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

phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8/2021
I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về nông nghiệp, nông thôn
Trong tháng tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho 

lúa mùa; các đối tượng sâu, bệnh chủ yếu là sâu cuốn lá, bệnh bạc lá, bệnh đốm 
sọc vi khuẩn. Hiện các trà lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt và đang trong giai 
đoạn làm đòng. Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp thực hiện tốt việc điều tiết 
nước tưới dưỡng cho lúa và cây rau màu và tổ chức trộn mồi thuốc diệt chuột sinh 
học đợt 3 cho các hộ sản xuất trên địa bàn xã. 

Triển khai rà soát thống kê đàn gia súc gia cầm, đàn chó trên địa bàn xã để 
làm cơ sở đăng ký văcxin tiêm phòng vụ Thu năm 2021. Hướng dẫn nhân dân các 
biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm tuýp A/H5N8 và các chủng cúm phát 
sinh trên đàn gia cầm; bệnh liên cầu khuẩn trên cá và tình trạng cá chết hàng loạt 
do thiếu dưỡng khí.

Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của về việc triển khai thực 
hiện kế hoạch xây dựng các tuyến đường hoa, đường cây tại các xã, thị trấn; về 
tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đảm bảo 
hành lang an toàn giao thông đường bộ.

2. Địa chính - xây dựng- giao thông và môi trường
Tập trung cao cho công tác PCTT và TKCN năm 2021. 
Tiến hành khảo sát, đo đạc diện tích đất công điền để ký hợp đồng đấu thầu đất 

công điền theo quy định. 
Tiến hành đo đạc, trích lục khu đất để làm quy hoạch chi tiết mở rộng trường 

Mầm non; đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế các công trình của Trường Mầm non, 
Tiểu học, THCS để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia còn nợ.

Về môi trường: Triển khai kế hoạch phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia 
đình trên địa bàn xã Quang Khải. Các thôn duy trì tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt 
trong khu dân cư. 

3. Tài chính
Tiếp tục 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 
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đúng chế độ quy định. Thực hiện các báo cáo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 
phụ trách do lãnh đạo và cấp trên giao. Đề xuất các chủ trương đầu tư năm 2022 
của xã để huyện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục
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 và thực hiện tốt công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 cho năm học mới 2021- 2022.

Trường THCS được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức 
độ 1 theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021.

2. Y tế
Tập trung cao trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn xã. Thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp ho, sốt, nghi 
nhiễm trong cộng đồng; đặc biệt rà soát các trường hợp trở về địa phương từ các 
tỉnh ngoài, khu vực có dịch bệnh; truy vết các trường hợp F1, F2. Triển khai cho 
các hộ dân, cửa hàng thuốc, doanh nghiệp ký cam kết cháp hành các quy định về 
phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phối hợp với Trung tâm y tế huyện lấy 38 mẫu xét nghiệm, kết quả các mẫu 
xét nghiệm đều với âm tính với SARS-CoV-2.

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 76 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. Tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Tạm dừng các hoạt động văn hoá, thể thao để phòng chống dịch Covid-19 
theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. 

Triển khai cài đặt ứng dụng Smart Hải Dương trên cổng thông tin điện tử và 
trang Facebook của UBND xã.

Kiện toàn Ban biên tập và Quy chế cổng thông tin điện tử của xã.
4. Chính sách xã hội, lao động, việc làm
Các chế độ chính sách cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được 

thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và quy định của nhà nước.
Hoàn thiện biểu mẫu cập nhật thông tin cung cầu lao động, toàn xã có 265 

trường hợp biến động trong năm 2021.
Rà soát lao động tại địa phương làm việc tại các công ty trong tỉnh là 1.260 

trường hợp; lao động tại các tỉnh ngoài là 118 trường hợp.
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Hoàn thiện hồ sơ cho 09 trường hợp hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng 
theo Nghị định số 20/2021. Lập hồ sơ cho 01 trường hợp hưởng mai táng phí theo 
QĐ 49/2015 và 01 trường hợp hưởng thẻ BHYT.

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG- AN NINH, TIẾP DÂN, TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

1. Lĩnh vực Quốc phòng
 Công tác quốc phòng- quân sự địa phương được đảm bảo. 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. Duy trì tốt chế độ trực SSCĐ của LLDQ cơ động; phối 
hợp với lực lượng Công an bảo đảm tốt về ANTT trong các hoạt động kỷ niệm 76 
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

 Hoàn thiện thủ tục đề nghị với Ban CHQS huyện di chuyển đăng ký NVQS 
cho công dân đi học các trường ĐH, CĐ, TCCN và đào tạo nghề.

Phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phân công lực lượng dân quân tham gia trực 
chốt phong tỏa khu vực có ca nghi nhiễm tại xóm 2 - thôn Tân Quang.

2. Lĩnh vực An ninh trật tự
Tình hình an ninh trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không có diễn biến phức 

tạp. 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.

Phối hợp với Trạm y tế, các cơ quan liên quan nắm tình hình công dân từ 
vùng dịch về địa phương, truy vết các F trong công tác phòng chống dịch Covid-
19. Tham mưu cho UBND xã ra 05 quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế; 
Trực tiếp xử phạt 02 vụ việc trong lĩnh vực y tế, 01 vụ việc VPHC trong lĩnh vực 
bạo lực gia đình.

Phối hợp với Đài truyền thanh xã phát bài tuyên truyền của Công an Tỉnh về 
phương thức lừa đảo của tội phạm, cấm sử dụng kích điện để bẫy chuột; phối hợp 
với các Trưởng thôn cho ký cam kết với các hộ nuôi, trồng về việc không sử dụng 
kích điện để bẫy chuột.

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch
Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid-19 tại bộ phận 
một cửa của UBND xã. Trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết 143 hồ sơ, trong 
đó 100% các thủ tục giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có thủ tục nào trả 
kết quả trễ hạn. Triển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ 
bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

4. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư
UBND xã tổ chức hòa giải 04 vụ việc về đất đai. Kết quả hòa giải thành công 

03 vụ việc; 01 vụ việc tiếp tục hòa giải. Trong tháng không có đơn của công dân.
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5. Công tác Văn phòng- Thống kê, nội vụ
Họp kiểm điểm, hoàn thiện hồ sơ đề nghị kỷ luật công chức vi phạm về chính 

sách dân số; hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; 
thống kê người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn.

Thực hiện công tác điều tra các hộ kinh doanh cá thể và các nơi thờ tự trên 
địa bàn xã. Thực hiện thống kê diện tích cây gieo trồng hàng năm.

Kiện toàn bộ phận một của UBND xã và thực hiện rà soát thủ tục hành chính 
theo quy định.

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Việc tham mưu của cơ quan chuyên môn về công tác phòng chống dịch còn 
hạn chế, đôi lúc chưa kịp thời. Việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã còn gặp 
nhiều khó khăn, nhất là việc nắm bắt các trường hợp từ tỉnh ngoài và từ vùng dịch 
về địa phương.

- Việc chủ động tham mưu cho lãnh đạo, chất lượng tham mưu thực hiện và 
giải quyết công việc còn hạn chế.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9/2021

1. Về nông nghiệp, nông thôn
Tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa, cây 

rau màu hè thu; triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông; đảm bảo tốt công tác tưới 
tiêu phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia 
súc, gia cầm và công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm, đàn chó vụ thu năm 2021.  

2. Địa chính - xây dựng, giao thông và môi trường
Tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn, thiết kế đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 

các hồ sơ về quy hoạch, thiết kế các công trình để đưa vào kế hoạch đầu tư công 
năm 2022.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ thực hiện tốt mô hình phân 
loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình. 

Tập trung giải quyết đơn đề nghị về lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền.
Tiến hành đo đạc, trích lục khu đất để làm quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân 

cư Chiều Chợ (thôn  Vũ Xá).
Tập trung giải phóng các vi phạm hành lang an toàn giao thông. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang đê; tập trung cao cho công tác phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và chủ động đối phó với mọi tình 
huống có thể xảy ra

3. Tài chính: Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác nguồn thu NSNN, 
thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo theo chế độ quy định. Hướng dẫn các 
bộ phận làm thủ tục, chứng từ thanh toán đúng quy định, không để tồn đọng đến 
cuối năm.
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Xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu đất công điền theo đúng quy định 
của Luật Đất đai; soạn thảo các hợp đồng đấu thầu đất công điền với người dân. 
Lập kế hoạch thu sản công điền năm 2021.

4. Giáo dục
Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 

2020- 2021; thực hiện xã hội hoá giáo dục theo đúng quy định.
Chủ động triển khai các hình thức học theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục đào 

tạo tỉnh Hải Dương và Phòng Giáo dục huyện Tứ Kỳ. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ 
công tác kiểm tra Phổ cập giáo dục- xóa mù chữ năm 2021.

5. Y tế: Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 
Tập trung cao trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nắm chắc diễn 
biến tình hình dịch bệnh Covid-19; những người đi, đến, về từ vùng dịch, người 
phái cách ly tập trung, cách ly tại nhà, kịp thời báo cáo BCĐ phòng chống dịch 
xã và huyện.

6. Văn hóa - Xã hội
Tăng cường viết tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 02/9; 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 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 cổng thông tin phục vụ chấm 
điểm Chính quyền điện tử.

Phối hợp với các thôn hoàn thiện danh sách đăng ký gia đình văn hóa năm 
2021. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm 
nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch tổ 
chức tết Trung thu cho trẻ em.

7. Công tác Văn phòng- Thống kê, nội vụ
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp lương và hồ sơ hợp đồng công chức Chỉ huy 

trưởng Ban CHQS xã; rà soát thời gian nâng lương của cán bộ công chức để kịp 
thời tham mưu đề nghị nâng lương thường xuyên theo quy định.

8. 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.

9. Về Quốc phòng - An ninh
- Công tác quốc phòng: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban CHQS huyện 

di chuyển đăng ký NVQS cho nam công dân đi học các trường; phối hợp với các 
ngành liên quan quản lý tốt nguồn SSNN năm 2022 (độ tuổi từ 18 - 25). Phối hợp 
với các ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 
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chống dịch bệnh Covid-19. Tham mưu kiện toàn Thôn đội trưởng, Tiểu đội trưởng 
của các thôn theo quy định.

- Công tác an ninh, trật tự: Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện 
nghiêm công tác quản lý cư trú. Tham mưu BCĐ phòng chống dịch Covid -19 xã 
về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn xã trong tình 
hình mới; phối hợp với Trạm y tế xã, các cơ quan hữu quan về việc nắm tình hình 
công dân từ vùng dịch về địa phương, truy vết các F trong công tác phòng chống 
dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2021 của UBND xã./.

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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