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Tĩnh Gia, ngày  21 tháng 7 năm 2021 

                   Kính gửi:  

- Văn phòng Thị ủy Nghi Sơn; 

    - Văn phòng HĐND&UBND thị xã Nghi Sơn. 

 

Thực hiện công văn số 2851/UBND – VP ngày 19/7/2021 của UBND thị xã Nghi 

Sơn về việc đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 7 và đăng ký lịch hội nghị, lịch công tác của UBND thị xã 

tháng 8 năm 2021. Phòng kinh tế báo cáo kết quả thực hiện tháng 7 và nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 8 năm 2021 như sau: 

I. Tình hình và kết quả sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tháng 7 

1. Tình hình và công tác tham mưu chỉ đạo. 

Trong tháng 7, phòng Kinh tế đã tham mưu UBND thị xã ban hành 31 văn bản các 

loại, trong đó lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi 12 công văn; lĩnh vực lâm nghiệp 3 văn bản; 

lĩnh vực thủy sản 9 công văn; lĩnh vực xây dựng nông thôn mới 5 công văn; lĩnh vực 

thủy lợi, phòng chống lụt bão 7 văn bản, công thương 12 văn bản. 

2. Kết quả chỉ đạo sản xuất nông nghiệp: 

- Trồng trọt 

Tổ chức gieo trồng cây trồng hè thu và cấy lúa mùa diện tích gieo trồng ước đạt: 

7.190 ha = 92,2% KH = 105,3%CK, trong đó,  

Cây lúa ước: 5.200 ha = 100%KH = 103%CK; 

Cây ngô ước: 250 ha = 62.5% KH= 113% CK;  

Cây khoai lang ước: 290 ha = 72,5% KH = 157% CK; 

Cây vừng ước: 600 ha =100 %KH = 100 CK;  

Rau đậu các loại ước: 450 ha = 100% KH = 84,3%CK; 

Cây trồng khác ước: 400 ha = 66,7% KH = 154,2% CK 

 - Chăn nuôi thú y:  

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác khống chế, kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi 

cục trâu, bò. Đến ngày 20/7/2021, công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò tại 25 

xã, phường. Còn 3 xã Phú Sơn, Tùng Lâm, Tân Trường qua 21 ngày không phát sinh 



thêm ổ dịch mới, đã tham mưu văn bản đề nghị chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh thẩm định 

để công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn toàn thị xã Nghi Sơn. 

Triển khai Kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, 

gia cầm trên địa bàn thị xã năm 2021. 

Thực hiện kiểm soát giết mổ được 300 con lợn. 

- Lâm nghiệp:  

Tiếp tục bảo vệ và chăm sóc rừng trồng mới. Tổ chức phê duyệt hồ sơ thiết kế trồng 

rừng của các dự án, chuẩn bị các điều kiện về hiện trường cây giống phục vụ công tác 

trồng rừng vụ thu 2021; thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Ngư nghiệp: 

Tổng tàu cá toàn thị xã đến tháng 6 năm 2021 là 2.092 chiếc. Trong đó: tàu cá có 

chiều dài L max &lt; 6m = 686 chiếc, tàu có L max từ 06 ÷&lt; 12m = 620 chiếc, tàu 

có L max từ 12 ÷&lt; 15m = 427chiếc, tàu có L max từ 15 ÷&lt; 24m = 313 chiếc, tàu 

có L max từ  24m trở lên = 46 chiếc. 

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 4.294 tấn. Trong đó, sản 

lượng khai thác thủy sản đạt 4.050 tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 244 tấn. Sản 

lượng thu mua ước đạt 26.500 tấn. Chế biến nước mắm đạt 700 nghìn lít. 

- Thủy lợi, phòng chống thiên tai:  

 Tiếp tục thực hiện công tác PCTT và TKCN năm 2021; các nội dung kết luận của 

Chủ tịch UBND tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình PCTT ; công tác nạo vét kênh mương, phá 

bỏ các hoạt động gây ách tắc dòng chảy, cản trở khả năng tiêu thoát lũ của các tuyến 

sông, có nguy cơ mất an toàn cho công trình đê điều, hồ đập khi có lũ; chỉ đạo thực hiện 

công tác phòng, chống nắng nóng từ ngày 26/6 – 5/7/2021. 

Thực hiện công tác phòng chống thiên tai ATNĐ đổ bộ vào các tỉnh Hải Phòng đến 

Nghệ An ( ngày 5 – 8/7/2021). 

 Thực hiện công tác phòng chống thiên tai ATNĐ đổ bộ vào các tỉnh Hải Phòng 

đến Nghệ An ( ngày 5 – 8/7/2021). 

 Nghiệm thu diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích vụ Chiêm Xuân của các 

xã, phường trên địa bàn thị năm 2021. 

- Xây dựng Nông thôn mới: 

Hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn NTM trình UBND tỉnh, Văn phòng điều phối 

NTM, các sở ban, ngành cấp tỉnh thẩm định xã Các Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021. 

Xay dựng kế hoạch kiểm tra hiện trạng các xã đăng ký NTM năm 2022. 

 



- Công thương 

Tham mưu cho UBND thị xã các văn bản chỉ đạo đảm bảo cân đối cung cầu, 

không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa hoặc tăng giá đột biến trong tình hình dịch 

bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Chỉ đạo các doanh nghiệp, chợ, siêu thị thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid và hướng dẫn cập nhật trạng thái 

trên bản đồ chung sống an toàn với Covid. 

Tiếp tục chỉ đạo Công ty Đông Bắc hoàn thiện các hạng mục công trình, xây 

dựng phương án bố trí sắp xếp, xây dựng phương án giá, nội quy chợ để sớm đưa các 

hộ tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Còng mới. 

Phối hợp Đội QLTT số 4, Chi cục thuế Nghi Sơn, và các phòng, ban đội liên quan 

tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về chống buôn lậu, gian lận thương mại, về kiểm 

tra vệ sinh ATTP.          

2. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021. 

- Tổ chức chăm sóc, thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; 

triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu đông 2021. 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da 

nổi cục trên trâu, bò, bệnh Cúm gia cầm và Dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện công tác 

kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản. Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 

2 năm 2021. 

- Tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng đặc biệt là rừng 

trồng mới; tranh thủ thời tiết thuận lợi chuẩn bị trồng rừng vụ thu 2021. Tập trung chỉ 

đạo tốt công tác PCCCR, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức trực cháy 24/24h 

trong những ngày nắng nóng, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy 

rừng xảy ra. 

- Tiếp tục triển khai công tác PCTT và TKCN; kiểm tra các công trình PCTT 

năm 2021; công tác nạo vét kênh mương, phá bỏ các hoạt động gây ách tắc dòng 

chảy, cản trở khả năng tiêu thoát lũ của các tuyến sông, có nguy cơ mất an toàn cho 

công trình đê điều, hồ đập khi có lũ. Chỉ đạo các xã, phường kiểm tra, rà soát và xử lý 

các trường hợp vi phạm Luật thủy lợi, Lụật đê điều trên địa bàn. 

- Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản IUU, chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh thủy sản trong mùa mưa bão 

- Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí, cùng với các nguồn vốn 

đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh, huyện lồng ghép các chương trình dự án, các 

nguồn lực hợp pháp khác để xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo tiêu chí xây dựng 

NTM. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. 



- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu xây dựng cửa hàng ATTP, chợ ATTP trên địa 

bàn thị xã năm 2021; thẩm định, cấp phép trên lĩnh vực công thương. 

Trên đây là báo cáo tình kết quả thực hiện tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021 

đề nghị Văn phòng HĐND và UBND tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Lưu: KT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Mai Xuân Châu 
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