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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG ĐỨC

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________________

     Số: 58/BC-UBND                            Hồng Đức, ngày 02 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7,

 nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022

I. Phát triển kinh tế
1. Về sản xuất nông nghiệp
Ban chỉ đạo sản xuất vụ mùa phối hợp với HTXDVNN, tổ chức hội nghị 

triển khai kế hoạch đổ ải phục vụ gieo cấy lúa mùa năm 2022, thời gian từ ngày 
22/6 đến ngày 04/7/2022 toàn xã đã đổ ải 100% diện tích để nhân dân làm đất; 
Phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng 3 tin bài về kỹ thuật 
ngâm ủ giống, kỹ thuật chăm bón phòng trừ sâu bệnh và dịch hại cho mạ non 
trước khi gieo cấy, tuyên truyền nhân dân các biện pháp diệt chuột để sản xuất vụ 
mùa bằng các biện pháp đặt bẫy, đào bắt, đặt mồi hóa học…, cắt cỏ khơi thông 
dòng chảy, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất cho đảm bảo trong khung thời vụ. 
Chủ động nhận thuốc chuột hỗ trợ của nhà nước để cấp phát cho các thôn với tổng 
lượng thuốc là 25,8 kg, các thôn đã tổ chức thực hiện đặt mồi diệt chuột tập trung 
được 2 đợt; Báo cáo kết quả gieo trồng vụ mùa năm 2022 về Phòng nông nghiệp 
& PTNT huyện.

Tính đến ngày 20/7/2022, nhân dân trong toàn xã đã gieo trồng được 214,17 
ha, gồm DT trồng cây rau màu vụ hè thu là 11,0 ha; DT cấy lúa mùa là 203,17 ha, 
trong đó cấy bằng mạ dược đạt 3,6 % diện tích, cấy bằng mạ sân đạt 87,43 % diện 
tích, gieo vãi đạt 8,97 % diện tích. Tổ chức quy vùng sản xuất tập trung giống lúa 
BC15 với diện tích quy vùng là 7,52 ha tại khu giữa đồng của 4 thôn (lượng giống 
sử dụng  418 kg; có 105 hộ gieo cấy); giống lúa BTR225 diện tích quy vùng là 
32,4 ha tại các vùng Cụ Mái, Đường Hán, Lò Vàng, Cửa Chùa (lượng giống sử 
dụng 1.800 kg; có 325 hộ gieo cấy); giống lúa VNR20, diện tích quy vùng là 31,8 
ha tại các vùng Con Tôm, Đồng Môn, Vườn Giáng, Đống Bục (lượng giống sử 
dụng 1.766 kg, có 312 hộ gieo cấy). DT nhân dân không gieo trồng là 16,16 ha.

2. Công tác Chăn nuôi - Thú y 
Ban chăn nuôi thú y xã thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền tới các hộ 

chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và thực hiện việc tái 
đàn lợn nái trong các hộ chăn nuôi, các gia trại, trạng trại chăn nuôi. 

3. Địa chính-Xây dựng & Môi trường, Nông nghiệp, GTTL
Trong tháng UBND xã đã tiếp nhận 01 đơn chuyển quyền sử dụng đất thổ cư,  

căn cứ nội dung đơn UBND xã đã giao cho chuyên môn hoàn thiện hồ sơ chuyển 
quyền sử dụng đất. Đôn đốc các hộ được xử lý đất dôi dư hoàn thành việc nộp tiền 
đất và thuế trước bạ theo đúng thời gian quy định, đã hoàn thiện được 62/68 hộ 
nộp tiền vào ngân sách địa phương, với tổng số tiền là 4.693.825.000 đ. Còn 06 hộ 
đang hoàn thiện hồ sơ thu tiền trong thời gian tới.
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Phối hợp với đơn vị tư vấn làm quy hoạch chi tiết điểm dân cư cửa ông 
Thoách; cửa ông Bênh và của bà Son trình UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ quy 
hoạch. Hoàn thiện báo cáo theo công văn của UBND huyện về việc thống kê các 
công trình nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn xã. Phối hợp với đơn vị tư 
vấn về địa phương trình chiếu phương án quy hoạch chi tiết trường Tiểu học để xin 
ý kiến thống nhất trình xin ý kiến các sở, ngành có liên quan. 

Tổ chức sửa chữa, thay hệ thống cánh cửa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường 
Tiểu học, tiếp tục tổ chức thi công hoàn thiện xây dựng 4 phòng học 2 tầng trường 
THCS, tổ chức thi công xây dựng công trình nhà vệ sinh và cầu ao khu vực chợ 
Mè.

Tổ chức động thổ, chuẩn bị thi công xây dựng công trình xây dựng nhà đa 
năng, các hạng mục phụ trợ, cải tạo nhà làm việc 3 tầng trụ sở UBND xã; Động thổ 
công trình cải tạo, nâng cấp đường WB3 đoạn từ cổng trường THPT Hồng Đức 
đến cống điều tiết thôn Tế Cầu.

Phát hiện xử lý kịp thời 01 trường hợp vi phạm việc xây dựng nhà trông coi 
trên đất chuyển đổi vượt quá diện tích theo quy định, UBND xã đã thành lập đoàn 
làm việc yêu cầu gia đình tự tháo rỡ phần xây dựng vi phạm và thống nhất cho 
phép xây dựng diện tích đảm bảo theo quy định.

Tiếp tục lập tờ trình xin đấu giá lại điểm dân cư xen kẹp chợ Mè; Phối kết 
hợp cùng đơn vị tư vấn giám sát các công trình đang triển khai xây dựng tại địa 
phương. 

Thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình vi phạm đất đai và khai thác cát trái 
phép trên sông Đĩnh Đào. Đôn đốc nhắc nhở ban quản lý chợ Mè đảm bảo công tác 
vệ sinh khu vực chợ Mè; Đôn đốc các thôn các đoàn thể tiếp tục duy trì ngày Chủ 
nhật xanh trên địa bàn toàn xã.

Thường xuyên kiểm tra các tuyến đê bao và các cống dưới đê, thường trực, 
trực ban khi có công điện, dự báo khí tượng thủy văn về tình hình thời tiết.

II. Về văn hóa-xã hội
1. Thực hiện Chính sách xã hội 
Thực hiện chi trả tiền phụ cấp thường xuyên hàng tháng đầy đủ, đúng đối 

tượng; Chi trả Mai táng phí người có công cho 01 trường hợp số tiền 14.900.000 đ; 
Làm hồ sơ mai táng phí cho 04 trường hợp. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) đã nhận và tổ chức cấp phát quà của 
Chủ tịch nước, của tỉnh, của xã đến các đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ, 
đúng quy định; trong đó quà Chủ tịch nước là 201 suất với tổng số tiền 61.500.000 
đ. (Trong đó: Mức 600.000 đ là 4 suất x 600.000đ = 2.400.000 đ, mức 300.000 đ 
là 197 suất x 300.000 đ = 59.100.000đ). Quà của Tỉnh là 204 suất, trị giá 850.000 
đ/suất, với số tiền là 173.400.000 đ. Tổ chức Lễ Cầu siêu, thắp nến tri ân cho vong 
linh các anh hùng Liệt sĩ vào tố ngày 25/7/2022; Chi gặp mặt các đối tượng 
thương, bệnh binh, thân nhân là vợ, chồng, bố, mẹ Liệt sĩ, đối tượng thờ cúng Liệt 
sĩ, nạn nhân chất độc Da cam, tổng số 207 đối tượng; Cán bộ Quân dân chính xã 
tổng số 52 đại biểu. Đảng ủy, HĐHD, UBND, UBMTTQ  thăm tặng quà cho 6 đối 
tượng gồm thương binh nặng có tỷ lệ thương tật 81% và thương bệnh binh, gia 
đình chính sách mỗi suất quà trị giá 200.000 đ, tổng số tiền chi cho các hoạt động 
là 63.850.000 đ.. 
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2. Văn hóa Thông tin-Thể thao, Y tế, giáo dục
Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương 

lần thứ 4 (26/7/1962–26/7/2022), tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh 
liệt sỹ, tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đẩy mạnh 
tuyên truyền về công tác thu hồi sản phẩm, và các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. Đài truyền thanh xã xây dựng 25 chương trình với 45 văn bản. Tiếp âm 
đầy đủ đài 3 cấp. Tuyên truyền nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc kỷ niệm ngày 
27/7 từ ngày 22/7- 28/7/2022.  Xây dựng 01 chuyên đề học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử xã được 12 
tin bài. Treo 04 khẩu hiệu tuyên truyền.

Trạm y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, 
các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế, tăng cường tuyên tuyền nhân dân đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh mùa hè và phòng chống 
dịch bệnh Covid- 19. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu 
quốc gia về dân số- KHHGĐ. Trong tháng, trạm y tế đã khám bệnh cho 602 người; 
điều trị cho 579 người; xét nghiệm covid-19 cho 03 người; tiêm phòng Covid-19 
mũi 1 cho 29 người; tiêm Covid-19 mũi 2+3+4 cho 310 người. Tổng số ca sinh 
trong tháng là 04 ca, số ca sinh con thứ 3 trở lên là 01 ca. Quản lý điều trị bệnh 
nhân tâm thần kinh là 21 ca. Không để xảy ra tai biến trong điều trị và công tác 
tiêm chủng mở rộng.

III. Về an ninh quốc phòng, tư pháp-hộ tịch, cải cách TTHC
         1. Công tác an ninh trật tự

Công an xã đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT trên địa bàn xã, không 
để xảy ra các vụ việc gây mất ANTT tại địa bàn. Quản lý chặt chẽ các đối 
tượng đang chấp hành án tại địa phương (03 đối tượng chấp hành hình phạt 
tù treo) và các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Làm hồ sơ chấp hành 
xong án phạt tù treo cho 01 đối tượng. Quản lý rà soát chặt chẽ nhân hộ 
khẩu theo quy định của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành. Làm 
thủ tục nhập khẩu 15 nhân khẩu, tách hộ cho 3 hộ, xóa nhân khẩu cho 04 
trường hợp. Thường xuyên làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, 
đủ, sạch, sống”; xây dựng hoàn thiện hồ sơ cư trú. Tiếp tục thực hiện Đề án 
số 06 trên địa bàn xã, phục vụ tốt nhất về giải quyết thủ tục hành chính cho 
công dân, đồng thời phục vụ cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức làm căn 
cước công dân và định danh điện tử tại địa bàn xã 02 ngày, kết quả làm 
được cho 502 trường hợp CCCD và làm định danh điện tử cho 15 trường 
hợp. Thường xuyên tuần tra phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, 
thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao.

2. Công tác Quân sự địa phương
Ban chỉ huy quân sự xã chỉ đạo thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng làm tốt công 

tác phối hợp với lực lượng công an viên thôn làm tốt công tác an ninh trật tự nhân 
dịp kỷ niệm 75 năm  ngày thương binh liệt sỹ đồng thời thực hiện tốt công tác giữ 
gìn an ninh trật tự trong toàn xã. Quản lý nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 
2023. Thường xuyên quản lý nắm chắc quân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị cho 
công tác sẵn sàng kiểm tra huấn luyện tại các đơn vị Lữ đoàn 513 QK3, Lữ đoàn 
203 QĐ2 quân số tham gia đúng kế hoạc của Ban CHQS huyện. Duy trì quân số 90 
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đồng chí trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 
phòng chống dịch, kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Thực hiện nghiêm 
túc công tác chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. 
Cùng lãnh đạo địa phương và các ban ngành, đoàn thể trong xã đã tổ chức thăm 
hỏi động viên tặng quà các trường hợp thương, bệnh binh và người nhiễm chất độc 
hóa học có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân của liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trong xã.
       3. Công tác Tư pháp, Hộ tịch, tiếp công dân và cải cách thủ tục hành 
chính.

Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, đề nghị của công dân và giải quyết các TTHC cho tổ chức và công dân, 
thực hiện công tác chứng thực trên môi trường điện tử. Trong tháng đã đăng ký 
khai sinh cho 17 trường hợp, khai tử cho 07 người, đăng ký kết hôn cho 03 cặp vợ 
chồng, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 09 trường hợp; chứng thực bản 
sao từ bản chính cho 385 lượt, chứng thực cho 25 lượt hồ sơ, chữ ký cho công dân 
công dân đảm bảo theo quy định.

IV. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã
1. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Cập nhật và chỉ đạo kịp thời theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
2. UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới xã Hồng Đức, giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch chiến lược 
Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa 
bàn xã.

3. UBND xã ra quyết định thành lập BTC và xây dựng kế hoạch tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày TBLS. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 
75 năm ngày Thương binh liệt sĩ và khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã; tổ chức 
thành công Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ vào tối 25/7/2022.

4. Thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch, tổ chức cuộc vận động quyên góp quỹ 
đền ơn đáp nghĩa, quỹ chất độc da cam/dioxin, quỹ khuyến học, quỹ chữ thập đỏ 
năm 2022, thời gian từ ngày 16 đến hết ngày 28/7/2022 kết quả đã tổ chức vận 
động được số tiền 91.368.000 đồng.

5. Hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, văn bản trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã 
khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 vào ngày 08/7/2022.

6. Tiếp tục chỉ đạo đội ngũ công chức xã thực hiện nghiêm theo kế hoạch về 
cải cách hành chính nhà nước năm 2022 cũng như kế hoạch về cải cách hành chính 
giai đoạn 2021-2025 mà UBND xã đã ban hành..

7. Tiếp tục chỉ đạo ban kiến thiết, ban chỉ đạo phối kết hợp giám sát các công 
trình xây dựng trên địa bàn xã đảm bảo tổ chức giám sát, nghiệm thu theo thiết kế 
và đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình.

V. Tồn tại hạn chế
1. Quy vùng sản xuất tập trung giống lúa BC15 chỉ đạt diện tích là 7,52 ha tại 

khu giữa đồng của 4 thôn, không đảm bảo diện tích quy vùng tập trung quy mô 30 
ha trở lên.
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2. Ban chăn nuôi thú y, một số nhà trường không gửi báo cáo tháng theo quy 
định.

3. Việc chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc cũng như thực hiện một số 
công tác nội vụ tại nơi làm việc của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm.

4. Công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu đề ra. Đặc 
biệt là việc sử dụng gmail công vụ, việc tham mưu các văn bản qua môi trường 
điện tử (ký số), tập trung ở một số lĩnh vực như Lao động, TBXH, Thi đua khen 
thưởng, Văn hóa TT, Tài nguyên –MT....
          VI. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022
           1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, gắn với mục tiêu phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 
          Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 các đợt 
tiếp theo năm 2022 cho các đối tượng thuộc diện tiêm phòng theo hướng dẫn của 
cấp trên. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phối hợp với Trạm y tế, các tiểu 
ban tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
của Huyện ủy, UBND huyện. 

2. HTXDVNN và các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động  nhân dân tiếp 
tục gieo trồng diện tích ruộng bỏ hoang vụ mùa 2022. Khuyến khích tổ chức, cá 
nhân canh tác diện tích mà nhân dân bỏ không cấy bằng các loại cây trồng như bí 
đỏ, cây ớt xuất khẩu…; HTXDVNN hỗ trợ khâu dịch vụ tưới, tiêu, dịch vụ 
KHKT. 

HTXDVNN tích cực điều hành lực lượng lao động dịch vụ thủy nông đảm 
bảo đầy đủ nước dưỡng cho diện tích lúa, chủ động  thống nhất với các thôn về 
thời gian ngâm ủ mồi, xây dựng lịch thông báo diệt chuột tập trung trên toàn xã có 
hiệu quả. Tăng cường kiểm tra tuyên truyền trong nhân dân về các biện pháp  kỹ 
thuật chăm bón và phòng trừ sâu bệnh. Chủ động điều chỉnh cân đối quỹ vốn giải 
quyết chế độ công lao động cho các lao động. Tổng hợp diện tích nhân dân bỏ 
ruộng hoang không gieo trồng vụ mùa 2022.

3. Ban chăn nuôi thú y xã thường xuyên tuyên truyền các hộ chăn nuôi 
thường xuyên áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và thực hiện tái 
đàn lợn nái. Thực hiện tiêm phòng vaccin cúm gia cầm cho đàn gia cầm, thủy cầm 
cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn xã.

4. Trạm y tế xã tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo mùa, 
dịch bệnh sốt xuất huyết, chân- tay - miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bệnh cúm, 
bệnh đậu mùa khỉ. Thực hiện chương trình y tế Quốc gia, tiêm chủng mở rộng, 
khám và  điều trị bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt công tác bảo vệ bà mẹ, trẻ em, 
kế hoạch hóa gia đình. Làm tốt công tác điều trị và công tác tiêm chủng mở rộng, 
tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. 
Triển khai tiêm vacxin phòng Covi-19 mũi 4 cho các nhóm đối tượng người từ 50 
tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên người có nguy cơ phơi nhiễm, cán bộ y tế ,cán 
bộ tuyến đầu, công nhân người làm việc tại các khu công nghiệp. Phân công cán bộ 
trực 24/24 giờ trong ngày đảm bảo quân số trực cấp cứu và phòng chống dịch. 
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Tăng cường theo dõi chặt chẽ về tình hình dịch bệnh Covid-19, không để dịch 
bệnh xảy ra trên địa bàn xã.

5. Ban giám hiệu các nhà trường, phối kết hợp với Trạm y tế lập danh sách, 
đôn đốc các cháu học sinh trong độ tuổi tiêm phòng đầy đủ các mũi vacxin phòng 
chống dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của cấp trên.

Xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2022-2023; 
Xây dựng kế hoạch thu các khoản tài trợ báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo địa phương, 
Hội đồng giáo dục, trước khi triển khai báo cáo phụ huynh học sinh tại các nhóm 
lớp. Phối hợp với Hội khuyến học của xã tổ chức trao thưởng khuyến học cho các 
em học sinh có thành tích trong năm học 2021-2022. 

6. Công an xã tăng cường công tác tuần tra phòng chống tội phạm, đặc biệt tội 
phạm trộm cắp tài sản. Nắm tình hình, dư luận quần chúng nhân dân, tiếp nhận và 
giải quyết kịp thời các tin báo về ANTT. Tổ chức làm CCCD và định danh điện 
tử cho công dân (dự kiến 03 ngày là ngày 6,7 và 15/8), tiếp tục thực hiện 
các nội dung Đề án số 06 trên địa bàn xã; tăng cường giải quyết thủ tục 
hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Quản lý chặt mọi hoạt động của 
các đối tượng hình sự, đối tượng đang chấp hành án tại cộng đồng, đối tượng tái 
hòa nhập cộng đồng. Chủ động thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao. 

7. Ban CHQS xã tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an giữ 
vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong toàn xã. Quản lý nắm chắc 
nguồn trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, làm tốt công tác chuyển NVQS cho 
các sinh viên đã trúng tuyển vào các trường  đại học, cao đẳng theo quy định của 
nhà nước. Quản lý quân số DQTV trong diện PCTT- TKCN, sẵn sàng ứng phó khi 
có tình huống xảy ra. Tập trung chỉ đạo lực lượng sỹ quan, hạ sỹ quan chiến sĩ đi 
huấn luyện tập trung tại các đơn vị Lữ 203 và Lữ 513 theo đúng Lệnh điều động. 
Duy trì làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

8. Công chức ĐC-GT-TL-NN-NTM tham mưu cho UBND xã thường xuyên 
kiểm tra các công trình trong phòng chống thiên tai. Nắm bắt kịp thời các trường 
hợp vi phạm hành lang ATGT để có biện pháp giải quyết kịp thời. Tiếp tục phối 
kết hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện thường xuyên kiểm tra 
ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi.

Phối hợp với Ban chỉ đạo phối kết hợp giám sát, thường xuyên có mặt tại 
công trình thi công xây dựng các tuyến đường giao thông trong thời gian giải bây, 
trải thảm nhựa.

9.Công chức ĐC-XD-MT tham mưu cho UBND xã để hoàn thành các nhiệm 
vụ trọng tâm sau: 

Phối hợp với đơn vị tư vấn nộp hoàn thiện 05 hồ sơ đất dôi dư còn lại qua hệ 
thống một cửa cho các hộ gia đình theo quyết định, đôn đốc các hộ hoàn thành việc 
nộp tiền đất và thuế trước bạ theo đúng thời gian quy định.

Phối hợp với trung tâm đấu giá để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất điểm 
dân cư xen kẹp chợ Mè khi có quyết định giá của UBND tỉnh. Phối hợp với các 
đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ quy hoạch các điểm dân cư.

Phối kết hợp cùng đơn vị tư vấn giám sát các công trình đang triển khai xây 
dựng tại địa phương.



7

Phối hợp với văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Chi cục thuế khu vực 
Ninh Thanh, Cán bộ Hợp đồng thuế, thông báo đối với các cá nhân là người địa 
phương khác đang có đất thổ cư trên địa bàn xã, đến nộp tiền thuế sử dụng đất Phi 
nông nghiệp năm 2022.

Kiểm tra nắm bắt tình hình vi phạm đất đai và khai thác cát trái phép trên 
sông Đĩnh Đào. Đôn đốc nhắc nhở Ban quản lý chợ Mè đảm bảo công tác vệ sinh 
khu vực chợ Mè. Tiếp tục đôn đốc các thôn, các đoàn thể duy trì ngày chủ nhật 
xanh trên địa bàn xã.

10. Công chức Tài chính-KT phối hợp cùng thủ quỹ UBND xã rút tiền tại kho 
bạc để chi lương, phụ cấp T8/2022, chi các hoạt động thường xuyên khác. Tham 
mưu cho UBND xã ra thông báo nộp sản phẩm tới các hộ còn nợ đọng, đặc biệt là 
các hộ có diện tích trong khu vực chuyển đổi, còn đọng qua nhiều vụ.

Phối hợp với Cán bộ Hợp đồng thuế, đội thuế số 2 thông báo đến tận hộ đối 
với các hộ chưa hoàn thành nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022.

11. Công chức LĐ-TB-XH thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính 
sách cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội. Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nộp 
về phòng LĐ-TB-XH theo đúng thời gian quy định. 

Tham mưu cho Ban chỉ đạo hoạt độn hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện 
hè năm 2022, dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động, tổ chức Hội trại vào ngày 6 và 
7 tháng 8 năm 2022, địa điểm tại UBND xã. 

12. Công chức Văn hóa TT&TT tham mưu cho UBND xã tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương như kỷ 
niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Phối hợp với thôn Mai Động tham gia hội diễn sân khấu không 
chuyên 2022, vào ngày 07/8. Phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè tổ chức thi 
đấu các môn còn lai trong chương trình Đại hội TD-TT xã lần thứ IX năm 2022.

Phối hợp với CC VPHĐND- UBND để đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều 
hành của địa phương lên trang thông tin điện tử của xã, xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền về việc truy cập vào trang thông tin điện tử của xã.

13. Công chức Đảng ủy-Nội vụ phối hợp với Công an xã chủ động nắm tình 
hình nhân dân về các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại các khu vực thờ tự trên địa 
bàn, hoạt động của người nước ngoài ra, vào địa bàn. Tham mưu cho UBND xã 
trong việc theo dõi, đôn đốc việc chấp hành quy chế làm việc tại cơ quan của cán 
bộ, công chức như: việc chấp hành thời gian giờ giấc làm việc, đeo thẻ, một số 
công tác nội vụ… Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo theo Kế hoạch kiểm tra công tác cải 
cách hành chính năm 2022 của Đoàn kiểm tra huyện vào ngày 11/8/2022.

14. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, đề nghị của công dân, thực hiện công tác chứng thực trên môi trường 
điện tử. Tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch. 

15. Chỉ đạo Ban chỉ đạo hoạt động hè tổ chức các hoạt động hè cho thanh, 
thiếu niên và nhi đồng đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn.

16. Chỉ đạo các thôn khảo đạc, dự trù kinh phí xây dựng kế hoạch tổ chức thi 
công xây dựng các tuyến đường GTNT, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 
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xây dựng trên địa bàn xã. Chỉ đạo thôn Đồng Lạc và thôn Kim Húc tiến hành thi 
công cải tạo, nâng cấp xây dựng đường giao thông nông thôn do nguồn kinh phí 
nhân dân tự nguyện đóng góp để xây dựng.

  Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và một số nhiệm vụ 
trọng tâm tháng 8/2022.

Nơi nhận:  
- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND; Lãnh đạo UBND;
- Cán bộ, công chức xã;
- Các ngành đoàn thể, đài TT;
- Các thôn;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Tạ Ngọc Quyên
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