện; Lãnh đạo UBND huyện
Trong kỳ tháng 11 năm 2021, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực
hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quyết liệt chỉ đạo các nội dung sau: Tập
trung cao độ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
huyện; duy trì hoạt động của Trung tâm chỉ huy COVID của huyện; cấp xã theo
quy định. Tiếp tục rà soát đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; vận
động, quyên góp, hỗ trợ, ủng hộ người dân Tam Dương gặp khó khăn tại các tỉnh,
thành có dịch; triển khai kích hoạt các khu cách ly y tế tập trung, khu điều trị bệnh
nhân Covid-19; thực hiện theo dõi, cách ly công dân từ các tỉnh có dịch về địa
phương theo quy định; dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí
trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy
sinh trong đại dịch COVID-19; đảm bảo sẵn sàng hoạt động cơ sở điều trị
COVID-19, thành lập các trạm y tế lưu động Trạm Y tế lưu động phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 và Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên
địa bàn huyện; kích hoạt hoạt động Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện
Tam Dương; kiện toàn khung nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19
khu cách ly tập trung tại Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Tam Dương; rà soát,
lập danh sách công dân Tam Dương tại các tỉnh phía nam có nhu cầu trở về địa
phương; kiểm điểm các tập thể, cá nhân theo Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr
ngày 04/3/2021 và Kết luận thanh tra số 22/KL-TTr ngày 10/9/2021 của Thanh tra
tỉnh Vĩnh Phúc; tiếp tục quản lý chặt chẽ việc thực hiện phòng, chống dịch
COVID-19 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung; tăng cường công tác phòng chống
dịch COVID-19 tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa
bàn huyện; tập trung rà soát các trường hợp các trường hợp công dân trên địa bàn
huyện đến/đi từ các xã Tam Hồng, Đồng Văn, huyện Yên Lạc; Lũng Hòa, Bồ Sao,
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; cấp kinh phí cho 13 xã, thị trấn hỗ trợ Tổ
liên gia tự quản trong công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn với phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 năm 2021 trên địa bàn huyện; thực hiện cuộc kiểm tra của BCĐ
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19 đối với huyện Tam Dương theo Kế hoạch 275/KHBCĐ ngày 08/11/2021 của BCĐ tỉnh.
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Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu
thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Tam Dương theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng
Chính phủ; công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế
hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương; thông
báo Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức hành
chính thuộc UBND huyện Tam Dương năm 2021 theo Kế hoạch số 277/KHUBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển công chức các cơ
quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc
năm 2021; tăng cường, hoàn thiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo cuối năm 2021; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để
thực hiện dự án Khu đất giãn dân và đấu giá QSDĐ tại xã Hoàng Đan; Hoàn thiện
hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; lựa
chọn đơn vị tổ chức đấu giá QSDĐ; phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022;
tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh văn hóa trên địa bàn huyện,
báo cáo Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội).
Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo các nội dung: tình hình thực hiện nhiệm vụ
kinh tế - xã hội năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Tình hình thực
hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và các giải pháp thực hiện
nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công
trên địa bàn năm 2021, kế hoạch năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025; đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án; công tác thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022; tiến độ,
kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện
giao năm 2021; Kết quả công tác quản lý sử dụng đất đai năm 2021, phương
hướng nhiệm vụ năm 2022 ; Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và
kế hoạch sử dụng đất năm 2022; công tác bảo vệ môi trường năm 2021; tiến độ,
kết quả, đề xuất biện pháp chỉ đạo trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống
lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương;
tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải
ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ
đầu tư; kết quả thực hiện các vụ việc thanh tra, tình hình tiếp dân, giải quyết KN,
TC năm 2021; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, kế hoạch
năm 2022; kết quả thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan
nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2021; kế hoạch thực hiện
năm 2022; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm
2021, kế hoạch năm 2022; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND
huyện năm 2021; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ
họp thứ 2 HĐND huyện.
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Trong tháng 11, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, dự các
buổi họp của UBND tỉnh, họp Lãnh đạo UBND tỉnh, các cuộc họp sở, ban, ngành
ở tỉnh và các cuộc họp ở huyện.
2. Tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản
UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 2.133 văn bản đến, trong đó: 7 văn bản
TW, 2.126 văn bản của tỉnh, cơ quan khác.UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện
đã ban hành 632 văn bản thuộc thẩm quyền, trong đó: Quyết định UBND huyện:
49 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện: 186; Công văn hành chính: 297; Thông
báo: 20; Kế hoạch: 10; Báo cáo: 55; Tờ trình: 15.
II. MỘT SỐ NÉT VỀ TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 11/2021
1. Sản xuất nông - lâm - thuỷ sản, tài nguyên môi trường và xây dựng
nông thôn mới
1.1. Trồng trọt, Chăn nuôi - Thuỷ sản:
Tập trung hướng dẫn chăm sóc trồng cây vụ Đông, phòng trừ sâu bệnh, bảo
vệ sản xuất vụ Đông năm 2021; diện tích gieo trồng cây vụ Đông 1.576ha đạt 78,8%
theo kế hoạch. Tiêm phòng cho đàn gia súc: Đàn trâu bò: Tiêm vắc xin LMLM cho
9.875 con, đạt 94,4% KH; Tiêm vắc xin THT cho 5.075 con, đạt 94,9% KH. Đàn
lợn nái, đực giống: Tiêm vắc xin LMLM cho 8.825 con, đạt 99,7% KH; Tiêm vắc
xin Dịch tả cho 4.930 con, đạt 97,2% KH; Tiêm vắc xin Tai xanh cho 8.570 con,
đạt 96,8% KH. Đàn chó mèo: Tiêm vắc xin Dại Rabigen cho 1.600 con chó, mèo
nuôi đạt 80,4% KH (theo đăng ký của các xã, thị trấn).
Tiêm phòng cho gia cầm: Thời gian thực hiện từ ngày 05/10, kết thúc ngày
08/11/2021. Tổng số gia cầm được tiêm: 1.052.500 con, trong đó: Gà: 768.700
con, đạt 99,53% KH; Vịt, ngan: 283.800 con, đạt 65,32% KH. 4.3.
UBND các xã, thị trấn đã tiến hành triển khai phun khử trùng tiêu độc môi
trường đợt 2 năm 2021 cho các hộ có chăn nuôi trên địa bàn huyện, tổng số hộ được
phun là 22.800 hộ của 129 thôn, với tổng số hoá chất đã sử dụng là 1.140 lít.
1.2. Thuỷ lợi - PCLB&GNTT:
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các Xí nghiệp thủy lợi: Tam
Dương, Làng Hà thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện những
diện tích có thể bị hạn từ đó chỉ đạo cung cấp tưới, tiêu kịp thời cho sản xuất vụ
Đông. Chỉ đạo UBND các xã: An Hòa, Hoàng Đan, Đồng Tĩnh phối hợp với Hạt
Quản lý đê Tả sông Phó Đáy thường xuyên kiểm tra tuyến đê trên địa bàn huyện
nhằm phát hiện và xử lý sớm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; các nguy
cơ gây mất an toàn đê để đảm bảo an toàn tuyến đê.
1.3. Lâm nghiệp: Tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình
trạng phá rừng và tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng,
giao ngành Nông nghiệp huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên
kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng.

4

1.4. Công tác quản lý Tài nguyên và môi trường:
Trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày
26/10/2021 kế hoạch sử dụng đất 2021-2030 và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy
hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu tại Quyết định số 3100/QĐUBND. Chỉ đạo việc xử lý vi phạm đất đai, khoáng sản; tiếp tục thẩm định hồ sơ
giao đất đất dịch vụ; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, phát hiện,
xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng đất như lấn, chiếm đất, sử dụng đất sai
mục đích, xây dựng trái phép trên đất nông - lâm nghiệp, đất quy hoạch dự án đã
có thông báo thu hồi đất; khai thác, hạ cốt đất trái phép; Kiểm tra, phát hiện đình
chỉ các trường hợp tạo lập tài sản trái phép trong khu quy hoạch các dự án, công
trình đã có thông báo thu hồi đất. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục Kế hoạch
số 51/KH-UBND ngày 08/3/2021 về xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện
Tam Dương; tiếp tục rà soát, giải quyết các tồn tại về giao đất giãn dân trên địa
bàn huyện.
1.5. Công tác xây dựng nông thôn mới:
Tiếp tục chỉ đạo UBND xã Hoàng Hoa, Vân Hội thực hiện hoàn thành xã
NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021; Tiếp tục chỉ đạo UBND
các xã, thị trấn thực hiện thành công kế hoạch mỗi xã một sản phẩm (OCOP),
phấn đấu năm 2021 huyện có từ 02-04 sản phẩm được xếp hạng đạt 3 sao cấp tỉnh
trở lên; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn theo
quy định với UBND huyện và Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh.
2. Sản xuất công nghiệp - Xây dựng, giao thông, KHCN, thương mạidịch vụ và vốn đầu tư
2.1. Sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông, KHCN, thương mại-dịch vụ:
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch đối với các dự án triển
khai trên địa bàn huyện; thực hiện cơ chế một cửa về việc cấp phép xây dựng..
Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện khi xây dựng nhà ở, nhà công
sở, phải xin giấy phép xây dựng theo quy định. Kiểm tra, xử lý xây dựng công
trình trong phạm vi danh giới dự án Đường từ khu công nghiệp Tam Dương I (ĐT
310) đến khu công nghiệp Tam Dương II ( đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh); hỏa
thuận điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại
xã Duy Phiên, huyện Tam Dương (lần 2); phê duyệt điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử
dụng đất QHCT tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tại khu đồng Cổng cái,
thị trấn Hợp Hòa; điều chỉnh, bổ sung Cụm công nghiệp Vân Hội, huyện Tam
Dương vào Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy hoạch
giới thiệu địa điểm Nhà văn hóa thôn Đồng Vang, xã Kim Long; địa điểm quy
hoạch mở rộng Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần Vĩnh
Phúc; công khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kiến trúc cảnh quan trục
không gian Bắc- Nam đô thị Vĩnh Phúc , tỉnh Vĩnh Phúc;
Công tác quản lý chất lượng: Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn và các đơn vị thi
công triển khai hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiệm thu các công trình xây dựng
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trước khi trình duyệt quyết toán theo quy định; kiểm tra, nghiệm thu các công trình
đã hoàn thành đưa vào sử dụng do UBND các xã, thị trấn và UBND huyện làm
chủ đầu tư. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào
sử dụng công trình: Hệ thống rãnh thoát nước đường giao thông xã Hợp Thịnh;
Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Vân Hội; Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Thanh
Vân…
Lĩnh vực Giao thông: Tiếp tục xây dựng kế hoạch bảo trì công trình đường
bộ năm 2021 do UBND huyện quản lý; hướng dẫn đôn đốc các xã trong công tác
giải toả các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an
toàn giao thông trên địa bàn huyện; chỉ đạo xử lý các vi phạm hành chính tại Công
ty TNHH thương mại Yến Bảo Ngọc.
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ; Khoa học và Công nghệ: Tăng cường công
tác phòng chống dịch tại các Chợ, cửa hàng trên địa bàn huyện; công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn huyên; hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc
thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương; triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức triển khai công
tác khoa học và công nghệ năm 2021; xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực
KT-XH năm 2021.
2.2. Vốn đầu tư phát triển: Tập trung chỉ đạo công tác thu, chi tài chính, đấu
giá quyền sử dụng đất tạo nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển, thực hiện tốt công
tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng thu ngân sách huyện ước đạt 36,5 tỷ
đồng; chi ngân sách huyện 34,0 tỷ đồng. Đã tiến hành cấp, thu hồi: 90 Giấy phép
đăng ký kinh doanh, trong đó: cấp mới 60; cấp đổi: 29, cấp lại: 01, thu hồi: 0.Tổng
số vốn đăng ký: 370,249 triệu đồng.
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
3.1. Văn hoá - thể thao:
Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, TDTT, trò chơi điện tử,
quảng cáo, quảng cáo rao vặt trên địa bàn huyện; kiểm tra liên ngành đi kiểm tra
trong việc chấp hành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở dịch vụ Karaoke,
internet (game). Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên
địa bàn huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh,
công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của toàn
huyện; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và mục tiêu kép vừa chống dịch,
vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội; nâng cao ý thức, kỹ năng và các
biện pháp phòng, chống thiên tai, lũ lụt tới mọi tầng lớp nhân dân.
3.2. Giáo dục:
- Chỉ đạo thành lập đội dự tuyển học sinh giỏi lớp 9 bồi dưỡng dự thi cấp
tỉnh; kiểm tra các đơn vị theo KH: Kiểm tra công tác dạy học, phòng chống dịch
bệnh tại các nhà trường; Kiểm tra quản lý và sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà
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trường; thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ và các khoản thu chi năm
học 2021- 2022; thành lập các đoàn đến thăm đồng thời chỉ đạo công ác phòng,
chống dịch COVID-19 tại một số trường và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo,
CB-NV nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ chức thi Hùng biện tiếng Anh
năm 2021 cấp huyện; thi KHKT cấp huyện năm học 2021-2022.
3.3. Y tế - Dân số KHHGĐ:
- Quản lý khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.Công tác quản lý hoạt động YDược tư nhân luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên về triển khai các hoạt
động quản lý nhà nước, luôn tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan
tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tốt các hoạt động Y- Dược tư nhân trên địa
bàn toàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ cở kinh doanh, hành
nghề tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều kiện về hành nghề Y - Dược tư nhân
theo quy định của Pháp luật. tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo, hướng
dẫn của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, Chính phủ. Tiếp tục chỉ
đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa
bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 của Bộ Y tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, BCĐ tỉnh và huyện.
- Đoàn cán bộ y bác sỹ Tam Dương tham gia công tác hỗ trợ huyện Vĩnh
Tường công tác lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2...theo Quyết định của Giám dốc
Sở Y tế.
3.4. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính:
Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường các trường tiểu học,
THCS, TH&THCS công lập nhiệm kỳ 2021- 2026; tổng hợp xây dựng vị trí việc
làm và số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện
phục vụ; thẩm định, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp cán bộ quản
lý, giáo viên; bố trí, phân công công tác đối với 05 viên chức từ Ban Quản lý dự
án đầu tư và xây dựng về Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện, Hội Chữ
thập đỏ huyện. Đề nghị Sở Nội vụ thẩm định cơ cấu, chỉ tiêu thi tuyển công chức
cấp xã đối với chỉ tiêu thuộc các chức danh Văn phòng - Thống kê; Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Tài chính - Kế toán;
Văn hóa - Xã hội; Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển
trong kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021; bổ sung
định biên cán bộ cấp xã mới trúng cử, sát hạch cán bộ sang công chức cấp xã. Tiến
độ kiểm điểm các tập thể, cá nhân theo Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr ngày
04/3/2021 và Kết luận thanh tra số 22/KL-TTr ngày 10/9/2021 của Thanh tra tỉnh
Vĩnh Phúc.
3.5. Lĩnh vực Lao động - TB&XH:
- Lao động việc làm: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị
liên quan tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị
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quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021
của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng
Chính; rà soát lao động có nguyện vọng thi tiếng Hàn theo chương trình EPS trong
ngành sàn xuất chế tạo và ngư nghiệp; tăng cường triển khai công tác an toàn vệ
sinh lao động (AT,VSLĐ) thích ứng với tình hình dịch COVID-19; đôn đốc
UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách người lao động bị mất việc làm bị
ảnh hưởng dịch Covid-19 có nhu cầu làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh.
- Thực hiện chính sách người có công: Quyết chế độ mai táng phí cho: 10
đối tượng người hoạt động kháng chiến; 06 đối tượng theo Quyết định số
49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 05 đối tượng theo
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 02
đối tượng Cựu chiến binh; 02 đối tượng theo quyết định 290; 03 đối tượng
Thương bệnh binh; 2 đối tượng Thân nhân liệt sỹ; 01 đối tượng chất độc hóa học;
tăng giảm thẻ BHYT cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công theo
quy định.
- Công tác bảo trợ xã hội: Quyết định hỗ trợ chi phí hoả táng cho 41 người
theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc giai đoạn 2021 - 2025; với số tiền 246 triệu đồng; trợ cấp xã hội hàng tháng
cho 12 người; hỗ trợ chi phí chăm sóc hàng tháng đối với 03 hộ gia đình đang trực
tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; điều chỉnh mức trợ cấp
xã hội hàng tháng cho 25 người; thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 15
người; hỗ trợ chi phí mai táng cho 10 người. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các
cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo công tác người chỉ đạo UBND các xã, thị trấn báo cáo
kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2021 và kế hoạch triển khai
nhiệm vụ năm 2022. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương, Bảo hiểm
xã hội tỉnh Vĩnh Phúc in, cấp thẻ BHYT năm 2021 cho các đối tượng bảo trợ xã
hội theo quy định.
- Công tác Bảo vệ - chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới: Xây dựng kế hoạch
triển khai tháng hành động bình đẳng giới trên coe sở giới. Phối hợp với Sở lao
động- TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền xây dựng
mô hình xã, thị trấn với trẻ em năm 2021 tại các xã: Duy Phiên, Đạo Tú, Đồng
Tĩnh.
- Công tác giảm nghèo: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các
xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác rà soát phân loại hộ nghèo,
hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Tam
Dương theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo UBND các xã,
thị trấn phối hợp với BHXH huyện in cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo năm 2021.
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III. TÌNH HÌNH AN NINH - QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP
1. Về an ninh - quốc phòng
An ninh-quốc phòng được đảm bảo; chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện
duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến,
kiểm soát quân sự theo đúng kế hoạch; Tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an
toàn tuyệt đối đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm bắt tình hình an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết tốt những vấn vấn đề
phức tạp tại cơ sở giữ vững ổn định địa bàn; thực hiện công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19. Tổ chức huấn luyện tại chức cho các đối tượng theo kế hoạch; tổ
chức và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch kiểm soát quân sự bảo
vệ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển
quân. Xây dựng kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân
dân năm 2022; triển khai khám tuyển 02 nội dung (khám sức khỏe, xét nghiệm
HIV/Ma túy) cho công dân và Công an huyện xác minh tiêu chuẩn chính trị công
dân nhập ngũ năm 2022.
2. Công tác Thanh tra
Công tác Thanh tra duy trì tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền, phối hợp trong công tác tiếp dân định kỳ theo quy định. Tiếp
định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND huyện: 07 lượt người. Tiếp nhận 25 đơn,
đơn đủ điều kiện: 16 đơn (khiếu nại: 02 đơn; tố cáo: 03 đơn; kiến nghị, đề nghị:
12 đơn). UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo chuyển 16 đơn đến các cơ quan có
thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định; giải quyết khiếu nại của ông
Nguyễn Thiệu Lê, địa chỉ: thôn Sơn Đồng, xã Kim Long, huyện Tam Dương và
ông Thang Chí Dũng, địa chỉ: SN139, đường Hùng Vương, Phường Tích Sơn, TP.
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Công tác Tư pháp
- Về đăng ký, quản ký hộ tịch: Đăng ký khai sinh mới 81 trường hợp; Đăng
ký lại việc sinh 152 trường hợp; Đăng ký khai tử 10 trường hợp; Đăng ký kết hôn
09 đôi; các sự kiện hộ tịch khác 0 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân: 25
trường hợp.
- Về chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính: 5.602 bản; chứng thực
chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch 33 trường hợp.
Triển khai Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 30/10/2021 của UBND huyện
về hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam” năm 2021 trên
địa bàn huyện; Phối hợp với Sở Tư pháp và UBND các xã, thị trấn triển khai, tổ
chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngươi trên địa bàn huyện.
Duy trì, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ban
hành văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi
hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận
pháp luật…
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IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12/2021
Trong tháng 12/2021, UBND huyện Tam Dương tập trung chỉ đạo, điều
hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện phòng,
chống dịch COVID-19 theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
BCĐ Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND, BCĐ tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống
dịch tại nhà trường, xét nghiệm, tầm soát COVID-19 trong cơ sở cách ly tập trung;
hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, nguy cơ bị bạo
lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh
COVID-19;
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các báo cáo, nội dung trình
Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện theo luật định.
- Chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành các cam kết và nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV tỉnh
ủy, Huyện ủy giao năm 2021; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện
công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do
UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư; thực hiện công tác phòng
ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, giải
quyết KNTC trên địa bàn huyện Tam Dương; công tác đấu giá quyền sử dụng đất.
- Chỉ đạo rà soát, đăng ký danh mục các dự án (đô thị mới, nhà ở) cần thu
hồi đất và đăng ký vào KHSD đất năm 2022 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối
năm 2021;
- Tăng cường công tác xây dựng Nông thôn mới; phòng, chống bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi;
- Chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức, người
lao động năm 2021.
Trên đây báo cáo chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện tháng
11/2021; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021, UBND huyện Tam Dương
tổng hợp báo cáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP HĐND&UBND;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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