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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: 65/BC-UBND                            Hồng Đức, ngày 31 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8,

 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022

I. Phát triển kinh tế
1. Về sản xuất nông nghiệp
HTXDVNN tăng cường chỉ đạo lao động làm dịch vụ thủy nông, công nhân 

vận hành cụm máy nhà nước của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, các cụm 
máy Dã chiến, tăng cường bơm gạn lượng nước các khu vực thấp trũng, ảnh hưởng 
do mưa lớn của cơn bão số 02, số 03. Đảm bảo nước dưỡng cho các trà lúa mùa, 
phối hợp với XNKTCTTL huyện tăng cường tổ chức bơm tiêu úng cho các vùng 
trũng để hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài gây chết lúa; Qua thống kê diện các 
hộ bị thiệt hại  do bão số 2 trong toàn xã có 21 hộ diện tích 3,42ha bị thiệt hại, 
trong đó diện tích lúa bị thiệt hại 1,33 ha, diện tích rau màu là 2,09ha, UBND xã đã 
hướng dẫn các hộ làm đơn khai báo số diện tích bị thiệt hại báo cáo UBND huyện; 
xây dựng  02 tin bài khuyến cáo trên hệ thống đài truyền thanh xã về phun phòng 
trừ sâu cuốn lá, bệnh khô vằn, bệnh vàng lá đốm sọc vi khuẩn trên cây lúa, khuyến 
cáo bón phân kali giúp cây lúa cứng cây hạn chế bị đổ kháng được sâu bệnh đảm 
bảo hạt thóc trắc chất lượng gạo ngon, bổ sung phân đạm đối với diện tích lúa phát 
triển kém. Tổ chức triển khai kế hoạch hỗ trợ khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang 
không canh tác đến các thôn và các đoàn thể như hội CCB, hội Phụ nữ, hội Nông 
dân bằng biện pháp hỗ trợ nhân dân trồng cây rau màu phủ xanh diện tích với định 
mức là 30.000đ/ sào; thời gian triển khai từ ngày 10/8 -  30/8/2022, địa điểm hỗ trợ 
là khu vực giữa đồng của 4 thôn. Báo cáo số liệu kết quả gieo trồng vụ mùa năm 
2022 về UBND huyện. Tiếp tục chủ động phối kết hợp với các thôn thống nhất 
thời gian ngâm ủ mồi và triển khai đồng bộ đặt mồi diệt chuột tập trung có hiệu 
quả.

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. Thường xuyên 
cung ứng các loại vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm mới nhập đàn. Hiện 
nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã có 10.400 con; trong đó đàn trâu bò, 
bê ghé 56 con; đàn lợn 285 con; đàn gia cầm, thủy cầm 10.059 con. Tính đến thời 
điểm hiện tại trên địa bàn xã không có ổ dịch lớn nào xảy ra trên đàn gia súc, gia 
cầm, thủy cầm.
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3. Địa chính-Xây dựng & Môi trường, Nông nghiệp, GTTL
UBND xã đôn đốc 01 hộ có đất dôi dư nộp tiền theo thông báo của chi cục 

thuế và phối hợp với đơn vị tư vấn nộp hoàn thiện 5 hồ sơ đất dôi dư còn lại qua hệ 
thống một cửa cho các hộ gia đình theo quyết định. Phối hợp với các đơn vị tư vấn 
hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch các điểm dân cư trình xin ý kiến các cơ quan 
chuyên môn của huyện. Ngày 25/8/2022 Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã 
nghe các đơn vị tư vấn và UBND xã báo cáo thông qua Quy hoạch chi tiết điểm 
dân cư từ giáp nhà ông Trung đến cạnh bà Son thôn Đồng Lạc; Phối kết hợp cùng 
đơn vị tư vấn, Ban chỉ đạo phối kết hợp giám sát của UBND xã, giám sát thi công 
trình đường GTNT đoạn từ cầu Trạm xá đến sau ông Phiệu thôn Kim Húc, Nhà vệ 
sinh, cầu ao khu vực Chợ Mè, xây dựng bổ sung 4 phòng học trường THCS, sửa 
chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học. 

Trong tháng, UBND xã đã tiếp nhận hỗ trợ dụng cụ, thuốc chế phẩm xử lý rác 
thải của UBND huyện hỗ trợ các xã công tác vệ sinh môi trường gồm: Xe cải tiến 
chở rác thải 4 xe, 31 thùng chế phẩm xử lý rác, 50 thùng nhựa chứa rác thải; đã cấp 
trang bị cho 4 thôn, trạm y tế, nhà văn hóa và UBND xã.

Thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình vi phạm đất đai và khai thác cát trái 
phép trên sông Đĩnh Đào, các vi phạm về đất đai môi trường. 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 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. Phối 
kết hợp với trưởng thôn Mai động phát hiện và ngăn chặn kịp thời 01 trường hợp 
vi phạm kè bờ mương trên địa bàn thôn.

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 với số tiền 
14.900.000 đ.  Làm hồ sơ mai táng phí cho 02 trường hợp, hồ sơ đề nghị hưởng 
bảo trợ xã hội cho 03 trường hợp.

2. Văn hóa Thông tin-Thể thao, Y tế, giáo dục
Tập trung tuyên truyền kỉ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công 

(19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Tuyên truyền treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc từ ngày 15/8 đến ngày 03/9/2022. 
Công chức VHTT xã phối hợp với thôn Mai Động tổ chức 01 đội văn nghệ, tập 
luyện và tham gia Liên hoan ca múa nhạc không chuyên do huyện tổ chức, kết quả 
đạt 01 giải A,  01 giải C cá nhân và giải C toàn đoàn. Đài truyền thanh xã xây dựng 
28 chương trình phát thanh, 98 tin bài văn bản các loại. Thực hiện nghiêm lịch tiếp 
âm đài 3 cấp. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của xã 06 tin bài. Treo 02 
khẩu hiện 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 
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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 588 người; 
điều trị cho 462 người; xét nghiệm Covid-19 cho 05 người; tiêm phòng Covid-19 
mũi 1 cho 51 người; tiêm Covid-19 mũi 2, 3, 4 cho 637 người. Tổng số ca sinh 
trong tháng là 05 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.

Tổng kết năm học 2021-2022 do UBND huyện Ninh Giang tổ chức, trường 
Mầm non Hồng Đức đã được UBND tỉnh tặng cờ có thành tích suất xắc trong 
phong trào giáo dục Mầm non của huyện Ninh Giang; Các nhà trường tổ chức cho 
giáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch năm học, chuẩn bị tốt 
mọi điều kiện về cơ sở vật chất dạy và học, cơ sở vật chất cho công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid- 19, tổng dọn vệ sinh toàn trường chuẩn bị cho khai giảng 
năm học 2022 - 2023. 

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. Lập hồ sơ đề nghị đưa 01 
đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện. 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. 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 12 nhân khẩu, tách hộ cho 2 hộ, xóa 
nhân khẩu cho 09 trường hợp. Thường xuyên làm sạch dữ liệu dân cư, đảm 
bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. 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 03 ngày, kết quả làm được cho 310 
trường hợp. Tuần tra phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, bảo 
đảm ANTT trong hoạt động trại hè và giải bóng đá thiếu nhi hè năm 2022. 
Lập biên bản vi phạm hành chính 01 trường hợp vi phạm về môi trường 
(đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý). 

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 77 năm ngày cách mạng tháng Tám thành công, 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. Điều động 08 đ/c sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đi kiểm tra huấn luyện tại đơn vị 
Lữ đoàn 203 QĐ2 quân số tham gia đúng kế hoạch của Ban CHQS huyện. Duy trì 
quân số 90 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 
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nghiêm túc công tác chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác đền ơn đáp 
nghĩa. 
       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 15 trường hợp, khai tử cho 02 người, cấp giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân cho 03 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính cho 375 lượt. Khắc 
phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính mà đoàn kiểm tra 
của huyện đã chỉ ra. 

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 quyết định số 107/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ 

đạo xã hội học tập giai đoạn 2020 – 2025.
3. UBND xã ban hành kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết 

định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” giai đoạn 2021-2026.

4. UBND xã ban hành kế hoạch số 55/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết 
định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình 
hình mới (giai đoạn 2021 - 2030) trên địa bàn xã Hồng Đức.

5. UBND xã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển 
nông nghiệp và nông thôn bề vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
trên địa bàn xã Hồng Đức. 

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.

8. Chỉ đạo BCĐ hoạt động hè tổ chức các hoạt động Hội trại hè năm 2022 cho 
thanh, thiếu niên, nhi đồng đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn.

9. 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.

10. Chỉ đạo BCĐ 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 đã vận động được 
số tiền là 91.368.000 đ; BCĐ cuộc vận động của xã đã phân bổ nguồn quỹ vận 
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động được cho các tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng như sau: Hội nạn chân chất 
độc da cam/đioxin là 12.500.000 đ, Hội Chữ thập đỏ là 30.000.000 đ, Hội Khuyến 
học là 8.868.000đ, Qũy đền ơn đáp nghĩa là 40.000.000 đ.

11. Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo để phục vụ đoàn kiểm tra của huyện theo Kế 
hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 vào ngày 11/8/2022.

12. Phối hợp với các đơn vị thi công, cung cấp toàn bộ hồ sơ thi công xây 
dựng các công trình xây dựng cơ bản của địa phương (giai đoạn 2019-2022) cho 
Thanh tra Nhà nước huyện Ninh Giang về địa phương thanh tra đột xuất theo 
Quyết định số 25/QĐ-TTr ngày 21/7/20222 của Thanh tra huyện Ninh Giang.

13. UBND xã đã ra Thông báo số 18/TB-UBND ngày 09/8/2022, Thông báo 
trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Khuynh công dân thôn Đồng Lạc, xã Hồng 
Đức kiến nghị 3 nội dung. Đề nghị địa phương xen xét; Một là giải quyết được 
mua mảnh đất xen kẹp hiện nay giao cho thôn Đồng Lạc làm bãi chứa vật liệu 
được chuyển sang làm đất ở cho con trai ông đã gần 50 tuổi chưa có đất ở; Hai là 
chế độ hỗ trợ tiền làm nhà cho đối tượng người có công làm nhà từ năm 2017; Ba 
là diện tích ông nhận chuyển nhượng lại của hộ ông Nguyễn Hòa Bình đấu giá từ 
năm 2003 đến nay ông Khuynh cho là bị thiếu đất. Căn cứ theo thẩm quyền UBND 
xã đã trả lời theo nội dung ông khuynh kiến nghị.

14. Hoàn thành nộp tiền vào Kho bạc nhà nước việc giao nộp thuế sử dụng đất 
Phi nông nghiệp năm 2022 với tổng số tiền: 54.018.390 đồng.

15. Lãnh đạo UBND xã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, mời Ban Chi ủy chi 
bộ 2 lên để làm việc giao cho Ban Chi ủy chi bộ 2 về họp báo cáo Chi bộ, Quân 
dân chính, nhân dân thôn Đồng Lạc về việc tháo rỡ cổng làng Văn hóa đưa vào về 
cuối đoạn đường đôi giáp đất hộ ông Hải xây dựng lại làm mới. UBND xã hỗ trợ 
kinh phí 50.000.000 đồng và 2 vạn gạch bê tông; còn xét thấy không xây dựng 
cổng làng văn hóa nữa, UBND xã vẫn hỗ trợ cho thôn sử dụng số kinh phí trên vào 
xây dựng các công trình phúc lợi của thôn, nguồn kinh phí do UBND xã xã hội hóa 
không lấy từ ngân sách địa phương. Còn nếu thôn không tháo rỡ UBND xã giao 
cho ông Trưởng công an, ông các bộ GTTL, ông Trưởng thôn Đồng Lạc tiến hành 
lập Biên bản giao gắn trách nhiệm cho thôn trong công tác bảo vệ ATHL giao 
thông trên tuyến đường trục xã.  

V. Tồn tại hạn chế
1.  Sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc cùng với Trưởng các ngành đoàn thể 

trong việc đôn đốc các Chi hội đoàn thể ở các thôn, hưởng ứng ngày Chủ nhật 
xanh vào chủ nhật của tuần cuối tháng còn yếu, có những tuyến đường giao cho 
một số chi đoàn, chi hội tự quản không có lực lượng dọn vệ sinh.

2. Việc chấp hành thời gian, giờ giấc ở một số các đồng chí cán bộ, công chức 
vẫn chưa có nhiều chuyển biến; 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), …

3. Việc chỉ đạo thi công xây dựng một số công trình chưa đạt tiến độ đề ra.
4. Tỷ lệ nhân dân treo cờ chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 

thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 02/9 còn thấp.
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       VI. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022
           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 tăng cường kiểm tra trên đồng ruộng phát hiện tình hình sâu 
bệnh, khuyến cáo kịp thời đặc biệt đối với diện tích lúa đang trong giai đoạn kết 
thúc đẻ nhánh chuyển sang giai đoạn đứng cái làm đòng. Chủ động tuyên truyền 
đến nhân dân về kỹ thuật chăm bón giúp cây lúa khỏe, hạn chế được sâu bệnh, bón 
bổ sung các loại phân bón kích thích đối với diện tích lúa bị ảnh hưởng do ngập 
úng. Tăng cường các biện pháp phun phòng ngừa bệnh như bạc lá, đạo ôn, khô vằn 
sau mỗi trận mưa giông. Tăng cường chỉ đạo lực lượng lao động thủy nông đảm 
bảo nước dưỡng cho diện tích lúa để nhân dân chăm bón. Tiếp tục phối kết hợp với 
các thôn chủ động đồng bộ trong công tác diệt chuột bảo vệ diện tích lúa và hoa 
màu. Chủ động nhập các loại thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng đáp ứng phục vụ 
nhân dân kịp thời có hiệu quả.

3. Ban Chăn nuôi thú y xã thường xuyên tuyên truyền tới 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 đăng ký vaccin và tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên 
cạn 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 cảm 
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 Covid-19 mũi 3, 4 cho các nhóm đối tượng 
theo quy định. Phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong ngày đảm bảo quân số trực 
cấp cứu và phòng chống dịch. Tăng cường theo dõi chặt chẽ về tình hình dịch bệnh 
Covid-19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã.

Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi 
năm 2022 theo kế hoạch số 76/KH_TTYT, ngày 11/8/2022 của TTYT huyện Ninh 
Giang; Đồng thời phối kết hợp khám bệnh cấp quà cho các cụ từ 80 tuổi trở lên 
nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2022. 

5. 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. 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 
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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.

Phối hợp với Ban Thường trực Ban mặt trận tổ quốc xã, triển khai nhân rộng 
mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; 
cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng dồng dân cư” năm 
2022.

Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 1 năm thực hiện kế hoạch số 151/KH-
BCA-C07 v/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối 
với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 
Xây dựng kế hoạch, xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và Tổ liên 
gia an toàn PCCC” trên địa bàn xã.

6. 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. Duy trì làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Phối hợp với Lữ đoàn 214, Quân khu 3 V/v liên hệ khu vực diễn tập chiến 
thuật vòng tổng hợp năm 2022, diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp gắn với động viên 
QNDB; có 1 dppk hỗn hợp (-) thực binh,1 cppk37mm-2 bắn đạn thật tại sân vận 
động trường Tiểu học thời gian từ 19-25/9/2022.

7. 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 kiểm tra ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, 
tiếp tục thực hiện ký cam kết không vi phạm công trình thủy lợi với các hộ dân khi 
có yêu cầu của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện.

Phối hợp với Ban kiến thiết tổ chức giám sát thi công xây dựng nâng cấp 
tuyến đường WB3 đoạn từ cổng trường THPT Hồng Đức đến cống Điều tiết thôn 
Tế Cầu. Đơn vị thi công xây dựng công trình Công ty Cổ phần xây dựng Đại 
Dương là đơn vị trúng thầu thi công gói thầu số 08, tổng kinh phí trúng thầu giá trị 
xây lắp là: 8.219.645.705 đồng.

Tham mưu thành lập BCĐ, tổ công tác và xây dựng kế hoạch giải tỏa hành 
lang an toàn giao thông đợt cao điểm trong tháng 9/2022.

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

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 thu hồi đất, các điểm dân cư trình cấp có thẩm 
quyền cho thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất, giao san nấp mặt bằng phân lô 
theo hồ sơ quy hoạch đã được duyệt. 

Kiểm tra nắm bắt tình hìnhvi phạm đất đai và khai thác cát trái phép trên sông 
Đĩnh Đào, các vi phạm về đất đai môi trường. 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 toàn xã.
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9. Công chức Tài chính-KT phối hợp cùng thủ quỹ UBND xã rút tiền tại kho 
bạc để chi lương, phụ cấp T9/2022, chi các hoạt động thường xuyên khác. Chuẩn 
bị kinh phí hỗ trợ cho trường Mầm non và các thôn tổ chức Tết trung thu cho các 
cháu thiếu niên, nhi đồng năm 2022. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự 
chỉ đạo của UBND xã.

10. 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.

Hoàn thành các thủ tục hiện nay đang tiếp nhận của công dân thuộc thẩm 
quyền giải quyết của địa phương, đồng thời hướng dẫn công dân bổ sung các loại 
giấy tờ khi giải quyết quyền lợi của các cá nhân, phân loại hồ sơ sẵn sàng làm công 
tác bàn giao công việc theo nguyện vọng của cá nhân. 

11. Công chức Văn hóa TT&TT tham mưu cho UBND xã tăng cường công 
tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền công tác cải 
cách hành chính. Tuyên truyền kỉ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 
Chủ nghĩa Việt nam. 

Phối hợp với Công an xã, các thôn tổ chức thành công các hoạt động Văn hóa, 
Thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 02/9/2022 bảo đảm an ninh, trật 
tự, an toàn, tiết kiệm trong khi tổ chức các hoạt động đã được báo cáo với UBND 
xã.

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.

12. 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… 

13. 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. Khắc phục những 
tồn tại, hạn chế sau cuộc kiểm tra cải cách thủ tục hành chính của huyện.

14 Chỉ đạo các thôn Tế Cầu, Đồng Lạc, Kim Húc thực hiện nghiêm kế hoạch 
tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng 77 năm Quốc khánh 02/9 theo 
kế hoạch đã đăng ký với UBND xã đảm bảo tạo không khí vui tươi, an toàn, tiết 
kiệm.

15. Tiếp tục 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.

16. Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức khai giảng năm 
học 2022-2023 theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục& Đào tạo vào sáng ngày 
05/9/2022; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 cho 
giáo viên và học sinh. Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức để triển khai kế hoạch 
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năm học 2022 - 2023. Trường Tiểu học, trường Mầm non bố trí địa điểm cho Phụ 
huynh học sinh đưa đón học sinh vào sân trường học, tuyệt đối không được để các 
bậc Phụ huynh đón học sinh tại cổng trường gây mất an toàn giao thông đang lưu 
thông trên tuyến đường trục xã.

17. Chỉ đạo trường Mầm non và các thôn tổ chức hoạt động Tết trung thu cho 
các cháu thiếu niên, nhi đồng đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh.

18. Hội nông dân, Hội phụ nữ tổ chức dọn vệ sinh, 2 giải phân cách tuyến 
đường trục xã tổ chức tự quản, trồng hoa vào bên trong 2 giải phân cách.

19. Chỉ đạo Hội khuyến học xã trích hỗ trợ kinh phí cho các thôn tổ chức trao 
thường khuyến học, khuyến tài năm 2022. Chỉ đạo Hội Khuyến học xã và các thôn 
làm tốt công tác trao thưởng khuyến học, khuyến tài cho học sinh có thành tích 
trong học tập năm 2022; 

  Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và một số nhiệm vụ 
trọng tâm tháng 9/2022.

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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