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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4

Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

A. Tình hình hoạt động tháng 4 năm 2022
I. Về kinh tế
1. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp
* Về Trồng trọt: Tập trung hướng dẫn bà con chăm sóc Lúa, cây rau mầu, 

cây ăn quả:
+ Lúa đang trong thời kỳ phát triển đẻ nhánh cần tập chung chăm sóc, 

phòng trừ sâu bệnh hại như sâu cuốn lá nhỏ …
+ Cây rau mầu (Lạc, Ngô ...): Đang phát  triển tốt, tiếp tục chăm sóc phòng 

trừ các loại sâu bệnh như sâu xanh …
+ Mô hình lạc L29 (tại thôn Chín Hạ) phát triển tốt.
+ Cây ăn quả: phòng trừ bệnh Sương mai, thán thư, sâu đục quả, bọ xít …
+ Mô hình Vải xuất khẩu  sang Trung Quốc 50ha  (Mệnh Trường, Bãi Thảo 

1, Bãi Thảo 3, Chín Hạ, Chín Thượng) theo chỉ đạo của Phòng kinh tế thành phố
* Về công tác thủy lợi: Tiếp tục đảm bảo công tác tưới nước cho cây lúa. 

Các thôn có hồ đập thường xuyên điều tiết nước hợp lý đảm bảo công tác tưới, 
tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

* Về chăn nuôi: Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 
2022 trên toàn xã. Thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân năm 
2022.

2. Công tác địa chính xây dựng
2.1. Lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, môi trường
- Phối kết hợp đơn vị tư vấn cập nhật điều chỉnh Quy hoạch Nông thôn mới 

nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
- Hoàn thiện 13 hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất.
- Phối hợp với Đội quản lí trật tự xây dựng đi kiểm tra các công trình xây 

dựng trên địa bàn xã.
- Giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Hạnh, thôn Vành Liệng. 



2.2. Lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi
- Thống kê các cột điện trên các tuyến đường được UBND thành phố phê 

duyệt nâng cấp và mở rộng năm 2022.
- Tiếp nhận 03 hồ sơ đăng ký xây dựng nhà ở.
- Tiến hành kí cam kết không vi phạm về việc xả thải ra môi trường đối với 

02 hộ có chăn nuôi giáp Đập Đá Trắng, thôn Chín Hạ.
- Phối hợp giải phóng mặt bằng công trình đập Chín Hạ, Lộc Đa, Chín 

Thượng.
3. Công tác Tài chính – kế toán
- Tính đến thời điểm hiện tại
+ Tổng thu 3.542.259.777 đồng đạt 67,42% so với kế hoạch
+ Tổng chi 1.502.894.237 đồng đạt 28,60% so với kế hoạch
II. Về văn hóa xã hội
1. Công tác Văn hóa thông tin – thể thao
- Thực hiện tốt tiếp âm đài 3 cấp Trung Ương , Tỉnh và Thành Phố;
- Thực hiện tuyên truyền các thông báo, kế hoạch của các ban ngành thuộc 

UBND xã. Tuyên truyền về Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chung thành 
phố Chí Linh đến năm 2040 và công bố danh mục thu hút đầu tư. Kỷ niệm ngày 
lễ 30/4 và 01/5.

2. Công tác chính sách xã hội
Giải quyết 03 hồ sơ BTXH, 04 hồ sơ BHYT và 02 hồ sơ NCC.
3. Công tác Y tế
* Về công tác y tế: Tổng số lượt khám và điều trị tại trạm : 250 người.
Tổng số lượt điều trị: 250         T. đó điều trị bằng cấp thuốc BHYT: 250
Tổng số lần khám dự phòng : 1.150 ca
* Công tác tiêm phòng COVID-19 và theo dõi cách ly y tế: Tiêm chủng 

Covid-19 5 đợt với tổng số 870 liều vắc xin. Giám sát, hỗ trợ điều trị 84 trường 
hợp F0.

III. Nội chính
1. Công tác Quốc phòng
- Tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn 

bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
- Tổ chức lực lượng Dân quân cơ động trực sẵn sàng chiến đấu phối hợp 

với các lực lượng bảo vệ dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.



- Xây dựng kế hoạch, làm tốt mọi công tác chuẩn bị giáo án, sổ sách, mô hình 
học cụ, vật chất và tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ 2 - 4 theo đúng 
tiến trình biểu.

- Tiếp tục đề nghị Ban CHQS thành phố đăng ký chỉ tiêu và hoàn thiện hồ sơ 
cử 1 đồng chí dân quân học lớp tạo nguồn cán bộ nghành quân sự cơ sở. 

- Xây dựng các kế hoạch tổ chức lực lượng dân quân trực sẵn sàng chiến đấu 
bảo vệ các ngày nghỉ lễ (30/4 – 1/5).

- Tổ chức hướng dẫn công dân nam đăng ký độ tuổi 17 đảm bảo hiệu quả đồng 
thời lồng ghép tuyên truyền các nội dung của luật nghĩa vụ quân sự cho các thanh 
niên.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động về công tác tổ chức Đại hội 
chi bộ.

2. Công tác An ninh
- Công tác nghiệp vụ cơ bản: Bổ sung tài liệu 01 hồ sơ ĐTCB. 
- Công tác quản lý hành chính về ANTT:
+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xây dựng Kế hoạch, Quy chế hoạt 

động, Quyết định thành lập các Tổ công tác của xã, của các thôn để triển khai 
thực hiện  Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã.

+ Tiếp tục làm sạch, hoàn thiện hệ thống CSDLQG về DC.
+ Trong tháng không có người đăng ký tạm trú, có 03 người đến đăng ký 

lưu trú.
+ Xử phạt: 0 trường hợp vi phạm luật cư trú. 
- Công tác THAHS :
- Giáo dục, quản lý và bổ sung tài liệu vào hồ sơ 02 đối tượng quản lý theo 

pháp luật theo đúng quy định.
3. Công tác Tư pháp
- Lĩnh vực hộ tịch tiếp nhận và giải quyết 31 trường hợp (Trong đó Đăng 

ký khai sinh: 15 trường hợp, khai tử 03 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn 
nhân 11 trường hợp). 

- Lĩnh vực Chứng thực tiếp nhận và giải quyết 83 trường hợp (Trong đó 
chứng thực bản sao 71 trường hợp, chứng thực hợp đồng 04 trường hợp, chứng 
thực chữ ký 08 trường hợp). 



4. Công tác cải cách hành chính
- Các công chức chuyên môn chấp hành nghiêm túc việc giải quyết thủ tục 

hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Trong tháng 
đã tiếp nhận và giải quyết 128 hồ sơ, các hồ sơ đều trả trước và đúng hạn.

- Về công tác giao dịch thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa, trong 
tháng 1,2 đã thực hiện giao dịch 100/100 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, trong đó lĩnh vực 
Chứng thực: 83/83 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, Hộ tịch: 31/31 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, 
BTXH 14/14 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%.

B. Phương hướng nhiệm vụ tháng 5
1. Tiếp tục chỉ đạo nông dân chăm sóc Lúa giai đoạn đang làm đòng, trỗ 

bông phòng trừ sâu bệnh cho cây mầu Lạc, Ngô. Dự kiến tổ chức đánh chuột 
đồng loạt theo sự chỉ đạo của Trung tâm thành phố. Mở 01 lớp tập huấn Vải 
sang thị trường Châu Âu ở thôn Chín Hạ (theo sự chỉ đạo của Phòng kinh tế), 02 
lớp tập huấn vải xuất khẩu sang Trung Quốc tại thôn Mệnh Trường và thôn Chín 
Hạ)

2. Thực hiện tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia 
cầm. Lập danh sách số lượng gia súc, gia cầm đã được tiêm phòng và chưa được 
tiêm phòng để báo cáo.

3. Hướng dẫn nhân dân hoàn thiện hồ sơ lập trích lục và xét duyệt lần đầu. Kiểm 
tra và quản lý chặt chẽ không để xảy ra khai thác đất đồi trái phép.

4. Kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình trên địa bàn 
xã theo đúng quy định. Phối hợp với đội quản lý trật tự đô thị thành phố xử lý 
kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa 
bàn.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện thu ngân sách đạt chỉ tiêu năm 2022; Đôn 
đốc các nhà thầu xây dựng hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã xong 
theo quy định.

6. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài 
truyền thanh xã. Tuyên truyền công tác Đại hội chi bộ đảng. Thành lập đoàn đi 
dự lễ khai mạc đại hội thể dục – thể thao thành phố Chí Linh, lần thứ IX và 
chuẩn bị tập luyện các môn tham gia thi đấu.

7. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đối với công tác người có công, 
đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo. Tiếp nhận và 
giải quyết các hồ sơ theo quy định.



8. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và quản lý tốt các chương 
trình y tế dự phòng tại trạm Y tế; Tổ chức TCMR vào ngày 25/05 và tiêm phòng 
covid-19 cho các đối tượng.

9. Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn hội thao tham gia hội thao trung đội 
Dân quân cơ động năm 2022. Thực hiện huấn luyện dân quân cơ động và binh 
chủng theo kế hoạch. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 
bảo vệ các ngày nghỉ lễ (30/4 – 1/5). Tham gia chia sẻ tin bài của LLVT thành 
phố trên trang “Tôi yêu chiến sĩ sao vuông”. Tiếp tục thực hiện ký cam kết đảm 
bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình, các hộ gia đình có 
nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên toàn địa bàn xã.

10. Tiếp tục tuân thủ nghiêm túc quy trình giải quyết TTHC đã xây dựng áp 
dụng trên phần mềm một cửa; thực hiện đảm bảo 100% các TTHC giao dịch 
phải được trả trước và đúng hạn cho công dân.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng 
nhiệm vụ tháng 5 năm 2022./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công chức chuyên môn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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