Ỷ BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29 /BC-UBND

Quang Khải, ngày29 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 7,
phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2021
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7
I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về nông nghiệp, nông thôn
Đến ngày 12/7/2021, toàn xã đã gieo cấy xong vụ mùa 2021 với diện tích lúa
cấy khoảng 327 ha (đạt 99,21% KH); hiện cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và
đang giai đoạn đẻ nhánh. Công tác điều tiết nước phục vụ làm đất, gieo cấy được
thực hiện tốt, nhất là trong thời gian nắng nóng vừa qua. Thực hiện mô hình trình
diễn mạ khay cấy máy với diện tích 3,3 ha thuộc khu sau đồng, thôn Nhũ Tỉnh.
Công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất được quan tâm thực hiện, từ đầu vụ đã tổ
chức được 02 đợt diệt chuột cho toàn bộ diện tích lúa, cây rau màu,... Bên cạnh
việc diệt chuột bằng thuốc sinh học, thôn Vũ Xá đã vận động nhân dân tổ chức 02
đợt đánh bắt chuột bằng thủ công.
Tuyên truyền các hộ chăn nuôi chủ động phòng dịch bệnh cho đàn gia súc,
gia cầm và triển khai đăng ký 4.000 liều vacxin cúm gia cầm.
2. Địa chính - xây dựng- giao thông và môi trường
Tham gia vào quy hoạch vùng huyện và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn 2050 của huyện. Triển khai quy hoạch chung xã giai đoạn
2021- 2030. Kết hợp với đơn vị tư vấn khảo sát các tuyến đường ra đồng phục vụ
kế hoạch làm đường ra đồng và đường ra khu nuôi trồng thủy sản.
Xây dựng kế hoạch phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình để triển khai
thực hiện đến các hộ dân trên địa bàn xã.
Tăng cường kiểm tra hệ thống đê và các cống dưới đê Bắc Hưng Hải để đảm bảo
công tác phòng chống lụt bão. Phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng
Hải ký cam kết không vi phạm công trình với các hộ ở ven bờ kênh Bắc Hưng Hải.
Tổ chức chặt cây hai bên lề tuyến đường liên xã. Phối hợp với Đoàn liên
ngành của huyện kiểm tra việc thực hiện đường hoa dọc trục đường xã và đường
vào các thôn; kết quả, toàn xã đã thực hiện được 04 đoạn đường hoa với tổng chiều
dài là 3.053m.
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. Báo cáo UBND huyện về chủ trương, địa điểm thực hiện
đối với các dự án đầu tư trên địa bàn xã.
II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục
Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện công tác phòng chống, dịch Covid- 19
nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn của các cấp. Chỉ đạo Trường Mầm non tổ
chức trông giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh đảm bảo phòng dịch an toàn cho
trẻ. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hè phù hợp
với từng đơn vị. Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất
cho năm học mới; tuyển sinh học sinh vào các cấp theo sự chỉ đạo của Phòng giáo
dục và kế hoạch của nhà trường.
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 đăng ký
tiêm phòng vắc xin COVID-19 đến các hộ dân trên địa bàn xã để ngăn ngừa mắc
COVID-19 và tổ chức tiêm phòng theo chỉ đạo của huyện.
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 trong nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định; Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng như: 74 năm ngày
Thương binh, liệt sỹ 27/7; ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7; các nhiệm
vụ chính trị của địa phương và theo sự chỉ đạo của Phòng Văn hóa thông tin huyện.
Tăng cường hoạt động của Trang thông tin điện tử xã; đẩy mạnh quản lý, triển khai
sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong công tác quản lý, điều hành.
4. Chính sách xã hội, lao động, việc làm
Tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà cho người có công, thân nhân
người có công với cách mạng. Kết quả: Nhận và cấp 330 suất quà của Chủ tịch
nước, với số tiền 165.000.000 đồng; 317 suất quà của tỉnh với số tiền là 95.700.000
đồng; cấp tiền cho 165 gia đình thờ cúng liệt sỹ với số tiền 82.500.000 đồng;
UBND xã và Đoàn thanh niên xã tổ chức thăm tặng quà cho 8 gia đình chính sách
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Làm thẻ BHYT cho 04 người đã được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết
định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.
III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG-AN NINH, TIẾP DÂN, TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

1. Lĩnh vực Quốc phòng
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; trực PCTT&TKCN khi
có tình huống; rà soát đối tượng 4 chưa được bồi dưỡng kiến thức QP-AN báo cáo
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huyện theo kế hoạch; phối hợp với lực lượng Công an xã bảo đảm an toàn về ANTT
trên địa bàn xã.
2. Lĩnh vực An ninh trật tự
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. Nhìn chung, tình hình an ninh
trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không có diễn biến phức tạp.
Phối hợp với Trạm y tế, các cơ quan liên 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. Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc khai báo
y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Tiếp tục phối hợp với Công an huyện tổ chức thu nhận, cấp CCCD gắn chíp
điện tử tại xã được 214 hồ sơ; tiếp nhận Phó Trưởng Công an xã.
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 xã. Trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết 441 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 01 vụ việc thống nhất mốc cõi đất ở. Kết quả hòa
giải đã xác định mốc cõi thông qua tổ công tác của huyện về xác định mốc cõi.
Trong tháng không có đơn của công dân.
5. Công tác Văn phòng- Thống kê, nội vụ
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND
xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị HĐND, UBND
huyện phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, Chủ
tịch, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Điều chỉnh phụ cấp lãnh đạo cho 01 cán bộ chuyển vị trí công tác và đề nghị
cho hưởng phụ cấp lãnh đạo đối với 01 cán bộ.
Phối hợp với Hội Cựu TNXP xã thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính
sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh
tế giai đoạn sau 1975.
Rà soát cán bộ, công chức xã và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức cấp
xã năm 2021; rà soát cập nhật thông tin cán bộ, công chức vào phần mềm quản lý
cán bộ khi có sự thay đổi.
Thực hiện công tác điều tra các hộ kinh doanh cá thể và các nơi thờ tự trên
địa bàn xã.
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IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đôi lúc chưa kịp thời.
- Việc triển khai các dự án trên địa bàn còn chậm do vướng mắc liên quan đến
quy hoạch, nguồn vốn,....
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 8

1. Về nông nghiệp, nông thôn
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất, động viên nhân
dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và rau hè thu năm 2021.
Tập trung chỉ đạo việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, công tác tổ chức diệt
chuột cho lúa mùa, đặc biệt là mô hình mạ khay cấy máy. Điều tiết nguồn nước
hợp lý để đảm bảo cho lúa, cây rau màu sinh trưởng và phát triển.
Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương”
trên địa bàn xã năm 2021.
Tuyên truyền các hộ chăn nuôi tiếp tục vệ sinh tiêu độc khử trùng, chăm sóc
và phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm.
2. Địa chính - xây dựng, giao thông và môi trường
Triển khai kế hoạch thực hiện thu gom, phân loại xử lý chất thải sinh hoạt tại
thôn, khu dân cư trên địa bàn xã.
Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực đất đai
và môi trường theo thẩm quyền. Tiếp tục xử lý đất dôi dư, xen kẹp cho các hộ gia
đình, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn xã. Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn
thiện các thủ tục liên quan đến các dự án trên địa bàn xã.
Chủ động công tác phòng, chống úng khi có mưa lớn và rà soát bổ sung kế
hoạch, các phương án trọng điểm, chuẩn bị vật tư, nhân lực,...phục vụ công tác
PCTT; thường xuyên kiểm tra các vị trí trọng điểm xung yếu bờ kênh Bắc Hưng
Hải; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm công trình thuỷ lợi.
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. Tổ chức thầu đất công
điền trên địa bàn xã theo quy định.
4. Giáo dục: Rà soát, kiểm tra các trường về công tác chuẩn bị các điều kiện
cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho năm học mới 2021-2022. Chỉ đạo
các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2021 - 2022;
thực hiện xã hội hoá giáo dục theo đúng quy định.
5. Y tế: Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Tiếp tục thực hiện 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 địa phương.
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6. Văn hóa – Xã hội
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng
Tám thành công và Quốc khánh mùng 02/9; Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các
biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị của địa
phương. Chủ động xây dựng tin bài tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh khi có
văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên; tăng cường đăng tin bài trên cổng thông
tin điện tử .
Hoàn thiện biểu mẫu cập nhật thông tin cung cầu lao động năm 2021.
7. Công tác Văn phòng- Thống kê, nội vụ
Thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, thực hiện các chế độ chính
sách cho cán bộ, công chức khi có thay đổi về chức danh công tác.
Thực hiện rà soát, niêm yết danh mục thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.
Tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy Quân sự xã 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 của công dân.
9. Về Quốc phòng - An ninh
- Công tác quốc phòng: Làm tốt công tác di chuyển đăng ký NVQS cho các
công dân thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ theo đúng quy định; Phối hợp chặt chẽ với
Công an xã trong việc bảo đảm an toàn về ANTT trên địa bàn; Tiếp tục duy trì lực
lượng trong PCTT-TKCN theo chỉ đạo của BCH PCTT-TKCN các cấp.
- Công tác an ninh, trật tự: Phân công lãnh đạo trực tiếp công dân, giải quyết
các thủ tục hành chính theo yêu cầu của công dân. Thực hiện nghiêm công tác quản
lý cư trú. Tiếp tục bổ sung nhập liệu số hồ sơ hộ khẩu phát sinh vào hệ thống; rà
soát và làm sạch DLDC trên hệ thống. Nắm tình hình ANTT trên địa bàn xã, tình
hình khai thác cát trái phép; thực hiện chỉ tiêu công tác năm. Phối hợp với Trạm y
tế, 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 7 và phươmg hướng nhiệm vụ tháng 8/2021 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

