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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8

và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2022

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8/2022
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Nông nghiệp, nông thôn
- HTX DVNN chủ động điều tiết nước phục vụ cho lúa mùa; hướng dẫn nhân dân 

các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và cây rau màu; phối hợp với 
các thôn tổ chức đánh chuột 2 đợt.

- HTX DVNN phối hợp với thôn Tân Quang cơ bản hoàn thiện việc xây dựng đoạn 
kênh xây phục vụ sản xuất cho các xứ đồng thuộc xóm 1 đảm bảo quy cách, chất lượng.

- UBND xã giao cho thôn Tân Quang tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ gia đình 
có ruộng cây nằm giáp tuyến kênh hoàn trả di chuyển cây để HTX hoàn thiện việc đào 
mương phục vụ tưới tiêu cho nhân dân.

- Ban Chăn nuôi thú y xã phối hợp với các thôn và cán bộ khuyến nông cơ sở thực 
hiện việc rà soát đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi trên địa bàn xã phục vụ công tác tiêm 
phòng vụ Thu năm 2022. Nhận và cấp 06 lít thuốc sát trùng cho các hộ chăn nuôi trong 
xã.

2. Địa chính - Xây dựng, Giao thông - Thuỷ lợi và Môi trường
2.1.. Công tác Địa chính - Xây dựng
- Tiếp công dân, tiếp nhận trả lời các ý kiến đề nghị của công dân theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; 
- Xác minh nguồn gốc sử dụng đất theo hồ sơ lưu tại UBND xã của 17 hộ gia đình, 

cá nhân đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác minh nguồn gốc sử 
dụng đất theo hồ sơ lưu tại UBND xã của 05 hộ gia đình cá nhân thực hiện việc chuyển 
quyền sử dụng đất.

- Cùng lãnh đạo thôn Tân Quang xác minh thông tin nguồn gốc sử dụng đất, của ông 
Nguyễn Đình Cơi thôn Tân Quang (Giải quyết lần 01);

- Cùng lãnh đạo thôn Nhũ Tỉnh xác minh thông tin nguồn gốc sử dụng đất theo nội 
dung đơn đề nghị của ông Vũ Văn Chìu thôn Nhũ Tỉnh (Giải quyết lần 01).

- Phối hợp với lãnh đạo thôn Vũ Xá tuyên truyền vận động ông Đào Văn Vinh, thôn 
Vũ Xá tự thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên diện tích đất nông nghiệp.

- Cùng đơn vị tư vấn, Ban quản lý dự án, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND 
huyện Tứ Kỳ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ có liên quan đến Giải phóng mặt bằng khu dân cư 
Đường Đỗ, thôn Tân Quang (Giai đoạn 1) và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khu dân cư Đường 
Đỗ, thôn Tân Quang (Giai đoạn 2).

- Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công thực hiện xây dựng trường Trung học cơ sở đảm 
bảo đúng quy trình, thời gian, tiến độ.

2.2. Công tác Giao thông - Thuỷ lợi và Môi trường: 
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 - Phối hợp với HTX DVNN trong việc rà soát, tổng hợp diện tích tiêu thoát nước 
trong làng phục vụ cho việc ký hợp đồng tiêu úng.

- Phối hợp với lãnh đạo thôn Tân Quang và lãnh đạo thôn Vũ Xá đi thực tế kiểm tra 
hệ thống tiêu thoát nước trong mùa mưa;

- Kiểm tra hệ thống đê điều và các tuyến kênh. Tổ chức tuyên truyền Pháp luật về 
Thuỷ lợi để mọi người dân nắm được các quy định, các hành vi bị nghiêm cấm vi phạm 
hành lang các công trình thuỷ lợi và thực hiện. 

3.  Tài chính
 - Truy lĩnh trợ cấp từ tháng 01/2022 đến tháng 7/2022 cho các đối tượng là cán bộ 

già yếu nghỉ việc với tổng kinh phí là 26.642.000 đồng.
- Thực hiện việc lập hồ sơ duyệt thu - chi ngân sách bảo đảm đúng quy định.
II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Giáo dục
- Phối hợp với BCH Đoàn xã tổng kết công tác hoạt động hè năm 2022.
- Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị đủ điều kiện về cơ sở vật chất trường, lớp, các 

trang thiết bị, đồ dùng, sách giáo khoa cho năm học mới 2022 - 2023.
- Triển khai Kế hoạch kiểm tra Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2022.
2. Y tế
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tổ chức khám 

sàng lọc bệnh không lây; khám chăm sóc mắt ban đầu và khám sức khỏe cho người cao 
tuổi theo hướng dẫn của Trung tâm y tế huyện. 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 
trong trạng thái mới. Tiếp tục tổ chức các đợt tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 theo 
sự chỉ đạo của Trung tâm y tế huyện và Ban chỉ đạo xã. Trong tháng đã tổ chức 02 đợt 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em và người lớn với 200 liều pfizer. 

3. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao
Đảm bảo hệ thống thông tin tuyên truyền từ xã đến thôn. Tập trung tuyên truyền kỷ 

niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022), 77 năm Quốc 
khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), các nhiệm vụ chính trị 
của địa phương và nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Phòng văn hóa - thông tin huyện.

Đội văn nghệ xã tham gia Liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên huyện Tứ Kỳ 
đạt đồng giải Nhất toàn đoàn với 2 tiết mục đạt giải A và 1 tiết mục đạt giải B.

4. Chính sách xã hội, lao động, việc làm
- Hoàn thiện 04 hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, 02 hồ sơ đề nghị hưởng mai 

táng phí đối tượng đang hưởng tuất liệt sỹ hàng tháng chết; 05 hồ sơ đề nghị hưởng mai 
táng phí đối tượng Dân công hỏa tuyến (theo Quyết định số 49/2015); 01 hồ sơ đề nghị 
hưởng mai táng phí đối tượng là Thanh niên xung phong (theo Quyết định 104/1999)

- Tiếp nhận 21 đơn đề nghị xét khuyết tật.
- Hoàn thiện báo cáo và các biểu tự kiểm tra lĩnh vực Trẻ em, hộ nghèo.
III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH, TIẾP DÂN, TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
1. Công tác Quốc phòng
- Duy trì lực lượng PCTT&TKCN đủ về quân số và phương tiện, sẵn sàng ứng cứu 

khi có tình huống hoặc khi có lệnh của trên;
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- Thông báo di chuyển đăng ký NVQS cho công dân đi học các trường ĐH, CĐ, 
TCCN và đào tạo nghề (tuy nhiên đã thông báo liên tục 1 tuần trên đài truyền thanh 
nhưng hiện chưa có công dân nào đến đăng ký di chuyển)

- Thông báo nguồn SSNN năm 2023 đến các công dân tốt nghiệp các trường Trung 
cấp, Cao đẳng, Đại học năm 2022 (nếu chưa học xong phải xin Giấy xác nhận của nhà 
trường gửi về Ban CHQS xã).

2. Công tác an ninh trật tự
- Phối hợp với Đội CSQLHC - Công an huyện Tứ Kỳ làm thẻ Căn cước công dân 

gắn chíp điện tử trên địa bàn xã vào ngày 05 - 06/8/2022 và ngày 20 - 21/08/2022. Kết 
quả thu nhận được 303 hồ sơ CCCD, trong đó: cấp mới 109 hồ sơ; cấp lại 192 hồ sơ; cấp 
đổi 02 hồ sơ.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ra quyết định miễn nhiệm chức danh công an 
viên đối với đồng chí Vũ Văn Nhã - sinh năm 1983, là công an viên bán chuyên trách 
(phụ trách thôn Vũ Xá) và bổ nhiệm chức danh công an viên đối với đồng chí Vũ Ngọc 
Quy - sinh năm 1967 (thôn Tân Quang).

- Rà soát đối với trường hợp không thể thu nhận CCCD trên địa bàn xã đối với 116 
công dân và lập danh sách sai cấu trúc số định danh đối với 29 trường hợp công dân sai 
cấu trúc đề nghị C06 xóa.

-Làm sạch DLDC, Cập nhập đính chính điều chỉnh các trường thông tin trên DLDC 
Quốc gia.

- Phối hợp với Ban CHQS xã đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT trước, trong và 
sau bầu cử chức danh Trưởng thôn trên địa bàn xã.

- Tổ chức 16 buổi tuần tra, mật phục; nắm tình hình ANTT và về khai thác cát 
trái phép trên sông Bắc Hưng Hải thuộc địa bàn xã.

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch, tiếp dân và giải quyết đơn thư
Thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực 

hiện nghiêm việc tiếp công dân; giải quyết kịp thời các đơn thư, thủ tục hành chính của 
công dân theo đúng quy định. Trong tháng, đã tiếp nhận và giải quyết 177 hồ sơ, trong 
đó có 177 hồ sơ tiếp nhận online; 100% các thủ tục giải quyết trước hạn và đúng hạn, 
không có thủ tục nào trả kết quả quá hạn.

4. Công tác Văn phòng - Thống kê, Nội vụ
- Ra quyết định công nhận chức danh Phó thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với thôn 

Nhũ Tỉnh: Ông Đặng Xuân Điện, thôn Tân Quang: Ông Nguyễn Văn Khấm, thôn Vũ 
Xá: ông Vũ Văn Loan; Miễn nhiệm chức danh công an viên thôn Vũ Xá đối với ông Vũ 
Văn Nhã; bổ nhiệm chức danh công an viên xã Quang Khải đối với ông Vũ Ngọc Quy, 
thôn đội trưởng thôn Tân Quang.

- Ngày 11/8/52022, UBND xã tổ chức tổng kết công tác bầu cử chức danh trưởng 
thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025; tặng quà cho các ông trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2019 - 
2022 nghỉ công tác (04 ông: trưởng, phó thôn Nhũ Tỉnh, trưởng thôn Vũ Xá, trưởng thôn 
Tân Quang).

- Cử 34 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, trưởng, phó 
thôn tham gia học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên 
chức năm 2022 do Huyện ủy tổ chức, học trực tuyến tại xã.
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- Tổng hợp thông tin về diện tích gieo trồng hàng năm với tổng diện tích 401.6 ha
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9/ 2022
1. Lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc 

và phòng trừ bệnh cho lúa, cây trồng, vật nuôi, thủy sản mùa nắng nóng.
- HTX DVNN chủ động trong công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; 

kịp thời đề xuất xí nghiệp KTCTTL huyện bơm tiêu úng khi có mưa lớn. Chủ động phối 
hợp vơi các thôn tổ chức đánh thuốc diệt chuột để bảo vệ đồng ruộng và diệt chuột trong 
làng.

- Lãnh đạo thôn Tân Quang tiếp tục vận động hộ gia đình bà Hà tạo điều kiện di 
chuyển cây trồng trên đất 03 để hoàn thiện tuyến kênh tưới phục vụ sản xuất của các xứ 
đồng xóm 1 thôn Tân Quang.

2. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng, Giao thông - Thuỷ lợi và Môi trường
- Tiếp tục giải quyết nội dung đơn đề nghị của ông Vũ Văn Chìu thôn Nhũ Tỉnh và 

nội dung đơn đề nghị của ông Nguyễn Đình Cơi thôn Tân Quang.
3. Lĩnh vực Tài chính
Hướng dẫn các bộ phận làm thủ tục chi thường xuyên và thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn. Kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định. Thực 
hiện đầy đủ các báo cáo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách do lãnh đạo và cấp 
trên giao.

4. Văn hóa xã hội
4.1. Giáo dục
- Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2022 

- 2023; thực hiện việc thu các khoản đóng góp và xã hội hoá giáo dục phải công khai 
minh bạch và theo đúng quy định.

- Chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 
2022. 

4.2. Y tế
Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND huyện. Tổ chức 
tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 theo số lượng vắc xin do Trung tâm y tế huyện phân 
bổ, đảm bảo đúng số lượng, tiến độ, đúng đối tượng.

4.3. Văn hóa - Xã hội
- Tăng cường viết tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 

thành công và Quốc khánh 02/9; các nhiệm vụ chính trị của địa phương và theo yêu cầu 
của phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

- Hoàn thiện các chuyên mục tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử phục vụ 
chấm điểm Chính quyền điện tử.

- Phối hợp với các thôn hoàn thiện danh sách đăng ký gia đình văn hóa năm 2022.
4.4. Chính sách xã hội - Việc làm
- Tham mưu Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã xét các hồ sơ đề nghị xác định 

mức độ khuyết tật.
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- Tiếp tục hướng dẫn thân nhân người có công bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hưởng thờ 
cúng liệt sĩ.

5. Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê, Nội vụ
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên cho Chính trị viên phó, Bí thư 

đoàn thanh niên xã, đề nghị nâng lương thường xuyên cho 01 cán bộ xã.
- Xây dựng báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2022.
- Lập báo cáo công tác CCHC chuẩn bị cho công tác kiểm tra của UBND huyện Tứ 

Kỳ.
- Tham mưu hoàn thiện các văn bản có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.
6. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch và tiếp dân
Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện 

nghiêm việc tiếp công dân; giải quyết kịp thời các đơn thư, thủ tục hành chính của công 
dân theo đúng quy định.

7. Lĩnh vực Quốc phòng
- Duy trì tốt chế độ trực SSCĐ của LLDQ cơ động; phối hợp với lực lượng Công 

an xã bảo đảm tốt về ANTT trong các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám 
và Quốc khánh 02/9;

- Tiếp tục di chuyển đăng ký NVQS cho nam công dân đi học các trường TC, CĐ, 
ĐH.

- Phối hợp với các ngành liên quan lập danh sách, quản lý, rà soát nguồn SSNN năm 
2023 (độ tuổi từ 18 - 25);

- Tiếp tục duy trì lực lượng PCTT&TKCN đủ về quân số và phương tiện, sẵn sàng 
ứng cứu khi có tình huống hoặc khi có lệnh của trên.

8. Công tác an ninh trật tự
- Tiếp tực nắm tình hình, đảm bảo an toàn về ANTT công tác giải phóng mặt bằng 

trục đường liên xã từ cầu phao Đò Đồn đến trạm bơm cũ.
- Trực giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của công dân.
- Nắm tình hình ANTT trên địa bàn xã, tình hình khai thác cát trái phép; 
- Cập nhập đính chính điều chỉnh các trường thông tin trên DLDC Quốc Gia.
- Tiếp tục trao đổi, trả lời xác minh với Công an các địa phương trên Hệ thống mạng 

nội bộ.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc 

phòng - an ninh trong tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 của UBND xã. 
Yêu cầu cán bộ, công chức, các bộ phận chuyên môn của UBND xã nghiêm túc triển khai thực 
hiện theo kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Thiêm
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