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I. Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn vận dụng linh hoạt
các giải pháp thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; triển
khai chiến dịch tiêm chủng, tăng cường độ bao phủ trên địa bàn; thực hiện quản
lý, cách ly, thu dung, điều trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Thường
xuyên cập nhật thông tin, đánh giá cấp độ dịch.
Về cấp độ dịch: Huyện cấp độ: 3; 14/14 xã, thị trấn cấp độ 3.
Về tiêm vắc xin phòng COVID-19: 71.954/72.567 người từ 18 tuổi trở lên
được tiêm đủ 2 mũi vắc xin trở lên, đạt 99,3%; trong đó 37.332 người đã tiêm
mũi 3, liều bổ sung, nhắc lại. Đã tiêm 2 mũi vắc xin cho 8.991/9.028 học sinh từ
12 tuổi đến dưới 18 tuổi, đạt 99,5 %. Thực hiện rà soát số lượng trẻ từ đủ 5 tuổi
đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện hiện có 13.318/13.653 trường hợp đăng ký
để chuẩn bị tiêm vắc xin.
Tổng số ca dương tính trên địa bàn huyện (tính từ 01/01/2022 đến
11/3/2022) là 9.166 ca mắc mới; lũy tích số ca dương tính trên địa bàn huyện
(tính từ 01/01/2021 đến 11/3/2022) là 9.518 ca, gồm: 9.489 ca thuộc địa bàn và
29 ca xâm nhập.
Hiện đang thực hiện cách ly y tế cho 4.567 trường hợp F0; trong đó: 43
trường hợp điều trị tại Trung tâm y tế và 4.523 F0, 2937 F1 cách ly tại nhà.
Quyết định dừng hoạt động cơ sở quản lý, thu dung, điều trị người nhiễm
COVID-19 tại trường THCS Lê Văn Thịnh (cũ) từ ngày 10/3/2022.
II. Về Kinh tế
1. Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT
- Về sản xuất vụ Đông 2021 - 2022: Thực hiện gieo trồng được 1020,6 ha
cây màu vụ đông, đạt 98,6% KH; trong đó có 04 xã Bình Dương, Song Giang,
Nhân Thắng, Vạn Ninh đạt và vượt kế hoạch.
- Về sản xuất vụ Xuân 2022: Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các
xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, đến ngày 09/3/2022 toàn huyện hoàn
thành việc gieo cấy 3.691,2 ha lúa xuân, đạt 100% KH (trong đó diện tích lúa
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năng suất, chất lượng cao chiếm 50,4% diện tích) và là đơn vị có tiến độ hoàn
thành việc gieo cấy lúa đứng thứ 2 trong tỉnh; diện tích cây màu gieo trồng được
356,2 ha, đạt 47,2% KH. Hiện nay các hộ xã viên đang tật trung chăm sóc và
phòng trừ sinh vật hại lúa và cây mầu.
Vụ Xuân đã áp dụng xây dựng được 2 mô hình trong sản xuất: Ứng dụng
thiết bị bay không người lái để gieo thẳng, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực
vật trên giống lúa nếp PD2 tại thị trấn Gia Bình với quy mô 10 ha và khảo
nghiệm mô hình gieo cấy giống lúa RVT quy mô 30 ha tại các xã Nhân Thắng,
Quỳnh Phú.
- Chỉ đạo các xã tích cực phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn thành việc lập
Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng
đến năm 2030 và tập trung thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 21/5/2020
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa,
giai đoạn 2020 - 2025, quý I/2022 đã chuyển đổi được 10,3/ 42,4 ha (tại các xã
Đại Bái, Đại Lai, Vạn Ninh), đạt 24,3% KH năm 2022.
- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 489.592 con, trong đó
22.133 con lợn; 1.840 con trâu, bò; 447.266 con gia cầm; 18.353 con chó, mèo.
Xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản
năm 2022; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập BCĐ phòng chống dịch
bệnh động vật và triển khai kế hoạch khử trùng, tiêu độc và tiêm phòng cho đàn
vật nuôi. Thực hiện phun 765 lít hóa chất để khử trùng tiêu độc môi trường chăn
nuôi, nơi có ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao...
- Về thủy sản: Tiếp tục duy trì diện tích nuôi trồng, ươm giống thủy sản là
1.028 ha, đạt 100% so CK và toàn huyện có 640 lồng cá trên sông Đuống. Triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chống rét đối với thủy sản; hướng
dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn
dịch bệnh.
- Chỉ đạo thực hiện tốt phong trào trồng cây nhân dân năm 2022. Huyện
và các xã, thị trấn tổ chức Lễ phát động ”Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
vào sáng ngày 07/02/2022; trong ngày đầu phát động, đã trồng được trên 520
cây các loại. Đến nay toàn huyện đã trồng được 36.520 cây, đạt 101,4% KH và
các loại cây đã trồng được quản lý, chăm sóc, sinh trưởng tốt.
Công tác bảo vệ rừng: Tổ chức quản lý và bảo vệ tốt 40,8 ha rừng trồng
tại khu vực núi Thiên Thai, thực hiện tốt việc trồng những cây tiên phong, cây
bản địa tạo tiền đề trong việc trồng rừng gắn với di tích lịch sử văn hóa.
- Công tác thủy lợi và PCTT: Đã tổ chức triển khai việc kiểm tra, đánh giá
hiện trạng hệ thống đê điều, công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ để có biện pháp
tu sửa kịp thời và xây dựng kế hoạch tu bổ đê điều năm 2022. Chỉ đạo UBND xã
Đại Bái và các ngành chức năng yêu cầu tháo dỡ các công trình của các hộ dân vi
phạm bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn xã Đại Bái; chỉ đạo UBND các xã
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Lãng Ngâm, Vạn Ninh, Cao Đức đôn đốc tháo dỡ các trạm trộn bê tông ngoài bãi
sông vi phạm Luật Đê điều.
- Về xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao các tiêu
chí xây dựng NTM, vệ sinh môi trường, giữ cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo an
ninh trật tự… Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận 02 xã Đại
Lai, Nhân Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
Đăng ký 05 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022 tỉnh Bắc
Ninh, gồm: 01 sản phẩm dưa leo bây by, 01 sản phẩm bưởi da xanh, 01 sản
phẩm cao bồ kết, 01 sản phẩm nước súc miệng thảo dược, 01 sản phẩm tinh đầu
bạc hà.
2. Thương mại - dịch vụ
Đến ngày 10/3/2022 đã cấp 225 giấy phép kinh doanh mới (220 hộ kinh
doanh cá thể và 05 hợp tác xã). Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh
doanh thương mại dịch vụ, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất
lượng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần được tăng cường và không
có biến động về giá cả các mặt hàng trong dịp Tết, đồng thời tổ chức ký cam kết
đối với 58 cơ sở sản xuất kinh doanh không vi phạm quy định của pháp luật.
3. Công tác quy hoạch, giao thông, xây dựng, chỉnh trang đô thị
Triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã phù hợp
với quy hoạch vùng huyện Gia Bình đã được phê duyệt và triển khai thực hiện
điều chỉnh Đồ án quy hoạch đô thị Gia Bình và đô thị Nhân Thắng đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lập Đồ án quy hoạch chung đô thị Cao
Đức đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Đã tổ chức thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở
tại thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình để đấu giá quyền sử dụng đất, Điểm dân
cư thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú và Dự án đấu giá quyền SDĐ tại thôn Phú Dư,
Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú….
Thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị: Lắp đặt và thay thế các pano, khẩu
ngữ và khẩu hiệu; Chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Gia Bình và xã Nhân
Thắng. Đang đầu tư sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng các đường Thiên Thai,
đường Nguyễn Văn Cừ, các phố: Côn Nương, Vũ Tuyên Hoàng, Nguyễn Công
Truyền; lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng mới thôn Nội Phú, thị trấn Gia
Bình.
Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình xây dựng
cơ bản trên địa bàn huyện, trong quý I/2022 có 17 công trình thi công chuyển
tiếp, 03 công trình khởi công mới.
4. Công tác Quản lý đất đai - Tài nguyên môi trường
Thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh phê
duyệt; thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2021. Tổ chức thực
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hiện rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 2030 đối với các dự án chưa được đưa vào Quy hoạch.
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 119 trường hợp; xác
nhận thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 58
trường hợp; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 166 trường hợp;
hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 77 trường hợp;
chuyển mục đích sử dụng đất cho 06 trường hợp; đăng ký biện pháp bảo đảm
723 hồ sơ.
Hiện trên địa bàn huyện có 35 dự án đang thực hiện công tác thu hồi đất,
bồi thường GPMB với tổng diện tích thu hồi khoảng 657,46 ha. Chỉ đạo đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án trọng điểm: Khu
công nghiệp Gia Bình, Khu công nghiệp Gia Bình 2 và các dự án đấu giá quyền
sử dụng đất.…
Đã bàn giao đất trên thực địa Khu công nghiệp Gia Bình II (đợt 1) cho
Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka với diện tích 171 ha.
Tích cực thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường trên địa
bàn năm 2022 theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan làm
tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt và công tác thu gom
vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa vi rút SARS-CoV-2; chỉ đạo
Công ty CP đầu tư phát triển Thiện Tâm tiếp tục bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống
máy móc và thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý rác rắn thải sinh hoạt trên địa
bàn huyện.
Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại
hộ gia đình theo Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 08/9/2020 của BCH Đảng bộ
huyện về phân loại rác thải tại nguồn; trọng tâm đẩy mạnh việc thực hiện phân
loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh
môi trường, thu gom vận chuyển rác thải trước trong và sau tết Nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022; tăng cường thực hiện đề án tổng thể Bảo vệ môi trường giai đoạn
2019- 2025 trên địa bàn huyện…
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình khai thác, tập kết cát, sỏi lòng
sông trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc hạ độ cao, san nền xây dựng
nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã Đông Cứu, Lãng Ngâm,
Giang Sơn.
5. Tài chính - Thuế
Thu ngân sách nhà nước quý I/2022 ước đạt 47.800 triệu đồng, đạt 20,9%
dự toán, bằng 72,2% so cùng kỳ; Chi ngân sách địa phương quý I/2022 ước đạt
198.000 triệu đồng, đạt 30,4% dự toán, bằng 41,3% so cùng kỳ. Thực hiện giao
dự toán ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc ngân sách huyện,
đồng thời chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quyết toán năm 2022 đối với các đơn
vị dự toán trực thuộc ngân sách huyện, các xã, thị trấn và các nhà trường trên địa
bàn theo Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.
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II. Về Văn hóa - Xã hội
1. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao
Chỉ đạo làm tốt công tác trang trí, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị,
trọng tâm của tỉnh, của huyện và các ngày lễ lớn của dân tộc, như: Tuyên truyền
các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần, tuyên truyền về triển khai
nhiệm vụ năm 2022; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập
Đảng cộng sản Việt Nam; Tết trồng cây “ Đời đời nhờ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm
Dần năm 2022, tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh; 25 năm tái lập tỉnh
Bắc Ninh...; tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVDI -19; tuyên truyền
về sản xuất, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác cải
cách hành chính, công tác bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, an
toàn thực phẩm…
Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện quản lý tốt các lễ hội đầu
Xuân trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác
trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa...
Tổ chức thành công hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng ĐSVH” năm 2021 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc năm 2021 cho các danh hiệu: 02 LVH đạt 5 năm liên tục, 88 cá nhân tiêu
biểu, 19 cơ quan đơn vị tiêu biểu và 9 cơ quan đạt 02 năm liền được công nhận
lần đầu và 11 tập thể tiêu biểu; thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ
hội, tân gia, mừng thọ theo quy định (quý I/2022 có 56/113 đám tang thực hiện
hỏa táng, điện táng người quá cố, đạt 50%, tăng 5% so CK năm 2021). Đồng
thời tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn.
Tiếp tục phát triển phong trào tập luyện thể thao quần chúng, duy trì các
lớp năng khiếu TDTT tuyến huyện, xã, thị trấn, các CLB văn hóa văn nghệ - thể
dục thể thao. Xây dựng Kế hoạch tham dự, tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển
tham dự giải Giải chạy Nagakawa “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” Cúp Báo
Bắc Ninh lần thứ XXVI năm 2022. Phối hợp với Trung tâm huấn luyện và thi
đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh phát triển các lớp VĐV năng khiếu nghiệp dư (tuyến
3) môn Vật và Boxing đặt tại huyện Gia Bình.
2. Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Chính sách xã hội
Chỉ đạo sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 2022; Tăng cường giữ nghiêm kỷ cương, nề nếp ở các nhà trường; Tiếp tục chỉ
đạo nâng cao chất lượng dạy học mũi nhọn và đại trà, đẩy mạnh hoạt động
khuyến học, khuyến tài.
Tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2021-2022: Khối lớp 8, 9
đứng thứ 3 toàn tỉnh với 02 giải nhất, 13 giải nhì, 31 giải ba và 22 giải khuyến
khích; trường THPT Lê Văn Thịnh xếp thứ 1/10, trường THPT Gia Bình I xếp
thứ 5/10 với thành tích khối lớp 12 với 11 giải nhất, 21 giải nhì, 25 giải ba, 37
giải khuyến. Thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh: 3 giải (2 ba, 1 giải tư).
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Duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân, đặc biệt
chuẩn bị đầy đủ thuốc men, cơ sở vật chất, xây dựng phương án cách ly, chữa trị
cho các đối tượng bị nhiễm COVID-19. Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác vệ
sinh ATTP trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán.
Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; thường xuyên quan tâm,
động viên, thăm hỏi, chăm sóc các đối tượng người cao tuổi, người nghèo, đối
tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn kịp thời. Tổ chức các đoàn
đại biểu thăm, tặng quà, chuyển quà của Trung ương, tỉnh, huyện cho các đối
tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với tổng số tiền trên 3,9
tỷ đồng; quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách, người cao tuổi với số tiền trên 2,9
tỷ đồng.
3. Công tác nội chính và xây dựng chính quyền
3.1. Về an ninh chính trị - trật tự ATXH
Chỉ đạo lực lượng công an nắm chắc tình hình liên quan đến ANCT, trật
tự ATXH trên địa bàn và kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Trong quý I/2022 xảy ra 06 vụ phạm pháp hình sự, tăng 04 vụ so với cùng
kỳ năm 2021; kết quả đã điều tra, làm rõ 04/06 vụ, đạt tỷ lệ 67%. Đấu tranh với
tệ nạn xã hội: Bắt, lập hồ sơ khởi tố 02 vụ - 17 đối tượng đánh bạc, giảm 01 vụ,
giảm 14 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021. Xử lý hành chính 04 vụ việc vi
phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường, thu ngân sách nhà nước 7.125.000đ, giảm
01 vụ so với năm 2021. Khởi tố 04 vụ - 04 đối tượng về kinh tế (mua bán tàng
trữ trái phép hàng cấm), tăng 02 vụ, 01 đối tượng so với năm 2021, ngân sách
Nhà nước thu 21.500.000, phát hiện, xác minh, xử lý 04 vụ việc về kinh tế, thu
ngân sách nhà nước 3.750.000đ, giảm 03 vụ so với năm 2021. Đấu tranh phòng,
chống tội phạm về ma túy: Công an huyện đã bắt xử lý 10 vụ - 10 đối tượng mua
bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2021;
lập hồ sơ khởi tố 10 vụ - 10 bị can. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông 248 trường hợp vi phạm, ra
quyết định xử lý hành chính 235 trường hợp, ngân sách Nhà nước thu
314.400.000đ; xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở vi phạm lĩnh vực PCCC,
ngân sách Nhà nước thu 41.700.000đ; xử phạt 01 cơ sở kinh doanh Karaoke vi
phạm về công tác phòng chống dịch, ngân sách Nhà nước thu 30.000.000đ.
3.2. Công tác quân sự địa phương
Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, tổ chức luyện tập các phương án
chiến đấu tại chỗ. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp đảm bảo an ninh chính trị
- trật tự ATXH. Thực hiện tốt việc giao nhận 139 công dân lên đường nhập ngũ
và 25 công dân đi nghĩa vụ công an cho các đơn vị; tổ chức đón 138 quân nhân
xuất ngũ trở về địa phương. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch ra quân huấn
luyện năm 2022.
3.3. Công tác Thanh tra - Tư pháp - Nội vụ
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Công tác thanh tra: Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc các kết
luận sau thanh tra, kiểm tra; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố
cáo phức tạp. Quý I/2022 đã tiếp nhận 15 đơn, trong đó 11đơn thuộc thẩm quyền
cấp huyện, 04 đơn thuộc thẩm quyền cấp xã; cấp huyện đã giải quyết 05/11 đơn,
còn 06 đơn đang giải quyết.
Công tác tư pháp: Ban hành các kế hoạch về công tác Tư pháp năm 2022;
về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy, quản lý, sử
dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, đèn trời dịp trước, trong, sau
Tết Nguyên đán Nhâm Dần; kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông trên địa
bàn huyện Gia Bình năm 2022; kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
trọng tâm trên địa bàn huyện Gia Bình năm 2022; kế hoạch phối hợp hoạt động
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện…
UBND huyện tiếp nhận và giải quyết 45 trường hợp cải chính hộ tịch, kết
hôn 01 trường hợp, khai sinh 01 trường hợp, đăng ký cha nhận con 01 trường
hợp. UBND các xã, thị trấn đăng ký khai sinh 1.190 trường hợp; đăng ký kết
hôn 316 trường hợp; đăng ký khai tử 203 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn
nhân 450 trường hợp; bổ sung hộ tịch 01 trường hợp, nhận cha con 01 trường
hợp, nuôi con nuôi 01 trường hợp, cải chính 01 trường hợp.
Trong quý I đội ngũ làm công tác hòa giải trên địa bàn huyện đã hòa giải
thành 9/12 vụ, đạt 75% số vụ việc; Tư pháp huyện - xã trợ giúp pháp lý, tư vấn
pháp luật miễn phí cho 38 trường hợp.
Công tác nội vụ: Thực hiện tốt công tác tổ chức, biên chế cán bộ công
chức, viên chức; Xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc và lao động hợp
đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; Giải quyết chế độ chính
sách cho người lao động kịp thời; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải
cách hành chính năm 2022; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; Quản
lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.
Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện
nghiêm Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25/10/2017; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị; Kết
luận số 165-KL/TU ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về
một số chủ trương thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp lại tổ
chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục đề nghị quyết định công nhận thị
trấn Nhân Thắng.
Công tác cải cách hành chính: Duy trì nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ
cương hành chính theo Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 09 của
Chủ tịch UBND tỉnh, tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức trong việc
thực hiện chế độ công vụ, chấp hành thời gian làm việc.
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Duy trì thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hồ sơ tại Trung tâm Hành
chính công huyện. Đến ngày 10/3/2022 đã tiếp nhận 5.563 hồ sơ (tiếp nhận
trong kỳ 5.082 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 481 hồ sơ), đã giải quyết 5.049 hồ sơ
(đạt 99,3%), còn 306 hồ sơ đang giải quyết, 191 hồ sơ yêu cầu bổ sung, 07 hồ sơ
từ chối giải quyết và 10 hồ sơ công dân yêu cầu rút hồ sơ; tạo được sự hài lòng
của các tổ chức và công dân đến giao dịch.
ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành
tỉnh; Sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của Huyện ủy, HĐND huyện và sự đồng
thuận của cả hệ thống chính trị nên kinh tế - xã hội, ANQP quý I/2022 của
huyện đạt được một số kết quả tích cực:
(1) Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng
chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm
đủ 2 mũi vắc xin trở lên đạt 99,3%; học sinh tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt 99,5%.
(2) Đã chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2022, được
Đoàn công tác của tỉnh đánh giá có tiến độ hoàn thành việc gieo cấy lúa xuân
đứng thứ 2 trong tỉnh.
(3) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tiến độ thi công
các dự án, công trình xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, đảm
bảo đúng kế hoạch đề ra, trong đó huyện đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác
GPMB dự án Khu công nghiệp Gia Bình, Gia Bình II, các dự án đấu giá đất trên
địa bàn…
(4) Thực hiện tốt NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng
thọ theo quy định, quý I/2022 có 56/113 đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng
người quá cố, đạt 50%, tăng 5% so CK năm 2021.
(5) Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.
Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2021-2022: Khối lớp 8, 9 đứng thứ 3 toàn
tỉnh; trường THPT Lê Văn Thịnh xếp thứ 1/10.
(6) Thực hiện nghiêm túc chính sách an sinh xã hội nên đảm bảo mọi
người, mọi nhà đều đón Tết, vui xuân.
(7) Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH cơ bản ổn định, không có
điểm nóng phức tạp trên địa bàn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.
* Tồn tại, hạn chế:
(1) Công tác quản lý đất công ích, đất trang trại, quản lý trật tự xây dựng ở
một số địa phương chưa chặt chẽ. Một số xã chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để
khắc phục các sai phạm liên quan đến xây dựng trái phép, vi phạm đất đai, nhất
là ở khu vực chuyển dịch ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản - chăn nuôi và
trên đất nông nghiệp.
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(2) Tiến độ lập Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp các xã giai
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 còn chậm.
(3). Công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng vận chuyển hàng hóa tại xã
Cao Đức còn nhiều khó khăn.
Phần thứ hai:
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIÁI PHÁP CHỦ YẾU QUÝ II/2022
I. Nhiệm vụ chung
- Tập trung chăm sóc và phòng trừ bệnh dịch cho cây trồng, vật nuôi; chỉ
đạo thu hoạch lúa xuân kịp thời.
- Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới
cấp xã, cấp huyện; chỉ đạo xã Quỳnh Phú từng bước hoàn thành các tiêu chí
nông thôn mới nâng cao.
- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ bổ sung một số dự án vào Kế hoạch sử dụng
đất năm 2022; đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án chưa được quy hoạch
vào quy hoạch sử dụng đấtsử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.
- Lập hồ sơ xin thu hồi đất, giao đất trình UBND tỉnh phê duyệt đối với
những dự án đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB.
Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai
các khu công nghiệp Gia Bình I, Gia Bình II và các cụm công nghiệp; đẩy nhanh
tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là dự án khu
du lịch sinh thái Thiên Thai, Cảng vận chuyển hàng hóa tại xã Cao Đức và các
dự án đấu giá đất tạo vốn xây dựng hạ tầng ...
- Hoàn thiện các Đồ án điều chỉnh Đồ án quy hoạch đô thị Gia Bình, đô
thị Nhân Thắng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án quy hoạch chung
đô thị Cao Đức đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và các đồ án quy hoạch
chung xây dựng các xã.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01; Đề án tổng thể bảo vệ
môi trường trên địa bàn theo kế hoạch.
- Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà, phấn đấu giữ ổn định
trong nhóm dẫn đầu của tỉnh.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức
công vụ, văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
- Tập trung giải quyết giải quyết đơn thư của công dân ngay từ cơ sở; thực
hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Lĩnh vực phát triển kinh tế
1.1- Chỉ đạo các ngành nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn làm tốt
việc dự báo phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc, bảo vệ an toàn cho cây trồng; chủ
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động đưa đủ nước tưới dưỡng cho toàn bộ diện tích lúa, cây màu; tăng cường
công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thuốc BVTV, vật tư phân bón, chống
hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành trên thị trường.
Đánh giá hiệu quả của các mô hình sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm
2022, triển khai thực hiện các mô hình sản xuất vụ mùa năm 2022.
Thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng
lúa theo Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 21/5/2020 của BCH Đảng bộ huyện.
1.2- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn
gia súc, gia cầm để có biện pháp xử lý kịp thời; xây dựng và triển khai Kế hoạch
tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2022; quản lý tốt
công tác kê khai hoạt động chăn nuôi…
1.3- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng trên
địa bàn gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Triển khai thực hiện tu bổ đê, kè,
cống và xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
năm 2022.
1.4- Tiếp tục chỉ đạo các xã nâng cao các tiêu chí NTM, xây dựng xã
Quỳnh Phú đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; Chỉ đạo các xã còn lại xây
dựng phát triển các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu mỗi xã đạt từ 1 2 tiêu chí. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp
và hạ tầng nông thôn; thực hiện tốt và ưu tiên nguồn lực và huy động toàn xã hội
tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
1.5- Thực hiện rà soát và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đối với
xã: Lãng Ngâm, Quỳnh Phú, Vạn Ninh, Bình Dương, Giang Sơn phù hợp với
quy hoạch vùng huyện Gia Bình đã được phê duyệt và triển khai thực hiện điều
chỉnh quy hoạch đô thị Gia Bình, đô thị Nhân Thắng và lập Đồ án quy hoạch
chung đô thị Cao Đức đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng và trật tự xây dựng,
không gian cảnh quan kiến trúc đô thị, quản lý sử dụng lòng lề đường, vỉa hè,
hành lang ATGT. Chủ động làm tốt công tác kiểm tra về thủ tục đầu tư, quản lý
chất lượng công trình xây dựng cơ bản do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.
1.6- Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đặc biệt là các địa
phương có ranh giới tiếp giáp các Khu, Cụm công nghiệp.
Đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công các dự án, nhất là các công trình,
dự án trọng điểm, như: Các khu, cụm công nghiệp (phấn đấu trong quý II/2022
hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp Gia
Bình I, Gia Bình II), nút ra/nút vào khu du lịch sinh thái Thiên Thai và các dự án
đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng...
Phối hợp triển khai dự án đường dẫn cầu Kênh Vàng, dự án “Dòng sông
huyền thoại”, dự án xây dựng sân bay trực thăng và doanh trại của Trung đoàn
Không quân Công an nhân dân…
Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương tổ chức cưỡng chế GPMB
dự án Cảng vận chuyển hàng hóa tại xã Cao Đức.
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1.7- Thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, nhất là
việc tập trung thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 08/9/2020 của BCH
Đảng bộ huyện; đồng thời quản lý chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển và hoạt
động của Khu xử lý rác.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường.
1.8- Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách; công tác quản lý
ngân sách xã, tài chính thôn. Tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế;
khắc phục, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản ở ngân sách cấp xã. Chủ động
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ thu - chi của các xã, thị trấn, đảm bảo
các nguồn chi theo dự toán phân bổ.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
2.1- Tập trung tuyên truyền các ngày lễ, nhiệm vụ trọng tâm của huyện;
tích cực đưa tin, bài phản ánh đầy đủ, đa dạng, kịp thời các nhiệm vụ chính trị
của huyện.
2.2- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịchCOVID-19,
trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Triển khai có hiệu quả các chương trình phòng, chống dịch từ huyện đến
cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng
cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân; làm tốt
công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vận động, tuyên truyền nhân dân
tích cực tham gia BHXH, BHTN, BHYT tự nguyện, tiến tới BHYT toàn dân.
Chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh ATTP từ huyện đến cơ sở.
2.3- Thực hiện tốt việc bảo vệ, quản lý, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử
văn hoá tâm linh trên địa bàn huyện.
Tiếp tục phát triển phong trào tập luyện thể thao quần chúng, duy trì các
lớp năng khiếu TDTT tuyến huyện, xã. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp năng
khiếu VHVN, TDTT trong dịp hè cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2022
trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.
Tập trung huấn luyện và đưa đội tuyển huyện đi tham dự giải Giải chạy
Nagakawa “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” Cúp Báo Bắc Ninh lần thứ XXVI
năm 2022.
2.4- Chỉ đạo thực thực hiện các biện pháp về công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trong trường học. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm
học 2021-2022 và chuẩn bị các điều kiện công nhận lại trường chuẩn quốc gia
năm 2022. Hoàn thiện kế hoạch phát triển năm học 2022 - 2023.
2.5- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách của Nhà nước về lĩnh
vực lao động - TBXH, giải quyết đầy đủ chế độ ưu đãi cho các đối tượng chính
sách. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2022 cho đối tượng hộ
người có công. Tổng hợp các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ về nhà
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ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025
trình UBND tỉnh phê duyệt.
3. Lĩnh vực nội chính và xây dựng chính quyền
3.1- Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ; đăng ký, tổ chức xây dựng và
huấn luyện DQTV; tổ chức Hội thao dân quân tự vệ; tổ chức Hội thi Trung đội
dân quân cơ động cấp xã, cấp huyện. Chủ động triển khai các biện pháp phòng
ngừa, nắm chắc tình hình an ninh cơ sở, công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật
tự an toàn xã hội.
Chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập phòng chống thiên tai và TKCN cấp
huyện và tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho
lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện.
3.2- Chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các
vụ khiếu nại tố cáo của công dân, chú trọng xử lý ngay từ cơ sở. Thực hiện
nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.
3.3- Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; nâng cao
hiệu quả hoạt động Trung tâm hành chính công huyện, nâng cao các chỉ số
PAPI, PAR Index, ICT Index, DCI…; nâng cao chất lượng ứng dụng quản lý
văn bản điều hành, chữ ký số, cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến.
Quản lý chặt chẽ công tác cán bộ, công chức trong việc thực hiện chế độ
công vụ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính các cấp.
Tăng cường công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, nhất là
hoạt động của các nhà sư ở các chùa và các đạo lạ.
Trên đây là báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ANQP quý I/2022
và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 của UBND huyện Gia Bình.
Đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh, Huyện
ủy, HĐND huyện quan tâm theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh (b/c);
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan QLNN, đơn vị SN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các Phó CVP, lưu VT.
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