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Quang Khải, ngày 25  tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 5, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2021

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XH THÁNG 5
I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về nông nghiệp, nông thôn
- Tiếp tục tập trung việc điều tiết nước tưới dưỡng cho lúa vụ chiêm xuân, 

chủ động phòng chống úng cuối vụ. Hiện nay lúa chiêm xuân đang giai đoạn chín 
và một số diện tích đã cho thu hoạch, năng suất lúa ước đạt 60 tạ/ha. Các đối tượng 
sâu bệnh gây hại chính là bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá, đục thân,... 
phát sinh, gây hại và đã được chỉ đạo phun trừ kịp thời, hiệu quả.

- Hiện cây rau màu xuân hè đang sinh trưởng, phát triển tốt; một số loại cây 
như dưa hấu, bầu, mướp,... đã và đang cho thu hoạch.

- Xây dựng Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021 và định hướng sản xuất vụ 
đông 2021- 2022; Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 
Kiểm tra hiện trạng hệ thống đê và các cống dưới đê Bắc Hưng Hải để đảm bảo 
công tác phòng chống lụt bão.

- Tiếp tục tổ chức tiêm phòng vác xin phòng bệnh tai xanh và lở mồm, long 
móng cho 200 con lợn trên địa bàn xã.

2. Địa chính - xây dựng- giao thông và môi trường 
Duy trì kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai, môi trường trên địa bàn. 
Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Chợ Nhũ xã Quang Khải để trình UBND huyện phê duyệt Quy hoạch chi tiết.
Tiếp nhận và cấp 38 thùng đựng chất thải nguy hại giao cho các thôn đặt tại 

các xứ đồng để thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Các thôn duy 
trì tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, kịp thời ngăn 
chặn các hoạt động xây dựng sai quy định trên địa bàn xã.

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 đúng chế độ quy định. Lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán 
kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021- 2026. Kịp thời giải ngân kinh phí sửa chữa, nâng cấp Đài truyền thanh xã 
theo đúng quy định.
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II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ- XÃ HỘI

1. Giáo dục
Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch Covid-19 

theo văn bản chỉ đạo của các cấp. Hướng dẫn các trường chủ động xây dựng, điều 
chỉnh kế hoạch dạy học để đảm bảo hoàn thành chương trình các môn học, các 
hoạt động giáo dục theo Kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 do UBND tỉnh 
quy định. Trường THCS, trường Tiểu học tổ chức cho học sinh học online để 
phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu cuả Sở giáo dục. Hoàn thành chương trình 
dạy và học, kiểm tra đánh giá cuối kỳ, đánh giá xếp loại học sinh. Trường THCS 
xét tốt nghiệp và xây dựng kế hoạch cho học sinh lớp ôn thi vào THPT.

2. Y tế
Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19 trong trạng thái mới. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức tiêm vacxin 
phòng Covid – 19 cho các đối tượng được ưu tiên và lấy mẫu xét nghiệm cho các 
thành viên Ban chỉ đạo và các tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 
cấp trên địa bàn xã. Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác y tế phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp tổ chức truy vết người từ vùng dịch 
trên địa bàn huyện.

3. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao
Tiếp tục tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; tuyên truyền về 
phòng chống dịch bệnh Covid 19; tăng cường số lượng tin bài đăng trên cổng thông 
tin điện tử.

Triển khai kế hoạch sửa chữa, nâng cấp Đài truyền thanh xã để kịp thời phục 
vụ bầu cử và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

4. Chính sách xã hội, lao động, việc làm
Chi trả kịp thời cho các đối tượng chính sách theo quy định. Các chế độ 

chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp 
thời, đúng đối tượng và quy định của nhà nước. Triển khai thực hiện Kế hoạch 
hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2021, Kế hoạch tháng 
hành động vì trẻ em.

Hoàn thiện hồ sơ cho 16 hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người khuyết tật 
và 01 hồ sơ người đủ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp hàn tháng. Thông báo cho các 
đối tượng người cao tuổi được chúc mừng thọ năm 2022.

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

1. Lĩnh vực Quốc phòng
Xây dựng và triển khai kế hoạch PCGNTT&TKCN năm 2021; thành lập lực 

lượng xung kích PCGNTT&TKCN quân số 90 người cùng với phương tiện ứng 
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cứu. Hoàn thành chương trình huấn luyện cho LLDQ cơ động và Dân quân binh 
chủng với 100% quân số tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoàn thành việc 
đăng ký NVQS cho 35 nam công dân đủ 17 tuổi trong năm; rà soát, đăng ký nguồn 
SSNN năm 2021, lực lượng DBĐV và phương tiện kỹ thuật theo đúng kế hoạch.

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; tình hình An ninh, tôn giáo ổn định, không tập trung đông người và không xảy 
ra các vụ việc có liên quan về TTXH và tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia  kiểm 
soát tình hình dịch bệnh covid -19 trên địa bàn xã.

Trong tháng bắt giữ và hoàn thiện xử lý vi phạm hành chính đối với 02 vụ 
vi phạm về y tế (không đeo khẩu trang khi đi ra đường)

Công an xã chủ trì, cùng với Quân sự thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm 
soát và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử 
23/5/2021 trên địa bàn xã; không phát hiện có tờ rơi, đơn thư phản ánh. 

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 xã. Tháng 5 giải quyết 169 thủ tục hành chính cho công dân.

4. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư
Trong tháng 5, UBND xã tiếp nhận 02 đơn đề nghị của công dân (liên quan 

về lĩnh vực đất đai).
  5. Công tác Văn phòng- Thống kê, nội vụ.

Tập trung thực hiện các công việc phục vụ công tác bầu cử; kiểm tra công 
tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị bầu cử; cấp phát hòm phiếu, con dấu và các tài 
liệu phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tổ chức thành 
công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 
với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 99%; các đại biểu trúng cử đảm bảo đúng cơ 
cấu, định hướng.

 01 cán bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 được 
nâng bậc lương trước thời hạn.

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 
Covid- 19 đôi lúc chưa kịp thời.

- Các vụ việc vi phạm về xây dựng vẫn còn xảy ra.
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 6

1. Về nông nghiệp, nông thôn
Chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, trồng cây rau màu 

xen vụ và chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ mùa; triển khai 



4

Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021 và định hướng sản xuất vụ đông 2021- 2022; 
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Tiếp tục tập trung 
việc điều tiết nguồn nước hợp lý và chủ động phòng chống úng cuối vụ. 

2. Địa chính - xây dựng, giao thông và môi trường
Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân chấp hành đúng quy định 

về Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho 
10 hộ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo phù hợp với định 
hướng phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực đất đai 
và môi trường theo thẩm quyền.

3. Tài chính: Tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác tốt nguồn thu NSNN, 
thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo theo chế độ quy định. Xây dựng báo cáo 
tình hình thực hiện phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 
tháng cuối năm, báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương 
hướng 6 tháng cuối năm. 

4. Giáo dục: Chỉ đạo các trường học tổ chức tổng kết năm học theo hình 
thức trực tuyến cho học sinh Tiểu học, THCS. Trường tiểu học, THCS chuẩn bị 
mọi điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2, lớp 6 
và thực hiện nhiệm vụ hè năm 2021.

5. Y tế: Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 
và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác rà 
soát, truy vết các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng, các công dân từ vùng dịch về.

6. Văn hóa – Xã hội
- Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các 

văn bản chỉ đạo của các cấp; tuyên truyền hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ 
niệm, các sự kiện lớn trong tháng 6. Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông báo cho các đối tượng làm thẻ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng 
Chính phủ; báo cáo công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2021 và thăm tặng quà cho 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2021.

7. Công tác Văn phòng- Thống kê, nội vụ
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết bầu cử và kỳ họp thứ nhất HĐND 

xã khoá II, nhiệm kỳ 2021- 2026.
- Thực hiện niêm yết danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại bộ phận 1 cửa.
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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 khiếu tố.

9. Về Quốc phòng- An ninh
- Công tác quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; 

phân công nhiệm vụ cho lực lượng ứng cứu chuẩn bị đầy đủ các phương tiện ứng, 
sẵn sàng xử trí tình huống khi có lệnh của trên. Cử đủ người (03 đồng chí: Chính 
trị viên, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã) tham gia hội thi pháp 
luật về Dân quân tự vệ. Làm tốt công tác bảo quản vũ khí trang bị sau huấn luyện, 
sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm an toàn.

- Công tác an ninh, trật tự: Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú; tăng 
cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền người dân chấp hành các quy định 
về phòng, chống dịch Covid-19 và phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc 
đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 
tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6/2021 của UBND xã./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT 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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