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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN VIỆT

–––––––––––

Số: ……/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tân Việt, ngày 12 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng 9 

tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
____________

Phần thứ nhất
 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI;

AN NINH - QUỐC PHÒNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp. 
Tiến hành đổ ải diện tích bãi, triển khai bừa lồng đất, phục vụ  gieo cấy lúa vụ 

Chiêm xuân đảm bảo trong khung thời vụ. Tổng diện tích gieo cấy lúa 2 vụ 246  ha, 
năng suất bình quân vụ chiêm đạt 6,5 tấn/ha. Diện tích trồng vải còn 20 ha, năng suất đạt 
6,5 tấn/ha. Diện tích trồng ổi và các cây trồng khác là 250 ha, năng suất ổi đạt từ 1,5-1,8 
tấn/sào. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 35,5 ha, sản lượng đạt 5 tấn/ha.Tăng 0,5 tấn so 
với cùng kỳ năm 2021. Diện tích ao nuôi thả cá 10 ha, toàn xã có 30 lồng nuôi cá trên 
sông liên xã, diện tích từ 54m2

  đến 80m2/ lồng, năng suất đạt trên 1 tấn/lồng.
Tổ chức diệt chuột đồng loạt cả xã, kinh phí hết 21.790.000đ. Cấp phát miễn phí  

25 kg thuốc chuột cho nhân dân tự đánh. Kết quả kiểm tra lượng chuột ăn mồi nhiều và 
giảm phá hoại. 

Chủ động nạo vét, tu sửa kêng mương nội đồng đảm bảo điều tiết nước kịp thời 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đôn đốc hợp đồng giải toả bèo tây, vật cản  trên sông 
nội đồng, kết quả đã có 12/12 tuyến kênh đảm bảo thông thoáng dòng chảy, đạt 100% kế 
hoạch. Thu quỹ giải tỏa bèo tây sông nội đồng với mức 4.500đ/sào.Kết quả đã thu đạt 
70% kế hoạch.

Đăng ký làm thủy lợi đông xuân năm 2023 với UBND huyện.
Tích cực kiểm tra thăm đồng hướng dẫn nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu 

bệnh cho các trà lúa mùa và các loại cây ăn quả trên đất chyển đổi.Tổ chức chuyển giao 
KHKT cho 74 hộ trồng ổi tập trung quy mô tổng diện tích 10 ha.

2. Chăn nuôi, thú y.
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Trong 9 tháng đầu năm tình hình chăn nuôi  cơ bản ổn định. Không có dịch bệnh 
xảy ra. Tổng đàn lợn hiện có 4.500 con,  lợn nái có 307 con, sản lượng thịt đạt 450 tấn. 
Đàn gà có 450.000 con, sản lượng đạt 1.125 tấn.

Đàn ngan vịt có khoảng 9.600 con, sản lượng đạt 33.6 tấn . Đàn trâu, bò duy trì 35 
con. 

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, chủ động các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh và vệ sinh chuồng trại. Phun thuốc hóa chất tại các nơi công 
cộng, và những nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tổ chức tiêm phòng vácxin định kỳ 
cho đàn gia súc theo kế hoạch.  Nhận và cấp phát cho các hộ chăn nuôi 132 lít hóa chất 
để phun phòng dịch;  252.000 liều vacxin cúm gia cầm. 

Đã tổ chức tiêm được 2.370 liều vacxin các loại,
3. Địa chính – xây dựng - Môi trường.

 Tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp tự ý san lấp, 
cơi nới , xây dựng mới nhà trông coi, bắn mái tôn vi phạm luật đất đai, vi phạm Quyết 
định 1654. Lập biên bản ngăn chăn, xử lý 10 trường hợp xây dựng nhà trái phép;  07 
trường hợp san lấp cát trên đất lập vườn; 05 trường hợp bắn mái tôn trên vườn chuyển 
đổi.

Tiếp nhận và hoàn thiện 30 hồ sơ cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Làm thủ tục cấp mới 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Hoàn thiện 10 hồ sơ đất 
giao trái thẩm quyền, đất xen kẹp và đất vi phạm QĐ 1654, trình UBND huyện  ra quyết 
định chuyển mục đích sang đất ở .

Tiếp tục vận động các hộ dân có diện tích từ chợ về nghĩa trang liệt sỹ để hoàn 
thiện hồ sơ thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất ở.Bàn giao mặt bằng 
tuyến đường từ miếu Bà Tài tới quán Đình Quân cho đơn vị thi công.

Tổ chức vận động và hoàn thiện hồ sơ thực hiện các biện pháp giải tỏa quán bán 
hàng hộ gia đình anh Thành Huế, hộ gia đình anh Quyết Tuyết ở khu vực chợ. Báo cáo 
UBND huyện, ban quản lý dự án về trường hợp gia đình ông Dương (Tỉnh) do công 
trình đường đã ảnh hưởng đến nhà ở.

Rà soát đất xen kẹp, đất dôi dư, đất vi phạm quyết định 1654, các thửa đất nhỏ 
hẹp do UBND xã quản lý

Lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trúng đấu giá khi đã 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định.

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà đa năng trường THCS và công trình 
mở rộng, cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ.

Nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình, cải tạo nâng cấp sân nhà văn hóa thôn 
Cam Lộ.
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Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc lập quy hoạch chung của xã giai đoạn 2022-
2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tập trung giải quyết các tranh chấp đất đai, rãnh tiêu thoát nước trong khu dân cư.
Tuyên truyền nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm khơi thông cống rãnh đảm 

bảo tiêu thoát nước.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch VSMT, ngày môi 

trường thế giới. Duy trì 03 tổ thu gom rác thải ở 03 thôn đảm bảo công tác VSMT.
4. Giao thông - Nông nghiệp -  NTM.
 Kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện năm an toàn 

giao thông. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành luật giao thông đường 
bộ.  Kiểm tra, nhắc nhở, ký cam kết với các hộ kinh doanh, buôn bán hai bên đường, các 
chủ nguyên vật liệu không lấn chiếm lề đường. giải tỏa mái che mái vẩy, biển quảng cáo 
đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Tuyên truyền vận động các hộ dân 
hiến đất để xây dựng hệ thống mương từ ngõ ông Thân đến ngõ ông Lình xóm 3.

Phát động nhân dân trồng cây đầu xuân, hướng dẫn nhân dân trồng  các loại cây 
ăn quả. Nhận và tổ chức trồng 300 cây bóng mát, cây tại bãi rác thôn Cam Lộ và trên 
tuyến đường từ cống Hửi đến cống bà Nhỡ. Đăng ký 2 tuyến đường lúa khu vực xóm 4 
và xóm 5.

Tổ chức ký cam kết an toàn thực phẩm trong ngành nông nghiệp 131 hộ; ký cam 
kết với các hộ buôn bán thuốc BVTV không bán các mặt hàng không nằm trong danh 
mục. 

Kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban phát triển xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM giai đoạn 2021-2025. Kiện toàn Ban phát triển 3 thôn.
Tiếp tục duy trì  thực hiện chất lượng 18 tiêu chí NTM nâng cao.
Chuẩn bị các vật tư, phương  tiện và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng 

chống thiên tai năm 2022. Gửi thông báo cho 4 hộ gia đình vi phạm hành lang công 
trình thủy lợi tự tháo dỡ di dời tài sản vi phạm.

5. Thu, chi ngân sách.
     Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 trình kỳ họp thứ 2 HĐND xã 
khóa 22 thông qua. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định.

Thực hiện quyết toán ngân sách năm 2021, thực hiện chi chuyển nguồn, đối chiếu 
các số liệu thu chi ngân sách xã năm 2021 để phục vụ cho công tác thẩm định quyết toán 
ngân sách năm 2021 của phòng tài chính huyện.

Triển khai thu các loại thuế đất phi nông nghiệp, quỹ PCTT quỹ đất công điền 
năm 2022 theo kế hoạch.
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Thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở đợt 1 đối với các hộ trúng đấu giá theo quy 
định.

 Kết quả 9 tháng đầu năm đã thực hiện thu, chi và quyết toán ngân sách hoàn 
thành chỉ tiêu, đảm bảo nguyên tắc tài chính không để xảy ra nhầm lẫn, thất thoát. 

 Tổng thu  đến ngày 30/8/2022:    = 25.861.484.860đ 
Tổng chi = 24.706.612.029
Dư tại kho bạc:                         1.154.872.831đ

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI.
1. Công tác giáo dục
Các cấp học tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt các 

hoạt động chuyên môn. Tổ chức các hoạt động dạy học thích ứng an toàn trong việc 
phòng chống dịch bệnh Covid-9. Phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ 
sinh môi trường, vệ sinh trường lớp. Tổ chức hội nghị đánh giá viên chức. Phối hợp tổ 
chức ra mắt thực hiện dự án văn hóa đọc thư viện 3 cấp học. 

Trường Mầm non:  Tổ chức bếp ăn bán trú cho trẻ đảm bảo chất lượng khẩu phần 
ăn và vệ sinh  ATTP.Thường xuyên chỉ đạo các nhóm, lớp thực hiện tốt công tác đảm 
bảo an toàn cho trẻ và làm tốt công tác vệ sinh phòng lớp, vệ sinh đồ dùng cá nhân cho 
trẻ. Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chuyên đề  “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai 
đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt chủ đề năm học “ Xây dựng môi trường xanh, an toàn, 
thân thiện” . Kết quả 11 nhóm, lớp xếp loại tốt, 5 nhóm, lớp xếp loại khá. Tổ chức tổng 
kết năm học 2021 – 2022. Tổ chức khai giảng và triển khai kế hoạch năm học 2022-
2023.

Trường Tiểu học: tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo 
vượt khó trong dịp nghỉ tết Tân Sửu 41 xuất quà. Tham gia hội thi giáo viên dạy giói cấp 
huyện, cấp tỉnh. Kết quả đạt 01 giải nhì cấp huyện. Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm 
theo kế hoạch, nghiệm thu bàn giao chất lượng học sinh lớp 5, xét duyệt học sinh lên 
lớp. Kết quả 99,7% học sinh được lên lớp, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình 
Tiểu học. Tổng kết năm học 2021 – 2022. Tổ chức khai giảng và triển khai kế hoạch 
năm học 2022-2023.

Trường THCS: kết hợp với các nhà hảo tâm tặng 32 xuất quà cho các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn và 36 cụ có hoàn cảnh neo đơn nhân dịp tết Nguyên Đán 2022 
với tổng số tiền là 51,5 triệu đồng. Tham dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, kết quả 
3/3 đạt. Phát động hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Tổ chức kiểm tra chất 
lượng học kỳ 2; xét tốt nghiệp THCS cho 147/147 học sinh, đạt 100%. Tổ chức ôn thi 



5

vào THPT cho các em học sinh lớp 9, xếp loại 2 mặt giáo dục cho học sinh. Tổng kết 
năm học 2021-2022. Tổ chức khai giảng và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023.

2. Hoạt động văn hóa, thông tin -  thể thao và phát thanh
Đài truyền thanh tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, các hoạt động chào mừng 
các ngày Lễ, Tết, công tác phòng chống dịch bệnh  Covid-19; tuyên truyền thanh niên 
lên đường nhập ngũ. Tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống mới, tiết kiệm trong 
việc cưới việc tang. Phối hợp với phòng văn hóa huyện, trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức 
văn nghệ chào mừng huyện Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ 9; 77 năm cách mạng tháng tám và 
quốc khánh 2/9; tham gia hội diễn ca múa nhạc không chuyên huyện Thanh Hà; Các 
hoạt động thanh thiếu niên hè 2022.

Hướng dẫn 3 làng tiếp tục thực hiện các tiêu chí của làng văn hóa và câu lạc bộ 
gia đình văn hóa; Hướng dẫn làng Cam Lộ rà soát bổ sung các tiêu chí xây dựng làng 
văn hóa; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón bằng công nhận Làng văn hóa Cam Lộ.

Tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2022.
Thực hiện kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; 
3. Công tác y tế – Dân số KHHGĐ.

 - Công tác y tế: Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2022. 
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 theo tinh 
thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm 
thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả covid-19” chủ động phòng chống 
dịch bệnh trên người và ngộ độc thực phẩm. 

Tổ chức tiêm vacxin phòng dịch covid – 19  cho 7.083 lượt người.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, đặc biệt là VSATTP, hành nghề y 

dược tư nhân trong dịp tết Nguyên Đán. Duy trì chế độ thường trực khám và cấp thuốc 
cho các đối tượng bảo hiểm y tế. Tiêm phòng các loại vacxin cho trẻ em trong độ tuổi và 
phụ nữ có thai là: 416 người. Tổ chức cho trẻ em từ 6-36 tháng tuổi uống vitaminA, tổng 
số 505 trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn tai nạn 
thương tích;

Trong 9 tháng đầu năm đã khám và cấp thuốc cho 4.723 lượt người, trong đó 
khám BHYT là 1.929 lượt. Trên địa bàn xã không có dịch bệnh, vụ ngộ độc nào xảy ra. 

- Công tác Dân số KHHGĐ:  Xây dựng kế hoạch truyền thông về  công tác dân số 
- KHHGĐ năm 2022, giao chỉ tiêu dân số cho các thôn; tuyên truyền pháp lệnh dân số 
sửa đổi, và 02 đề án mất cân bằng giới tính và sàng lọc sơ sinh. Tổ chức chiến dịch 
truyền thông, vận  động lồng ghép với chăm sóc sức khoẻ sinh sản- KHHGĐ . Kết quả 
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thực hiện các chỉ tiêu: Tổng số sinh 60 ca; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 20%;  tỷ lệ chênh lệnh 
giới tính là 107 nam/100 nữ; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,10% . 

4. Công tác chính sách xã hội.
Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho người có công, các gia 

đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết 
Nguyên đán . Thăm tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 75 năm 
ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Triển khai phát động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, thể 
hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn; tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Chi trả tiền trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng, chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được duy 
trì. 

Tiếp nhận và hoàn thiện 31 hồ sơ đề nghị nhà nước hỗ trợ xây và sửa nhà cho đối 
tương nguời có công, rà soát thân nhân liệt sỹ có nhà ở khó khăn đề nghị hỗ trợ (Quân 
đoàn 2). Hoàn thiện 27 hồ sơ hưởng bảo trợ xã hội cho đối tượng người cao tuổi, đối 
tượng đơn thân nuôi con nhỏ. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí cho 10 
trường hợp bảo trợ xã hội và người có công; Hồ sơ xét duyệt  bảo trợ xã hội cho 37 đối 
tượng.

Lập danh sách chúc thọ các cụ tuổi trồn là 156 hồ sơ. 

III. LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG.
1. Công tác an ninh.
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ tết Nguyên đán, các lễ hội của 

thôn, xã, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện kế hoạch 
phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về tình hình ANTT trên địa bàn. 
Tiếp tục tham mưu BCĐ 138 duy trì, xây dựng mô hình tiên tiến đạt danh hiệu an 

toàn về ANTT theo đề án “ Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, dòng 
họ an toàn về ANTT “ năm 2022.

 Chín tháng đầu năm ban công an xã đã phối hợp với đội CSHS công an huyện 
kiểm tra và phát hiện bắt quả tang 05 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố 
3 đối tượng;  02 vụ việc đánh bạc, vụ thứ nhất tại nhà anh Vũ Đức Bình xóm 3 và vụ thứ 
2 tại lều vịt nhà anh Phạm Văn Sáu thôn Ngọc Lộ; 02 vụ mua bán lô đề; Tham mưu ra 
quyết định xử phạt 02 đối tượng vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid-19. Tiếp nhận 
01 vụ việc dấu hiệu xâm hại sức khỏe người khác.

Lập biên bản tiếp nhận 3 công dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.
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Hòa giải 05 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
 Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác PCCC năm 2022. Thực hiện 02 kế 

hoạch; 01 đề án: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân gắn chíp điện 
tử đại trà cho nhân dân và đề án 06 của Thủ tướng chính phủ về phát triển ứng dụng dữ 
liệu dân cư.

2. Công tác quân sự
Tiến hành phát lệnh nhập ngũ cho các nam thanh niên trúng tuyển NVQS năm 

2022. Giao lưu gặp mặt và đưa tiễn 12 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc. vào ngày 16/2/2022.

Tổ chức tập huấn giáo viên huấn luyện dân quân năm 2022 gồm 4 đ/c tại huyện 
do ban CHQS huyện tổ chức. Xây dựng lực lượng dân quân theo chỉ lệnh là 73 đ/c. Tổ 
chức viết giáo án bài giảng, chuẩn bị mô hình học cụ, tổ chức huấn luyện dân quân năm 
thứ 2 quân số 16 đ/c . Huấn luyện DQ cơ động năm thứ 2 trở đi quân số 21 đồng chí, tổ 
chức hội thao trung đội DQCĐ do ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức.

Phối hợp với Cục chính trị quân đoàn 2 thẩm định hỗ trợ xây dựng, bàn giao nhà 
tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ ( Cụ: Nguyễn Thị Vi xóm 12).

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức chi trả chế độ một lần theo QĐ 
số 49 cho 66 trường hợp, hoàn thiện 01 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ một lần theo QĐ số 
62 ( công dân Phạm Tuấn Hạ).

Đăng ký độ tuổi 17 cho nam thanh niên, kết quả đạt 100% thanh niên đăng ký.
Di chuyển NVQS cho các nam thanh niên trúng tuyển vào các trường đại học theo 

quy định.
Quản ;ý các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật NVQS; Quản lý chặt chẽ 

lực lượng PCTT và TKCN sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
3.Công tác Tư pháp – Nội vụ.

  Khai sinh cho 73 người, đăng ký lại việc sinh là 185 người. Khai tử cho 50 
người, đăng ký lại là 14 người. Đăng ký kết hôn cho 43 cặp vợ chồng, đăng ký lại là 19 
cặp. Cấp xác nhận tình trạng hôn nhân cho 89 trường hợp. Chứng thực 126 hợp đồng 
giao dịch, chứng thực 196 chữ ký công dân. Chứng thực bản sao từ  bản chính  là 7.128 
giấy tờ văn bản. Cấp trích lục  hộ tịch  1.317 bản. Tiếp nhận đề nghị cấp 73 BHYT cho 
trẻ em dưới 6 tuổi.

Rà soát báo cáo công tác chuyển đổi vị trí làm việc cho các chức danh công chức 
năm 2022 theo quy định. Xây dựng và triển khai kế hoạch đăng ký thi đua đối với tập 
thể và cá nhân năm 2022. Xây dựng báo cáo kết quả kê khai tài sản hàng năm và kê khai 
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tài sản bổ sung năm 2021. Làm thủ tục nâng lương trước hạn cho 03 đồng chí, nâng 
lương thường xuyên 01 đồng chí.

Làm hồ sơ giảm BHXH đối với đ/c Long chuyển công tác, tăng bảo hiểm đ/c Hào 
và đ/c Lai

IV.  HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH QUYỀN.
Đăng ký thi đua xây dựng chính quyền TSVM và tổ chức hội nghị triển khai 

đăng ký và phát động phong trào thi đua năm 2022. Duy trì chế độ thường trực, chế độ 
tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân. Xây dựng 
báo cáo phục vụ thanh tra huyện về trách nhiệm của chủ tịch UBND xã trong việc tiếp 
công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, thu chi ngân sách và đầu tư 
xây dựng cơ bản năm 2020-2021.

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho các kỳ 
họp HĐND xã khóa XXII. Tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; Duy trì và thực hiện tốt Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN I SO 9001:2015, giải quyết 
nhanh gọn các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 24 
ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 
cơ quan hành chính nhà nước.

V. NHỮNG  HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN.
Trong sản xuất nông nghiệp, còn nhiều diện tích bãi thuộc khu vực thôn Cam Lộ 

bỏ hoang do nhân dân không gieo cấy. Một số diện tích bị chuột phá hoại.Một số hợp 
đồng giải tỏa bèo tây chưa đạt yêu cầu.

Các hộ có diện tích đất nông nghiệp nằm trong dự án khu dân cư từ chợ xuống 
giáp nghĩa trang liệt sỹ vẫn chưa đồng ý thu hồi đền bù, làm chậm tới tiến độ thi công hạ 
tầng của khu dân cư.

Tình trạng vi phạm QĐ 1654, san lấp lấp bến bãi, sử dụng đất đai  trái mục đích 
còn xảy ra nhiều chưa được phát hiện kịp thời, xử lý triệt để.  Kết quả giải quyết đơn đề 
nghị  của công dân về đất đai, mốc cõi, rãnh tiêu thoát nước còn chậm.

Các hộ kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng ở khu vực chợ và các bến bãi tự 
phát lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở ách tắc giao thông chưa được nhắc nhở thường 
xuyên.

Công tác thu gom rác thải của tổ thu gom ở một số vị trí còn để vương vãi làm 
ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Tình hình ANCT, trật tự an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp về hoạt động 
của các đối tượng trộm cắp và nghiện ma túy; Các vụ cờ bạc vi phạm đến mức phải khởi 
tố xử lý hình sự. 
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 Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ còn nhiều khó khăn, thiếu một số chỉ 
tiêu trên giao. Việc lập hồ sơ xử lý các vi phạm chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền 
Luật nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp
Chỉ đạo thu hoạch trà lúa mùa sớm để triển khai trồng cây vụ đông.
Tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được 

kịp thời. Đôn đốc các hợp đồng giải tỏa bèo tây trên sông nội đồng và sông liên xã.
Thu quỹ diệt chuột năm 2023, quỹ vớt giải tỏa bèo tây sông nội đồng.
Thực hiện giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH một thành viên Khai 

thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương thi công xây dựng mương dẫn nước từ ngõ ông 
Thân đến ngõ ông Lình xóm 3.

2. Chăn nuôi, thú y
Thường xuyên kiểm tra nắm bắt số lượng gia súc, gia cầm, đồng thời hướng dẫn 

các hộ chăn nuôi, các chủ trang trại chủ động các biện pháp vệ sinh chuồng trại, phòng, 
chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tổ chức tiêm phòng các loại vacxin cho đàn gia 
súc, gia cầm, phun thuốc tiêu độc khử trùng theo kế hoạch năm 2022. 

3. Địa chính - Xây dựng – Môi trường
Tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kiên quyết, triệt để  những trường hợp vi 

phạm QĐ 1654; san lấp, sử dụng đất nông nghiệp trái mục đích. Kiểm tra báo cáo 
UBND huyện các trường hợp xây dựng nhà trông coi, lán trại chăn nuôi, sử dụng đất trái 
mục đích 2 bên đường mới Tân Việt – Quyết thắng gửi về UBND huyện.

Tiếp tục thực hiện rà soát đất xen kẹp, đất dôi dư, đất vi phạm QĐ 1654, các thửa 
đất nhỏ hẹp do UBND xã quản lý báo cáo UBND huyện xây dựng kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm.

 Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở cho các hộ đủ điều kiện. 
Thành lập tổ vận động xã hội hóa kinh phí để hỗ trợ một phần tài sản của nhân 

dân trên tuyến đường Miếu bà Tài đến quán Đình Quân.
Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công các công trình: Nhà Đa năng trường 

Trung học cơ sở; công trình cải tạo, mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ. 
Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hoàn thiện hồ sơ, tổ chức giải tỏa quán bán 

hàng  của hộ ông Thành Huế và hộ ông Quyết Tuyết ở khu vực chợ.
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Tiếp tục  tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị 
UBND huyện và Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, 
cưỡng chế thu hồi đất khu dân cư trung tâm xã từ chợ đến nghĩa trang liệt sỹ.

 Đề nghị huyện hỗ trợ xây dựng và nâng cấp đường giao thông nông thôn.
Tập trung giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp đất đai, các điểm tiêu thoát nước 

trong khu dân cư.
Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi 

trường và cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
4. Giao thông-  nông nghiệp - xây dựng NTM
Tích cực kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành tốt luật giao 

thông đường bộ. Xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng mái che, mái vẩy lấn chiếm 
lòng lề đường, vi phạm hành lang ATGT đường bộ.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến đường Tân Việt – Quyết Thắng, giai đoạn 3 
và thông cầu Hương (Tân Việt – Quyết Thắng).

 Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực, chủ động trong công tác PCTT và 
TKCN khi có tình huống xảy ra. Xây dựng kế hoạch làm thủy lợi đông – xuân 2023.

Duy trì  phát triển và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt nông thôn 
mới nâng cao. Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt nông thôn mới 
nâng cao..

5. Thu chi ngân sách
Hướng dẫn các ngành chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả theo kế hoạch phân bổ ngân 

sách năm 2022. Chi hoạt động thường xuyên cho các ban, ngành đoàn thể theo kế hoạch 
dự toán được giao.

Cân đối nguồn thu tiền sử dụng đất đấu giá được điều tiết về xã để thanh toán chi 
trả nợ xây dựng cơ bản cho các công trình đã hoàn thiện bàn giao và đưa vào sử dụng. 

Hoàn thiện các thủ tục triển khai thi công các công trình mới phát sinh, quyết toán 
vốn các công trình đã thanh toán và đưa vào sử dụng;

Phục vụ thanh tra tài chính huyện về công tác thu chi ngân sách năm 2020, 2021.
Quyết toán các khoản thu thuế đất PNN, quỹ PCTT, quỹ công điền và các quỹ địa 

phương vụ chiêm 2022. Tổ chức thu các hợp đồng ao, đê hoa lợi công sản năm 2022. 
Thực hiện thu, chi đúng nguyên tắc, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, phấn đấu 

hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đã đề ra.

II- LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI.
1. Công tác giáo dục
Cả 3 cấp học duy trì nề nếp chuyên môn dạy và học, triển khai kế hoạch năm học 

2022 -2023. Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, phân công chuyên môn cho cán bộ, giáo 
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viên. Thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt;  xây dựng trường học thân thiện, 
học sinh tích cực.

2.  Thông tin - văn hoá
Tích cực tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, 

tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên 
truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng 
cao. 

Tăng cường công tác kiểm tra các điểm vui chơi, giải trí hoạt động trên địa bàn 
nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Bình xét gia đình văn hoá năm 2022 theo quy định.

3. Công tác Y tế - DS – KHHGĐ
Y tế: Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực tại trạm, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, y đức trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 
Tích cực tuyên truyền cho toàn dân chủ động phòng chống các dịch bệnh theo mùa, giữ 
gìn vệ sinh môi trường, kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh chế biến thực phẩm nhà 
hàng ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm văc cin 
phòng chống Covid-19 theo quy định. Thực hiện tốt các chỉ tiêu y tế trên giao.

 Dân số: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 
dân số thế giới 11/7, ngày dân số Việt Nam 26/12; Tích cực tuyên truyền giảm tỷ lệ sinh 
con thứ 3; giảm tỷ lệ chênh lệnh giới tính, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ khi mang thai. 
Phát huy có hiệu quả vai trò hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số, hoàn thành chỉ 
tiêu trên giao về công tác dân số.

4. Công tác chính sách xã hội
Quan tâm các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn,  đối tượng bảo trợ xã 

hội, thăm tặng quà các đối tượng chính sách khi ốm đau, qua đời. Lập danh sách chúc 
thọ các cụ tuổi tròn theo quy định.  Xét duyệt hồ sơ các cụ 80 tuổi, tổ chức rà soát hộ 
nghèo, cận nghèo năm 2023.

III. LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG
1. Công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, thủ đoạn hoạt động của bọn tội 

phạm, tình hình ANTT trên địa bàn để nhân dân cảnh giác phòng ngừa.
Tiếp tục thực hiện 02 kế hoạch, 01 Đề án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp 

CCCD gắn chíp điện tử đại trà cho nhân dân và Đề án 06 của Thủ tướng chính phủ về 
phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 
Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
pháp luật, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
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2. Công tác quốc phòng, quân sự.
Xây dựng kế hoạch tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023. Tăng cường 

tuyên truyền luật NVQS, quản lý tốt nguồn thanh niên trong diện gọi, phấn đấu hoàn 
thành chỉ tiêu trên giao.

 Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, công tác phối hợp với công an xã 
tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vào các đợt cao điểm.

Quản lý tốt lực lượng PCTT&TKKN, sẵn sàng nhận nhiệm vụ xử lý tình huống 
xảy ra. 

3. Công tác Tư pháp – Nội vụ
Công tác Tư pháp – Hộ tịch: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác kiểm soát đầu mối 
các thủ tục hành chính theo cơ chế “ Một cửa’’, công tác chứng thực cấp bản sao từ bản 
chính và sổ gốc, khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn, tạo điều kiện thuận tiện nhanh 
gọn phục vụ công dân khi đến liên hệ, giao dịch. Thực hiện tốt việc đăng ký và cấp phát 
thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Công tác nội vụ: Thực hiện luân chuyển vị trí làm việc của các công chức xã 
theoo quy định. Làm thủ tục nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức theo quy 
định. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH QUYỀN.
Chuẩn bị tốt các báo cáo, văn bản, tờ trình của UBND xã để phục vụ kỳ họp thứ 

năm  HĐND xã khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Thực hiện 

nghiêm túc chế độ thường trực tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công 
dân, không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

Duy trì và thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi xây dựng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia  TCVN ISO 9001: 2015.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 24 ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Hải 
Dương về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trong 
tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhà nước trên giao cũng như các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng tại địa phương năm 2022./.
Nơi nhận:              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
- UBND huyên;              CHỦ TỊCH
- TT Đảng ủy- đại biểu HĐND;
-  TT UBND;
- Các ngành UB;
- Lưu vp.                                                                       

        Vũ Xuân Hào
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