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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia
tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có một số
nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta. Ở trong nước, tuy dịch
bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại là
rất lớn, nhất là nguồn dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài. Với quyết tâm thực
hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch
như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm
đời sống nhân dân; tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu
quả các giải pháp phòng chống dịch, duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh
bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:
1. Về kinh tế
1.1. Sản xuất công nghiệp
- Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu chững lại, giá trị sản xuất công nghiệp
(giá ss 2010) tháng 4/2021 đạt 7.254,6 tỷ đồng, giảm 9,5% so với tháng trước
nhưng tăng 53,2% so với cùng kỳ1 năm 2020; lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, đạt
28.799,6 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP)
giảm 11,41% so với tháng trước và tăng 57,11% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng
đầu năm, tăng 19,41% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng
60,54%; chế biến, chế tạo tăng 21,07%; sản xuất, phân phối điện giảm 18,07%;
cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,31%.
- Doanh thu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trong tháng đạt
5.547 tỷ đồng, tăng 96,7% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm, đạt 24.631 tỷ
đồng, tăng 1,33% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ lực vẫn duy trì được mức
tăng trưởng cao như: cần gạt nước ô tô tăng 84,9%; modul camera tăng 63,6%;
phân đạm tăng 44,6%;... Một số ngành có chỉ số tồn kho tháng này cao hơn so với
cùng tháng năm trước như: sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy gấp 3,4 lần; sản
Nguyên nhân chính là do tháng 4/2020 nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, các hoạt động
sản xuất kinh doanh bị gián đoạn và giảm sút nghiêm trọng khi cả nước thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị
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xuất giày dép gấp 2,2 lần; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và các sản phẩm
quang hoạc tăng 92,17%; sản xuất sản phầm plastic tăng 87,63%; sản xuất chế
biến thực phẩm tăng 76,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 56,46%...
1.2. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
- Sản xuất nông nghiệp tập trung vào công tác bảo vệ và chăm sóc diện tích
lúa đã gieo cấy; đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc chăm sóc lúa đợt 2 với
diện tích lúa trỗ đạt 9.728. Sản xuất cây màu vụ Xuân 2021, toàn tỉnh đã trồng
được 6,75 nghìn ha cây màu các loại(2). Công tác điều tra, phát hiện, dự báo các
đối tượng dịch hại trên cây trồng được quan tâm, tuy nhiên trên diện tích lúa đã
cấy xuất hiện các loại sâu bệnh hại lúa như khô vằn, đạo ôn lá có khả năng lây
lan và gây hại trên diện rộng, tổng diện tích nhiễm các đối tượng dịch hại cây
trồng gần 3,94 nghìn ha(3).
- Sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn do tình hình
dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Lũy kế từ khi xuất hiện bệnh đến
nay bệnh Viêm da nổi cục đã và đang xảy ra tại 1.202 hộ/397 thôn, xóm/85 xã,
thị trấn/7 huyện (Yên Mô, Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, Yên Khánh, Hoa Lư,
Tam Điệp) làm 2.203 con bò, bê mắc bệnh, tiêu hủy 174 con với tổng trọng
lượng 24.162 kg.
Dịch tả lợn Châu Phi đã tái phát trở lại và đang diễn ra tại 15 xã/7 huyện,
thành phố. Công tác khoanh vùng dập dịch tiếp tục được các cấp, các ngành
quan tâm, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch, kiểm soát không để dịch bệnh kéo
dài, tái phát lây lan trên diện rộng; dịch cúm gia cầm đã được khống chế, không
còn ổ dịch phát sinh trên địa bàn tỉnh. Tổng đàn trâu bò có xu hướng giảm nhẹ
so với cùng kỳ(4), chăn nuôi gia cầm phát triển tốt(5), công tác tái đàn sản xuất
chăn nuôi lợn đảm bảo an toàn dịch bệnh, tổng đàn lợn đạt 240,7 nghìn con,
tăng 29,9% so với cùng kỳ.
- Công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng; Lũy kế 4 tháng đầu năm
2021, diện tích rừng trồng mới toàn tỉnh đạt 111 ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ;
sản lượng gỗ khai thác đạt 9,2 nghìn m3, tăng 7,1%; trồng được 357,5 nghìn cây
phân tán, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
- Sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển, không có dịch bệnh xảy ra. Sản lượng
thủy sản trong tháng đạt 5,0 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng
đầu năm đạt trên 19,5 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng
nuôi trồng đạt 17,3 nghìn tấn, tăng 0,7%; sản lượng khai thác đạt 2,1 nghìn tấn,
tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020.
trong đó: ngô 1,45 nghìn ha, lạc 2,36 nghìn ha, khoai lang 227,2 ha, khoai tây 23,5 ha, thuốc lào 132,7 ha, rau
đậu các loại 2,55 nghìn ha.
(3)
toàn tỉnh có 3,35 nghìn ha bị nhiễm khô vằn, trong đó có 245 ha nhiễm nặng, đã phòng trừ được 1,85 nghìn ha;
có 438 ha bị nhiễm đạo ôn lá, trong đó có 50 ha bị nhiễm nặng, đã phòng trừ được 392 ha; có 151,5 ha bị ảnh
hưởng do chuột phá hoại, trong đó có 13,7 ha bị phá hoại nặng.
(4)
trong đó: tổng đàn trâu đạt 12,6 nghìn con, giảm 0,4%; đàn bò đạt 36,8 nghìn con, giảm 0,2%.
(5)
tổng đàn gia cầm đạt gần 5,7 triệu con, tăng 3,6%; trong đó tổng đàn gà đạt hơn 4 triệu con, tăng 5,2% so với cùng kỳ.
(2)
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- Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão tiếp tục được quan tâm,
chỉ đạo. Ban hành quyết định kiện toàn các tiểu ban phòng chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn; xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm
2021, phương án hộ đê toàn tuyến trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kịp thời sửa chữa
các công trình thủy lợi.
- Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm; trong tháng đã hướng
dẫn các xã Ninh Tiến, Ninh Nhất hoàn thiện hồ sơ đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn
nông thôn mới; tổng hợp báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng
ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn tỉnh;
hoàn thiện hồ sơ huyện Yên Mô đạt chuẩn NTM năm 2021. Lũy kế đến nay, toàn
tỉnh đã cấp 248.140 tấn xi măng, làm được 16.029 tuyến đường với tổng chiều dài
1.963,8 km.
1.3. Các ngành thương mại và dịch vụ
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2021 đạt trên 2,82 nghìn tỷ đồng, tăng
1,42% so với tháng trước và tăng 78,8% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm
2021, đạt trên 11,5 nghìn tỷ, tăng 39,2% so với cùng kỳ.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2021 đạt 274,7 triệu USD, tăng 5,07%
so với tháng trước và tăng 45,7% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đạt 920,5 triệu
USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu có mức tăng khá so với
cùng kỳ như: camera và linh kiện tăng 99,9%; sản phẩm cói tăng 57,9%; quần
áo các loại tăng 52,5%; ximăng và clanke tăng 39,3%; giày dép các loại tăng
38%… Tổng kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt gần 936,6 triệu USD,
giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước…
- Tháng Tư năm nay do thời gian được nghỉ lễ dài, bên cạnh đó là tháng diễn
ra nhiều lễ, hội của tỉnh nên nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao. Trong
04 tháng đầu nằm vận tải hành khách đạt trên 6,5 triệu lượt, doanh thu đạt trên
290,5 tỷ đồng; Vận tải hàng hóa đạt trên 17,7 triệu tấn, tăng 17,7%, doanh thu đạt
1.866 tỷ đồng, tăng 24%.
- Ngày 20/4/2021, Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư
năm 2021 được tổ chức tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư; đây là sự
kiện có ý nghĩa văn hóa đặc biệt quan trọng của tỉnh Ninh Bình, là cơ hội để
ngành Du lịch phục hồi và bứt phá sau ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid19. Lễ khai mạc được tổ chức thành công đã tạo dấu ấn đặc sắc, ấn tượng góp
phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Ninh Bình, thúc đẩy sự
liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con
người Việt Nam, vùng đất, con người và du lịch Ninh Bình đối với du khách
trong nước và quốc tế. Số lượt khách đến các điểm thăm quan du lịch trong
tháng đạt trên 230,8 nghìn lượt khách, tăng 14,3% so với tháng trước và gấp
24,2 lần so với cùng kỳ 2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 837,3
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nghìn lượt, giảm 32,8% so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 542,3
tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm trước.
1.4. Tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển, phát triển doanh nghiệp
- Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn cơ bản đảm bảo vốn tín
dụng cho phát triển sản xuất và tiêu dùng; tổng nguồn vốn huy động của các
ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến 30/4/2021 đạt 51.505 tỷ đồng,
tăng 2,8% so với đầu năm. Các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa
bàn tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho khách hàng và người dân bị ảnh hưởng của
dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm
lãi, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi, hạ lãi suất cho vay…;
tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng, tổ chức tính dụng trên địa bàn tỉnh đến
30/4/2021 đạt 91.385 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm, trong đó, số dư nợ
khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi Covid-19 đạt gần 3.165,4 tỷ đồng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ ngân hàng điện
tử; tiếp tục phối hợp với các trường học, bệnh viện và các đơn vị có liên quan
triển khai việc thanh toán học phí, viện phí và các dịch vụ công qua tài khoản
ngân hàng.
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực, tổng thu
ngân sách 4 tháng đầu năm 2021 đạt 7.485 tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán, tăng
15,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa (không bao gồm tiền sử
dụng đất, xổ số kiến thiết) đạt 4.904 tỷ đồng, đạt 44,9% dự toán, tăng 47,8% so
với cùng kỳ; thu từ tiền sử dụng đất đạt 202 tỷ đồng, đạt 20,2% dự toán, bằng
18,8% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xổ số đạt 20 tỷ đồng, đạt 41,9% dự toán,
tăng 3,6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.358 tỷ đồng,
đạt 35,5% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ; các khoản huy động, đóng góp
đạt 514 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 3.769 tỷ đồng, đạt 24,5%
dự toán, giảm 11,7% so với cùng kỳ.
- Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 4 tháng đầu năm đạt 7.493,4 tỷ
đồng, tăng 3,6% (trong đó: vốn ngân sách nhà nước đạt 953,6 tỷ đồng, tăng
35,6%; vốn tín dụng đạt 48 tỷ đồng, giảm 40,5%; vốn trái phiếu Chính phủ gần
434 tỷ đồng, gấp 2,2 lần; vốn ngoài nhà nước đạt 5.594 tỷ đồng, tăng 2,5%; vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 446,2 tỷ đồng, giảm 37,6%). Tổng vốn đầu tư
công do địa phương quản lý nguồn ngân sách nhà nước đã giao là 3.107,76 tỷ
đồng, số vốn giải ngân 4 tháng đầu năm đạt 919,67 tỷ đồng, bằng 29,59% kế
hoạch vốn.
- Công tác phát triển doanh nghiệp được tập trung chỉ đạo. Trong tháng,
đăng ký thành lập mới 76 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 32 doanh
nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký đạt 6.361,6
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tỷ đồng (tăng gấp 15,1 lần so với cùng kỳ); lũy kế 4 tháng 6 đầu năm 2021, đăng
ký thành lập mới 260 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (giảm 20 doanh nghiệp
và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký đạt 20.737,67 tỷ
đồng (tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ).
2. Về văn hóa - xã hội, Khoa học công nghệ, Tài nguyên môi trường và
hoạt động đối ngoại
- Công tác đảm bảo an sinh xã hội được đẩy mạnh, đã thực hiện tiếp nhận,
thẩm định, giải quyết cho 120 trường hợp người có công với cách mạng và thân
nhân được hưởng trợ cấp theo đúng quy định; cấp giất chứng nhận thương binh,
gia đình liệt sỹ cho 12 trường hợp; giới thiệu 08 trường hợp đi giám định chất độc
hóa học... Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội được quan tâm; thực hiện rà
soát hộ dân tộc thiểu số năm 2020, kết quả toàn tỉnh có 8.309 hộ dân tộc thiểu số,
trong đó có 245 hộ nghèo (chiếm 2,95%), 320 hộ cận nghèo và 195 hộ đã thoát
nghèo trong năm; các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát đối tượng hộ nghèo,
người có công khó khăn về nhà ở để đề xuất phương án hỗ trợ; tổ chức thành
công chương trình “Cặp lá yêu thương” và hỗ trợ cho 35 trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn… Công tác lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội được chỉ đạo sát
sao, đảm bảo tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được kịp thời, đúng quy
định.
- Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, phát thanh và truyền hình được
tổ chức sâu rộng, kịp thời với nhiều hình thức, nội dung phong phú gắn với tuyên
truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn
hóa - xã hội như Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia, Lễ hội Hoa Lư, Ninh Bình
năm 2021; kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2021); Quốc tế lao động 1/5; tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền
về phòng chống dịch Covid-19… Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội
Hoa Lư năm 2021 là một sự kiện văn hóa chính trị quan trọng của tỉnh; công tác
tổ chức được chuẩn bị chu đáo, huy động sự vào cuộc của nhiều lực lượng, các
cấp, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị của tỉnh. Các hoạt động của Lễ
khai mạc Năm Du lịch Quốc gia, Lễ hội Hoa Lư năm 2021 (với 10 nghi thức phần
lễ và 06 nhóm nội dung phần hội) được diễn ra phong phú, đảm bảo an toàn, tiết
kiệm và thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở trên địa bàn tỉnh được
đẩy mạnh; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo
đúng Quyết định số 05 ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh.

chấp thuận giải thể 48 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 5 doanh nghiệp so với cùng kỳ); có 111 doanh
nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại (tăng 31 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ); đăng
ký thay đổi cho 265 lượt doanh nghiệp (tăng 13,2% so với cùng kỳ).
6
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Phong trào luyện tập thể dục, thể thao quần chúng được duy trì; đã phối hợp
với các đơn vị có liên quan tổ chức giải chạy Tràng An Marathon; giải chạy Cúc
Phương Jungle Paths; giải Việt dã xã, phường, thị trấn; giải Vật dân tộc Ninh
Bình; cuộc đua xe đạp toàn quốc...Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả khả
quan đoạt 12 huy chương (gồm: 4 HCV, 01 HCB, 07 HCĐ); Đoàn VĐV Đội
Bóng chuyền nữ Ninh Bình Doveco tham gia thi đấu vòng I Giải Bóng chuyền vô
địch quốc gia Bamboo Airways 2021 tại tỉnh Quảng Ninh và Đội Bóng chuyền
nam Tràng An Ninh Bình và Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2021 tại Phú
Thọ đạt giải nhì và giải ba.
- Ngành y tế chủ động tập trung triển khai thực hiện các biện pháp chủ
động phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly
tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú; UBND tỉnh đã ban hành
các văn bản triển khai quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng.
Trong tháng, đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo công tác y tế
phục vụ Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021- Lễ hội cố đô Hoa Lư. Do đó,
hiện nay trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng lây nhiễm trong cộng đồng.
Tình hình dịch Covid-19 (tính đến 16h ngày 07/5/2021): Tổng số trường
hợp đang được cách ly và giám sát 1.688, trong đó: Cách ly tại cơ sở y tế: 32
trường hợp; cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 161 trường hợp; cách ly tại
nhà và nơi lưu trú: 1.495 trường hợp.
Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 trên địa bàn tỉnh
cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị Quyết số 21/NQ-CP: đã tiêm vắc xin cho
3.497 trường hợp (trong đó: ghi nhận phản ứng thông thường mức độ nhẹ, đang
được theo dõi và xử trí theo quy định, không ghi nhận trường hợp nào có tai
biến nặng sau tiêm).
Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được duy trì và
nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân
dân; trong tháng, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiến hành khám bệnh cho
104.577 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 16.901 lượt bệnh nhân và triển khai
một số kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong điều trị tại một số bệnh viện tuyến tỉnh.
- Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các chuyên đề ôn thi tốt
nghiệp THPT; tập trung triển khai kế hoạch ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 và
thi tốt nghiệp THPT năm 2021; quán triệt triển khai quy chế, hướng dẫn thi Tốt
nghiệp THPT năm 2021 và tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý, giáo viên
và học sinh; tư vấn tuyển sinh và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi cho học
sinh lớp 12. Hoàn thành lựa chọn Sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; đã tổ chức các kỳ
thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” cấp tỉnh; tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ
thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 tại thành
phố Huế, đạt 01 giải Nhất và 01 giải Tư quốc gia.
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- Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học được quan tâm, các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ được triển khai theo đúng tiến độ. Công tác thanh tra,
kiểm tra quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa được quan
tâm thực hiện, đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo
lường, chất lượng hoạt động đối với 26 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 09 cơ sở
kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ. Hoạt động ứng dụng thông tin khoa học
công nghệ và đo lường thử nghiệm thực hiện theo kế hoạch đề ra..
- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quan tâm chỉ đạo; trong
tháng, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; phê duyệt kế hoạch sử
dụng đất năm 2021 cho huyện Nho Quan, huyện Hoa Lư và thành phố Tam
Điệp; tiếp tục thực hiện các công trình đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính tại các xã
trên địa bàn tỉnh. Công tác định giá đất, thu hồi đất và giao đất, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định (7). Công tác quản lý tài
nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
được tăng cường. Công tác quản lý môi trường được quan tâm chỉ đạo, thực hiện
kiểm tra, kiểm soát, giám sát, đánh giá và khắc phục các tác động môi trường,
kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm.
- Hoạt động đối ngoại bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước
về công tác thông tin đối ngoại. Kịp thời giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với
các chuyên gia nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và chấp thuận nhu cầu sử
dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
3. Công tác chỉ đạo điều hành, Tư pháp, Dân tộc, Cải cách hành chính,
Giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.
- Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tiếp tục tập trung cao cho
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm
kỳ 2021-2026. Chỉ đạo các địa phương phê duyệt các khu vực bỏ phiếu và thành
lập các Tổ bầu cử theo đúng luật định; lập và công bố danh sách chính thức
những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; tổ chức để người ứng
cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định. Hướng dẫn UBND cấp huyện
lập và niêm yết danh sách cử tri, quy cách hòm phiếu, các mẫu in về danh sách
chính thức những người ứng cử, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử và
phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Tổ chức Hội nghị hiệp thương
lần thứ 3, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; tổ chức tập
huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử cho các thành viên của các tổ chức phụ
trách bầu cử các cấp.

toàn tỉnh đã cấp 51 giấy chứng nhận cho tổ chức với tổng diện tích 353,29 ha; giải quyết 3.563 hồ sơ cấp giấy
chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân (trong đó cấp lần đầu 145 giấy chứng nhận, diện tích 2,467 ha; cấp đổi, cấp
lại 3.418 giấy chứng nhận, diện tích 65,03 ha, chỉnh lý trang 4 giấy chứng nhận cho 5 trường hợp).
(7)
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Chỉ đạo Tổ chức thành công Lễ Khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2021 gắn
với Lễ hội Hoa Lư, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19.
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ
cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, UBND tỉnh xác định cải
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của UBND tỉnh trong năm 2021 và
những năm tiếp theo; đã tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh với sự tham vấn của Lãnh đạo và các Ban chuyên môn của
Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để đề ra các giải pháp tổ
chức triển khai thực hiện.
Tiếp tục đôn đốc tiến độ GPMB các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh.
Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư; tháo gỡ
những khó khăn vướng mắc trong việc thu hồi đất, giao đất để thực hiện các dự
án trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu phương án quản lý dự án đầu tư công trên địa
bàn tỉnh; xây dựng khung giá đất phục vụ thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, thi công
công trình năm 2020, năm 2021 và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm
2021. Chỉ đạo tập trung hoàn thiện phương án phân bổ Kế hoạch Đầu tư Công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương đảm bảo
nguyên tắc ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đầu tư hoàn thành
dứt điểm các công trình, dự án; trong đó, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng
quan trọng, có tính kết nối, tác động liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội nhanh bền vững và bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa.
Chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5.
Ngày 30/4/2021 đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 rà
soát toàn bộ các nội dung, thống nhất phương án ứng phó với dịch bệnh và ban
hành Thông báo số 26/TB-UBND ngày 30/4/2021 chỉ đạo thực hiện. Ngày
02/05/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn 220/UBND-VP6 về việc triển khai
một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo đó tạm dừng các hoạt
động dịch vụ Karaoke, quán Bar, Vũ trường, xông hơi massage, rạp chiếu phim
online, trò chơi điện tử; thời gian thực hiện từ 0h00 ngày 03/5/2021 đến khi có
thông báo mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự xã hội,
trật tự an toàn giao thông. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến
đấu; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, quản lý
vũ khí, phòng chống cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Công tác Tư pháp tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản,
chính sách, pháp luật mới được ban hành; trong đó tập trung tuyên truyền văn
kiện Đại hội Đảng, pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác văn bản quy phạm pháp luật,

9
quản lý nhà nước về pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện
đúng quy định.
- Công tác dân tộc được quan tâm chỉ đạo kịp thời, tình hình an ninh chính
trị và trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Nêu cao vai trò
của Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận
động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát
luật của Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo;
gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị,
văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, tiếp tục tập trung chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; rà
soát, chuẩn hoá, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC,
cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống
một cửa điện tử tỉnh. Chỉ đạo việc nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Quy định tiêu chí
đánh giá, chấm điểm về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm việc đánh giá, chấm
điểm, xếp loại phản ánh đúng thực trạng, chất lượng, hiệu quả công tác cải cách
TTHC ở các sở, ngành, địa phương; tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện chứng
thực dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 11.820 hồ sơ (trong đó: có
7.355 hồ sơ mức độ 2, có 2.012 hồ sơ mức độ 3, có 2.453 hồ sơ mức độ 4); đã
giải quyết được 11.810 hồ sơ, trong đó có 11.806 hồ sơ trước hạn, đạt tỷ lệ
99,97%. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tổng số hồ sơ sử dụng dịch vụ
bưu chính công ích là 4.838 hồ sơ, trong đó có 1.412 hồ sơ luân chuyển từ Trung
tâm đến các sở, ngành và 3.426 hồ sơ tiếp nhận yêu cầu trả kết quả tại nhà.
Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh đã tiếp nhận 63.683
hồ sơ, trong đó đã giải quyết trả trước hạn và đúng thời hạn là 61.509 hồ sơ; trả
quá hạn là 1.069 hồ sơ; đang giải quyết 11.005 hồ sơ (hồ sơ chậm chủ yếu thuộc
lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường - 913 hồ sơ)
- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục
được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm,
thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các Tổ công tác tiếp công dân,
xử lý giải quyết các tình huống, trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp phục
vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các kỳ họp, sự kiện chính trị quan trọng
trong năm 2021 theo đúng kế hoạch.
Trong tháng, các cơ quan nhà nước đã tiếp 161 lượt công dân; xem xét, xác
minh 26 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan
hành chính nhà nước các cấp, đã giải quyết 14/26 đơn (gồm: khiếu nại giải quyết
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5/9 đơn, tố cáo giải quyết 9/17 đơn). Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã thực
hiện 41 cuộc thanh tra, kiểm tra (tháng 3 chuyển sang 14 cuộc) tại 101 đơn vị, cá
nhân; đã kết thúc 27 cuộc tại 86 đơn vị, các nhân; qua thành tra, kiểm tra đã phát
hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 174 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính
của 08 đối tượng với số tiền 67 triệu đồng.
- Công tác phòng, chống tham nhũng tập trung vào công tác tuyên truyền,
quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Kế hoạch số 115/KHUBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên
địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện công khai minh bạch và giải trình các hoạt động
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, công khai quy trình, thủ tục hành chính, triển khai
hệ thống Cổng dịch vụ công (một cửa điện tử) của tỉnh nhằm tăng cường công
tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng. Trong tháng, các tổ chức thanh
tra trong tỉnh đã tiến hành 03 cuộc thành tra, kiểm tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại 03 đơn vị.
4. An ninh - Quốc phòng
- Lực lượng Công an: Chủ động nắm và kiểm soát tình hình, kịp thời tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện,
triển khai quyết liệt các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ trước cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư, Ninh Bình năm 2021; nghỉ
lễ 30/4-1/5... Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực kinh doanh
xăng dầu, khai thác kinh doanh cát trên tuyến sông Đáy... Tích cực triển khai việc
cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh.
- Lực lượng Quân sự: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức rà
soát, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2022; khám sức khỏe tuyển sinh
quân sự năm 2021; hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ,
diễn tập quốc phòng an ninh năm 2021. Hoàn thiện bộ sản phẩm lập bản đồ tìm
kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo Đề án 1237 của Thủ tướng Chính phủ.
- Lực lượng Bộ đội Biên phòng: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát
xuất nhập cảnh các phương tiện ra vào cảng, cửa sông và vùng biển quản lý; phối
hợp đảm bảo an ninh trật tự, xác minh, giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ
việc thuộc thẩm quyền. Thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp hiệp đồng quản lý,
bảo vệ vùng biển tiếp giáp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình với Bộ đội
Biên phòng các tỉnh Nam Định và Thanh Hóa năm 2021; sơ kết việc thực hiện
quy chế phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Huyện ủy Kim Sơn,
Huyện ủy Yên Khánh giai đoạn 2017-2020.
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2021
1. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quán triệt và quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng,
chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất,
kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy
mạnh cải cách hành chính”. Tập trung hoàn thành các nội dung theo kế hoạch,
đảm bảo tiến độ Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh
làm cơ sở để đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm;.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19
theo các văn bản của Trung ương và của tỉnh, không chủ quan, mất cảnh giác.
Chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện các kịch bản để sẵn sàng ứng phó mọi tình
huống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng phương án xây dựng bệnh viện dã chiến và
khu cách ly với số lượng lớn; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn thực hiện
diễn tập phòng dịch. Quán triệt phương châm “truy vết thần tốc, khoanh vùng
nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với
tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây lan
rộng ra cộng đồng; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử
khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).
Triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo công tác y tế phòng chống dịch
Covid-19 trước, trong và sau thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa
XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các kỳ thi năm 2021; triển khai tiêm
vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, hiệu quả, khẩn
trương, đúng đối tượng và theo lộ trình của Bộ Y tế.
3. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thu hoạch nhanh gọn lúa
xuân sớm tránh lũ Tiểu mãn và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2021;
tăng cường dự báo, giám sát và chủ động các biện pháp kiểm soát, phòng trừ dịch
bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt tập trung kiểm soát dịch tả lợn Châu
Phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò. Thường xuyên kiểm tra đê, kè, cống và các
công trình phục vụ phòng chống lụt bão; chủ động triển khai các phương án
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xét
công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới; hướng dẫn các xã hoàn chỉnh
hồ sơ, thủ tục xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông
thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2021.
4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tháo gỡ
khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời triển khai các giải pháp
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,
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trong đó tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về việc xây dựng chính quyền điện
tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Thực hiện đồng bộ các biện pháp thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng hợp
lý; đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, qua đó tạo
đầu ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm tỷ trọng hàng hóa tồn kho. Tăng
cường thu hút đầu tư thông qua đổi mới cách thức thu hút đầu tư và trình tự, thủ
tục giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư.
5. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, gắn liền khai thác
với nuôi dưỡng nguồn thu; thực hiện chi ngân sách, đảm bảo cân đối với khả
năng huy động, tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính,
công khai minh bạch trong chi tiêu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi theo tinh
thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường quản lý dự án đầu tư công
trên địa bàn tỉnh theo tính chất công trình và nguồn vốn. Đẩy nhanh giải phóng
mặt bằng các công trình trọng điểm, hoàn tất thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư
công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
6. Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch
thời gian năm học đảm bảo đúng tiến độ; ôn tập cho học sinh thi tuyển sinh vào
lớp 10 THPT, tốt nghiệp THPT năm 2021; chủ động phương án dạy, ôn thi trực
tuyến trong trường hợp dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp; xét công nhận
tốt nghiệp THCS; tổ chức ngày lễ ra trường cho trẻ mầm non 5 tuổi và tập huấn
các đội tuyển chuẩn bị tham dự Hội khỏe phù đổng khu vực.
7. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện tốt công tác
đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện kịp thời chế độ chính sách đối với người có
công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai thực hiện
số hóa hồ sơ Người có công với cách mạng; xây dựng chính sách hỗ trợ điều
dưỡng tập trung phục hồi sức khỏe Người có công và thân nhân trên địa bàn tỉnh.
Ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững
năm 2021, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình
đẳng giới.
8. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào
mừng các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương như kỷ niệm 131 năm
Ngày sinh nhật Bác; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Tiếp tục duy trì công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao
thành tích cho vận động viên .
9. Xây dựng các giải pháp phát triển du lịch, các hoạt động, chương trình
kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu bổ sung sản phẩm du
lịch mới, xúc tiến quảng bá phát triển du lịch trong điều kiện ảnh hưởng của dịch
Covid - 19; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm an toàn tại
các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
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tỉnh, tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam
Cốc - Tràng An” theo điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
Covid - 19.
10. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng lộ trình thực
hiện từng tháng để triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều
kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng
yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021; xây dựng Kế hoạch triển
khai thực hiện Đề án của Chính phủ về đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ,
không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo
đảm việc giải quyết thủ tục hành chính giảm tiếp xúc giữa cơ quan nhà nước với
người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, chuẩn hoá quy trình nội bộ, quy trình điện tử
trong giải quyết TTHC đặc biệt là các TTHC liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo
hướng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định
việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ HCC,
Bộ phận một cửa các cấp và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.
11. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
Nắm bắt tình hình các công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương và một số
công dân cố tình đeo bám khiếu kiện tại trụ sở Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh
để có biện pháp xử lý kịp thời; Tổ chức triển khai công tác tiếp công dân theo
Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ
chức tiếp công dân đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội
khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
12. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động
phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; triển khai thực hiện hiệu quả các
phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung nắm tình hình,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội;
phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi thông tin xấu, độc gây ảnh hưởng đến công
tác tổ chức Cuộc bầu cử. Tích cực phối hợp kiểm tra, rà soát, kiểm soát chặt chẽ
hoạt động xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái
phép vào địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm theo quy định. Tăng cường công tác bảo
đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng
độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông, chạy xe quá tốc độ
quy định. Lực lượng quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối
hợp với các đơn vị liên quan trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn; tham mưu phương án và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly
tập trung để bảo đảm cách ly số lượng lớn khi cần thiết; quản lý chặt chẽ các cơ
sở cách ly tập trung phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.
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Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Ninh Bình trân
trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đ/c Uỷ viên UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND tỉnh;
- Ngân hàng NN tỉnh, Kho bạc, BHXH tỉnh;
- Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Thuế,
Cục Thống kê; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các VP, TT;
- Lưu: VT, VP2.
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