
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 5

và phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2022

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ - HĐND và thực hiện chương trình công 
tác đề ra. Tháng 5/2022, UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát 
triển KT- XH, ANQP đạt một số kết quả chủ yếu như sau: 

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
I. Lĩnh vực kinh tế
1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
1.1. Sản xuất nông nghiệp
Tuyên truyền, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; tập trung chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh trên cây vải và một số loại cây trồng. HTXDV nông nghiệp chủ động 
điều tiết nước phục vụ sản xuất, khuyến cáo các hộ sản xuất tổ chức đánh chuột tập 
trung đợt một với 250kg mồi, kinh phí 4.950.000đ. 

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và Tập đoàn BVTV Lộc 
Trời tổ chức tập huấn về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây vải cho 80 người.

1.2. Công tác xây dựng Nông thôn mới
Duy trì và phát huy các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới.
2. Công tác quản lý đất đai - xây dựng và môi trường
* Công tác quản lý đất đai, xây dựng
Trong tháng phát sinh các vụ việc vi phạm sử dụng đất, UBND xã tiến hành 

lập biên bản, làm việc với 08 hộ dân vi phạm; 07 hộ tự ý san gạt hạ thấp độ cao đất 
ngoài đê, 01 hộ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp chuyển đổi. UBND xã đã lập 
biên bản xử lý vi phạm yêu cầu khắc phục những vi phạm, tháo dỡ công trình đến 
nay hộ đã tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình cải 
tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ.

* Công tác môi trường. 
Duy trì việc thu gom rác thải sinh hoạt của 4 thôn.
3. Công tác giao thông - Thủy lợi. 
- Kết hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể tuyên truyền vận đông nhân dân tổ 

chức phát quang hành lang và dọn cỏ các tuyến đường trồng hoa trên tuyến đường 
xã, thôn chào mừng Lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 
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- Hỗ trợ các thôn 110m3 khối đá xấp bây tu bổ thâm trùng đường ra đồng, 

kinh phí 31,4 triệu; phát quang 6km cây que kinh phí 8 triệu. 
- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về phòng, chống tai 

nạn, thương tích, trong đó có TNGT và tai nạn đuối nước cho trẻ em dịp nghỉ hè 
năm 2022.

- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tuân thủ các quy 
định về quản lý, khai thác và bảo vệ đường giao thông nông thôn.

- Rà soát các phương tiện, vật tư phòng chống thiên tai sẵn sàng đáp ứng khi 
có tình huống mưa lũ bão xảy ra trên địa bàn. Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã xây 
dựng các thông báo về thời tiết, thiên tai trong mùa mưa bão.

- Phối hợp Hạt quản lý đê tổ chức kiểm tra trong việc chấp hành quy định 
của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai đối với cá nhân có hoạt động bến 
bãi liên quan đến đê điều.

4. Hoạt động tài chính - ngân sách: 
Đảm bảo việc quản lý thu chi ngân sách theo quy định, đúng chế độ, kịp 

thời.
Tổng thu ngân sách: 2.344.658.000 đồng . Trong đó: Thu bổ sung cân đối từ 

ngân sách cấp trên: 344.658.000 đồng, thu bổ sung có mục tiêu: 2.000.000.000 
đồng

Tổng chi ngân sách là 329.712.000 đồng. Trong đó:
- Chi thường xuyên: 329.712.000 đồng; Chi lương, phụ cấp, bảo hiểm xã 

hội: 229.712.000 đồng, chi các khoản chi hoạt động thường xuyên: 100.000.000 
đồng

II. Lĩnh vực văn hoá xã hội.
- Tổ chức tuyên truyền, treo băng zon, khẩu hiệu kỷ niệm các ngày lễ lớn 

của đất nước trong tháng 5 như: kỉ niệm 47 năm giải phóng Miền nam thống nhất 
đất nước, 68 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 132 năm ngày sinh nhật Bác…Đặc 
biệt đợt cao điểm thông tin tuyên truyền kết quả 10 năm xây dựng Nông thôn mới 
của huyện.

- Rà soát lập danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã 
đăng ký xây, sửa chưa được hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 
26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ. Tiếp tục tăng mới, giảm, sửa thông tin thẻ 
BHYT cho các đối tượng quản lý. Tổ chức họp, xét duyệt 3 đối tượng khuyết tật. 
Rà soát cấp lại Bằng tổ quốc ghi công và tăng mới, thay đổi người thờ cúng liệt sĩ.

- Các nhà trường tổ chức dạy và học theo kế hoạch năm học, đến nay cơ bản 
hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra. 

- Trạm y tế duy trì trực tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Làm tốt công tác chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân, trong tháng đã thực hiện khám và điều trị cho 318 
người, số được bảo hiểm chi trả 262 người, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ. Tổ chức 
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tiêm vét mũi 1 vaccine phòng Covid-19 và tiêm mũi 4 cho các công dân; thực hiện 
tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phối hợp với Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương khám và tư vấn các bệnh 
về mắt cho 90 người, qua khám sàng lọc đã có 08 người được tư vấn phẫu thuật 
điều trị. Phối hợp Trung tâm y tế huyện tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình 
cho 110 người.

III. Công tác Tư pháp, hộ tịch.
- Làm tốt tiếp việc nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh 

vực. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực theo quy định. Trong 
tháng đã thực hiện chứng thực 671 lượt bản sao từ bản chính, chứng thực hợp đồng 
giao dịch 09 trường hợp, chứng thực chữ ký 09 hồ sơ. Đăng ký khai sinh 24 trường 
hợp (khai sinh lại 18, khai sinh mới 06), khai tử 08 trường hợp (đăng ký mới 02, 
đăng ký lại 05, quá hạn 01), đăng ký kết hôn 07 đôi, xác nhận tình trạng hôn nhân 
07 trường hợp.

- Duy trì chế độ tiếp dân, nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của công dân, trong tháng tiếp nhận 01 đơn tố cáo. Ủy ban nhân dân xã đã thụ lý 
và đang tiến hành các bước giải quyết theo quy trình quy định.

IV. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
1. Công tác ANTT
- Tình hình An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội hội đảm bảo, trong tháng 

không phát sinh các vụ việc vi phạm pháp luật về ANTT. 
- Ban Công an xã đảm bảo tốt lịch trực, tuần tra bảo vệ ANTT, tuyên truyền 

Đề án 06 của Bộ công an, phối hợp tổ chức cấp CCCD gắn chíp cho công dân. Rà 
soát các đối tượng tù tha về địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra khai thác cát sỏi. 

2. Công tác Quân sự.
- Triển khai huấn luyện Dân quân tại chỗ. Rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ.  

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức phúc tra quân dự bị.
- Kiện toàn lực lượng phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cấp trên.
- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội theo quy định.
B. HẠN CHẾ TỒN TẠI
- Trong tháng còn phát sinh vi phạm về quản lý, sử dụng đất theo QĐ 1654 

và đất công ngoài đê; một số hộ được UBND xã cho thuê đất ngắn hạn ngoài đê để 
trồng cây hàng năm đã tự ý san gạt, hạ thấp độ cao của đất và làm biến dạng bề 
mặt đất. 

- Tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới còn chậm.
C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 6/2022.
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Thực hiện chương trình công tác trong quý II và những nhiệm vụ trọng tâm 

trong tháng 6 năm 2022. UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, ANQP trọng tâm sau:

I. Lĩnh vực kinh tế
1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
- Tuyên truyền cho nhân dân tổ chức trồng và chăm sóc cây ăn quả, lấy củ 

cho giá trị kinh tế cao, phòng trừ sâu bệnh cuối vụ và thu hoạch vải quả. Tổ chức 
thống kê dữ liệu ngành chăn nuôi.

- Hợp tác xã chủ động khơi thông các tuyến kênh mương nội đồng, sẵn sàng 
tiêu thoát nước nội đồng không để úng ngập trong mùa mưa lũ.

2. Công tác quản lý đất đai - xây dựng và môi trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về 

đất đai. Tập trung giải quyết các vi phạm và kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất 
đai. Tổ chức công bố công khai các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý và thửa 
đất dôi dư trên địa bàn.

- Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Nghĩa trang liệt 
sỹ, phấn đấu hoàn thành bàn giao sử dụng trong tháng 6. Thực hiện thống kê ngành 
Xây dựng năm 2021.

3. Công tác giao thông - thủy lợi.
- Duy tu bảo dưỡng, phát quang hành lang đường xã quản lý
- Tuyên truyền nhân dân, học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao 

thông đường bộ, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Tuyên 
truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 
2022 trên địa bàn

- Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đê, bãi chứa vật liệu trong 
mùa mưa bão.

- Phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể, thôn xóm tuyên truyền vận động 
nhân dân khơi thông cống rãnh thoát nước khu dân cư, khơi thông hệ thống mương 
thoát nước tại các xứ đồng đảm bảo tiêu thoát nước không bị ngập úng cục bộ. 

4. Hoạt động tài chính - ngân sách.
- Kết hợp với Chi cục thuế và các thôn rà soát, lập bộ thuế SD đất PNN năm 

2022 và lập bộ phương án thu tại xã năm 2022.
- Rà soát các loại hợp đồng thuê đất trên địa bàn và các khoản nợ đọng 

phương án từ năm 1995 đến nay.
- Quản lý, thực hiện các khoản chi ngân sách kịp thời, tiết kiệm, công khai 

theo dự toán đầu năm được HĐND xã phê duyệt.
II. Lĩnh vực văn hoá xã hội.
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- Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tuyên truyền 

ngày gia đình Việt Nam 28/6. Tổ chức tặng quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế 
thiếu nhi 01/6. Làm tốt công tác quản lý rà soát, thực hiện đầy đủ, đúng chế độ cho 
các đối tượng chính sách, người có công và bảo trợ xã hội; rà soát lập danh sách 
người cao tuổi đề nghị chúc thọ năm 2023. 

Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo Thông tư 
số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TTBLĐTBXH 
ngày 18/7/2021

- Các nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2021-2022. Trường THCS tổ 
chức ôn tập cho học sinh thi tuyển vào lớp 10.  Trường Tiểu học tổ chức các khóa 
dạy bơi cho học sinh trên địa bàn.

- Trạm y tế duy trì trực khám chữa bệnh cho nhân dân. Chuẩn bị đầy đủ cơ 
sở vất chất tổ chức cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi uống VtaminA. 

III. Công tác Tư pháp, hộ tịch.
- Làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác hoà giải, công tác 

chứng thực theo quy định. 
- Duy trì chế độ tiếp dân, nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của công dân.
IV. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
* Công tác an ninh trật tự:
Đẩy mạnh thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Chủ 

động nắm vững tình hình ở cơ sở, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo 
an ninh trật tự - an toàn xã hội. Tham mưu, chủ trì xử lý các trường hợp vi phạm 
hành chính và ANTT trên địa bàn. Kiểm tra, rà soát thông tin và nhập bổ sung dữ 
liệu dân cư.

* Công tác quân sự: 
- Tiếp tục động viên quân nhân dự bị đi huấn luyện tập trung tại các đơn vị 

đảm bảo kế hoạch đề ra. Thực hiện chỉ đạo của huyện về kế hoạch diễn tập phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

- Kiện toàn lực lượng phòng chống thiên tai.
- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
V. Hoạt động của lãnh đạo chính quyền
- Chỉ đạo các thôn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022; hướng 

dẫn thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-
2025.

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị 
của cử tri và đại biểu trước và tại kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XXII.
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- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các 

nhiệm vụ khác 6 tháng đầu năm. Chỉ đạo các cán bộ, công chức chuyên môn xây 
dựng phương hướng công tác kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các 
công chức chuyên môn thuộc UBND xã. 

Trên đây là kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5 và phương 
hướng nhiệm vụ tháng 6/2022. UBND xã yêu cầu các ngành, đoàn thể và các cơ sở 
thôn chủ động phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:
- VP UBND huyện;
- TTr Đảng uỷ, HĐND xã;
- Các ngành có liên quan;
- Các thôn;
- Lưu: VP.
                                             

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cảnh
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