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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 4, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2021

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XH THÁNG 4
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Về nông nghiệp, nông thôn
Hiện nay, các trà lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt và đang ở giai đoạn làm 

đòng và một số diện tích đang trỗ. Các đối tượng sâu bệnh gây hại chính trong thời 
gian qua chủ yếu là bệnh khô vằn, đạo ôn lá, sâu cuốn lá,... phát sinh và gây hại nhẹ. 
Công tác diệt chuột bằng thuốc sinh học tích cực triển khai thực hiện (đã tổ chức 
đánh chuột đợt 4) và hiện tại diện tích lúa bị chuột phá hoại đã hạn chế nhiều so 
với các năm trước. Tập trung điều tiết nước tưới dưỡng cho lúa và rau màu vụ 
chiêm xuân, đảm bảo đủ nước. Hiện cây rau màu xuân hè đang sinh trưởng, phát 
triển tốt; một số loại cây như: dưa chuột, bầu, mướp,... đã và đang cho thu hoạch.
Thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Đã tổ chức tiêm phòng cho 450 con lợn, đạt tỷ lệ 93,7% và 120 con chó 
trên địa bàn xã.

Ngày 15/4/2021, UBND tỉnh đã công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới 
năm 2020.

HTX DV nông nghiệp đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021- 2026.
2. Địa chính - xây dựng- giao thông và môi trường 
Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt. 

Duy trì kiểm tra xử lý các vi phạm về đất đai, môi trường trên địa bàn. Tiếp tục 
hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 7 hộ dân 
và 02 hộ đã được cấp GCN QSDĐ ở.

Kiểm soát tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; tổ chức 
nghiệm thu, quyết toán và bàn giao các công trình đã hoàn thành.

Thực hiện kế hoạch trồng hoa dọc tuyến đường liên xã, thôn và khuôn viên 
xung quanh trụ sở làm việc UBND xã.

Thực hiện lấy đất dự phòng các cống dưới đê.
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; Rà soát, lập sổ bộ thuế phi nông nghiệp năm 
2021. Thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác phòng, chống 
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dịch bệnh Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Hoàn thiện hồ sơ quyết 
toán ngân sách xã năm 2020.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ- XÃ HỘI
1. Giáo dục

  Chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng 
chống dịch covid -19 trong nhà trường và thực hiện tốt việc dạy, học. Chỉ đạo, 
kiểm tra, đôn đốc Trường THCS hoàn thiện các hồ sơ để đề nghị công nhận 
trường đạt chuẩn quốc gia.

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

Covid-19 trong trạng thái mới. Tổ chức triển khai Kế hoạch triển khai tiêm phòng 
vắcxin phòng Covid-19 AstraZeneca trên địa bàn xã. Chỉ đạo Trạm Y tế xã 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.

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 và các nhiệm vụ 
chính trị khác của địa phương. Phối hợp với các các cơ quan chuyên môn của 
huyện rà soát hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT để xây dựng Kế hoạch chính quyền 
điện tử giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã. Thực hiện áp dụng việc nâng cấp 
cổng thông tin điện tử theo hướng dẫn của Sở thông tin truyền thông.

Triển khai kế hoạch giao lưu pháo đất toàn xã chào mừng các ngày lễ lớn 
và sự kiện trọng đại của đất nước trong tháng 4 và tháng 5.

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 
chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo năm 2021.

Hoàn thiện hồ sơ cho 01 trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng hưởng trợ cấp xã 
hội hàng tháng; 02 hồ sơ đề nghị thờ cúng liệt sỹ. Rà soát 37 trường hợp là người 
có công đã được hỗ trợ nhà ở theo QĐ số 22/2013  của thủ tướng Chính phủ; 
Hoàn thiện hồ sơ cho 327 đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng để điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp từ  270.000 lên mức 360.000 
đồng /tháng.  Lập danh sách quà cho 333 đối tượng nhận quà 27/7/2021; Lập 
danh sách cho 162 gia đình thờ cúng liệt sỹ đề nghị năm 2021.

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG-AN NINH; TIẾP DÂN, TƯ PHÁP- HỘ TỊCH
1. Lĩnh vực Quốc phòng
Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ của LLDQ Cơ động; Phối hợp chặt chẽ 

với lực lượng Công an xã trong việc giữ vững sự ổn định tình hình ANTT trong 
dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng vương 10/3. Rà soát, phúc tra nguồn SSNN năm 2022, lực 
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lượng DBĐV, phương tiện kỹ thuật bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân 
đội; đăng ký NVQS lần đầu cho các công dân đủ 17 tuổi 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 01 vụ 
vi phạm về môi trường. Tăng cường công tác tuần tra lưu động, đảm bảo ANTT 
và công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn xã. Tiếp tục thu thập Phiếu 
DC01 và DC02 để cập nhật dữ liệu dân cư và phục vụ việc cấp CCCD. Tuyên 
truyền, vận động người dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử.

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 4 giải quyết 245 thủ tục hành chính cho công dân.

4. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư
Trong tháng 4, UBND xã tiếp nhận 01 đơn đề nghị của công dân ( 01 đơn 

về xem xét việc ứng cử bầu đại biểu HĐND xã).
  5. Công tác Văn phòng- Thống kê, nội vụ.

Thành lập 8 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu HĐND các cấp. Chỉ đạo việc lập danh sách cử tri và thực hiện niêm yết 
danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, tại những điểm công cộng của khu vực bỏ 
phiếu theo đúng thời gian quy định. Hoàn thành việc xác minh và trả lời về các 
vụ việc cử tri nêu lên đối với người ứng cử đại biểu HĐND.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong dịp lễ phục sinh 
và đại lễ Phật đản năm 2021.

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Tiến độ triển khai đầu tư, thi công một số dự án trên địa bàn xã còn chậm.
- Việc tham mưu về giải quyết các đơn kiến nghị, phản ánh của công dân 

còn chậm.
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 5
1. Về nông nghiệp, nông thôn
Tập trung điều tiết nước tưới dưỡng lúa vụ chiêm xuân, đồng thời đề 

phòng úng cuối vụ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, chuột hại 
cuối vụ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 
cầm, vật nuôi vụ xuân 2021. Triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và 
TKCN, phương án phòng, chống úng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra 
năm 2021. Xây dựng và triển khai Kế hoạch sản xuất vụ mùa 2021.
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Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân trồng hoa tại các 
trục đường của thôn, xóm.

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 thủ tục 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân. 

Rà soát lập danh mục bổ sung kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2021. 
Công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt. Tiếp 
tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục liên quan dự án nhà 3 tầng 
Trường THCS, cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non, chợ khu dân cư Nhũ Tỉnh, sân 
vận động.

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. Chủ động chuẩn 
bị kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh phí tổ chức đại hội thể dục, thể thao; tổ chức giao 
lưu pháo đất.

4. Giáo dục: Duy trì tốt công tác dạy và học; chuẩn bị các điều kiện để tổ 
chức tổng kết năm học 2020 – 2021.

5. Y tế: Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 
và tập trung trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

6. Văn hóa – Xã hội
- Tích cực tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí 
Minh, 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Họp Hội đồng đánh giá mức độ khuyết tật cho các gia đình có đơn đề 
nghị và lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội cho các cụ từ đủ đủ 80 
tuổi trở lên.

7. Công tác Văn phòng- Thống kê, nội vụ
- Tiếp tục triển khai các bước trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026 theo quy định của Luật.
- Thực hiện công tác điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

trên địa bà xã theo kế hoạch.
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.
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9. Về Quốc phòng- An ninh
- Công tác quốc phòng: Tổ chức huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị 

cho lực lượng dân quân tại chỗ năm 2- 4; dân quân cơ động, dân quân binh chủng 
theo chỉ đạo của Ban CHQS huyện. Xây dựng kế hoạch hiệp đồng 
PCTT&TKCN; kiện toàn lực lượng PCTT-TKCN đủ về quân số, đầy đủ các 
phương tiện ứng cứu theo kế hoạch của cấp trên.

- Công tác an ninh, trật tự: Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú; tiếp tục 
làm sạch, đúng và đủ dữ liệu dân cư Quốc gia tại xã; tuyên truyền, vận động 
người dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Tiếp tục nắm tình hình an ninh trật tự liên quan đến bầu cử; cùng với lực 
lượng Quân sự xã bảo đảm an toàn về ANTT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 trên 
địa bàn xã; tổ chức thực hiện tốt Phương án bảo đảm ANTT trước, trong và sau 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026.

Tham mưu BCĐ phòng chống dịch Covid -19 xã về các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid -19 xã trong tình hình mới.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 
tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5/2021 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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