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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2022

 Nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KT-XH THÁNG 4/2022
1. Phát triển kinh tế
1.1. HTX DV Nông nghiệp
HTXDVNN Tập trung điều tiết nước cho cây lúa phát triển. Hướng dẫn 

nông dân bón thúc đòng cho lúa. Kiểm tra sâu bệnh, hướng dẫn nông dân phun 
thuốc trừ sâu kịp thời.

Khuyến nông cơ sở tổ chức buổi chuyền giao khoa học kỹ thuật chăn 
nuôi Vịt Su Pơ có 10 hộ tham gia đăng ký với quy mô nuôi từ 200 đến 500 
con  một năm 2 lứa.

Ban chăn nuôi Thú y tiêm được 250 liều vắc xin  dịch tả lợn, 250 liều vắc 
xin tụ dấu, 80 liều vắc xin Rabisin phòng dại cho đàn chó. Phối hợp với BQL 
chợ thực hiện tháng tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh đợt 1 năm 2022.

1.2. Quỹ tín dụng nhân dân
Đến ngày 24/4/2022 Quỹ có 2.674 thành viên, tổng nguồn vốn là 425,821        

tỷ đồng; Trong đó vốn huy động được 398,075 đồng, dư nợ cho vay là 316, 998 
đồng, vốn điều lệ 14,136 tỷ đồng; Làm tốt công tác chuyển tiền trong và ngoài 
nước phục vụ nhân dân, bảo đảm an toàn kho quỹ. Hai phòng giao dịch hoạt 
động tốt tăng trưởng khá. 

1.3. Tài chính - Kế toán
Đến ngày 30/4/2022, tổng thu 364.515.200đồng, tổng chi ngân sách 

409.535.045 đồng. Trong tháng chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho hoạt động của 
Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể bảo đảm các chế độ chi 
cho hệ thống chính trị hoạt động kịp thời, chính xác, an toàn. 

1.4. Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
Xác nhận hồ sơ hoàn thiện cho 03 hộ đề nghị thừa kế, tặng cho QSD đất. 

Xây dựng  Kế hoạch triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lần đầu báo cáo phòng Tài nguyên & Môi trường thực hiện. Thực hiện rà soát báo 
cáo các Ao hồ trong khu dân cư không được thực hiện san lấp theo công văn của 
Sở tài nguyên & Môi trường. Phối hợp với thôn Nghi Khê kiểm tra 01 hộ xây 
dựng công trình liên quan hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư.  Phối hợp 
với khu dân cư và các ngành đoàn thể tổ chức hoà giải 01 đơn đề nghị giải quyết 
đất đai (bà Tính) ở thôn Ngọc Lâm. Tập trung hoàn thiện hồ sơ cho công tác 
Thanh tra nhà nước về quản lý đất đai trên địa bàn xã giai đoạn 2019-2021.

Tham mưu xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2022; Kế hoạch 
sản xuất vụ mùa 2022, Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-
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2025. Phối hợp với tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ tháo dỡ, thu dọn vi 
phạm hành lang giao thông khu vực chợ chùa Tân Kỳ, chợ hôm Nghi Khê, 
đường xã, thôn; Ký cam kết tới 18 hộ dân, gửi thông báo nhắc nhở tới các hộ; 
Kiểm tra và yêu cầu ông Trần Văn Khải thu dọn phần gạch vỡ, cát san lấp trong 
phạm vi bảo vệ CTTL khu vực bờ tả sông Đĩnh Đào. Kiểm tra, nghiệm thu hệ 
thống thoát nước trong khu vực Việt Thắng, thôn Ngọc Lâm với tổng chiều dài 
18m; chiều rộng 1,25-1,4m, chiều cao 1,3 m với tổng kinh phí 80 triệu đồng. 

Tổng hợp kết quả đánh bắt diệt chuột của nhân dân: trong tháng 4 nhân dân 
đánh bắt được khoảng 485 con chuột.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm, không có dịch bệnh phát sinh, giá đàn gia súc 
giảm, giá đàn gia cầm không tăng, giá thủy sản tăng từ 02 đến 04 nghìn 
đồng/kg; Lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ thương mại cơ bản ổn định.

2. Văn hoá - Xã hội
2.1. Giáo dục
Trường Mầm Non làm tốt công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho 

trẻ; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; duy trì và nâng cao 
chất lượng công tác bán trú. Tổ chức cân đo trẻ lần 3, hợp đồng với phòng khám 
Đông Hải khám sức khỏe cho 559 cháu, Ngày 19-20/4/2022 không có cháu nào 
mắc bệnh 100% trẻ được theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng. Kiểm tra chất lượng 
cuối năm các nhóm lớp;  rà soát hồ sơ sổ các điều kiện đón đoàn kiểm thực hiện 
nhiệm vụ năm học của Phòng GD&Đ. Thực hiện tốt việc phòng chống dịch 
trong nhà trường.

Trường Tiểu Học Tăng cường tuyên truyền, giáo dục HS thực hiện nghiêm 
các biện pháp An toàn khi công trình đang xây dựng. Tổ chức rà soát, thẩm 
định, đánh giá các dịch vụ giáo dục năm học 2021 - 2022. Quy hoạch hiệu 
trưởng, PHT nhiệm kỳ 2021-2025, 2026-2030. Học sinh tham gia thi Thuyết 
trình tiếng Anh cấp tỉnh có 1 giải Nhì, 1 giải Ba. Tham gia Cuộc thi vẽ: "Đội mũ 
xinh-bảo vệ chính mình" đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia. Có 5 HS được 
tham gia Thi Toán học Vioedu cấp tỉnh. Tổ chức ngoại khóa: Giải bóng đá 
Phong trào dành cho HS nam từ lớp lớp 2 đến lớp 5 theo thôn vào sáng 29/4.

Trường THCS tiếp tục ổn định các nền nếp dạy và học, nâng cao chất lượng 
học tập các bộ môn văn hóa, ôn tập để củng cố kiến thức cho học sinh. Tập 
trung ôn tập các môn thi vào THPT cho HS khối 9 để chuẩn bị cho kỳ thi vào 
THPT vào đầu tháng 6.2022. Kết hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện 
để tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 9 sau tốt nghiệp trung học 
cơ sở. Tổ chức học nghề Tin học văn phòng cho học sinh khối 9 chuẩn bị thi 
nghề trong tháng 5 đảm bảo các điều kiện cho việc xét tốt nghiệp. Tổ chức cho 
học sinh học võ cổ truyền, học thở đúng cách để giúp nâng cao sức khỏe cho học 
sinh. Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng và Chuẩn Quốc gia nộp về Sở 
Giáo dục và Đào tạo huyện đúng thời gian quy định. Đón Đoàn kiểm tra của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 
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học 2021- 2022. Phối hợp với Trạm y tế cho HS khối 6 tiêm phòng covid 19, 
tổng số học sinh khối 6 đã tiêm là 59 em.

2.2. Y tế - DSKHHGĐ
Trạm y tế tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 

19 như khai báo y tế, quản lý người cách ly tại địa phương bảo đảm theo đúng 
quy định. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, đã khám và điều trị 
715 lượt người, trong đó BHYT là 297, khám khác là 418 lượt người; Trong 
tháng có 05 ca sinh tại bệnh viện, 01 ca sinh con thứ 3. Tiêm chủng mở rộng 
phòng bệnh được 100 người, trẻ em là 92 cháu, phụ nữ có thai là 08 người. 

2.3.  Văn hoá, Thông tin- Thể dục, Thể thao
Xây dựng các tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của địa 

phương. Đài truyền thanh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ: Giỗ tổ Hùng Vương; 
47 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 136 năm ngày Quốc tế 
lao động.  Tích cực tham mưu BCĐ tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 
xã Tân Kỳ lần thứ IX thời gian1/2 ngày, chiều Thứ tư ngày 06/4/2022.

Đài truyền thanh thu phát được 28 lượt thông báo, tuyên truyền, phục vụ 04 
hội nghị của Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 
Duy trì chế độ trực và vận hành máy theo chương trình đài truyền thanh 3 cấp.

2.4. Văn hóa, Lao động - Thương binh và Xã hội
Chi trả cho các đối tượng người có công, thanh niên xung phong cho 197 

người với số tiền 344.742.000 đồng. 
Hoàn thiện và chuyển huyện 14 hồ sơ đề nghị trợ cấp hàng tháng, chấm dứt 

trợ cấp hàng  tháng,  mai táng phí đối tượng người có công, BTXH. Báo cáo rà soát 
người lao động làm việc tại Ucraina; Báo cáo chỉ tiêu lao động việc làm năm 2020, 
2021; Lập danh sách người khuyết tật đề nghị tặng quà nhân ngày Người khuyết tật 
18/4; Bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo QĐ 62 của 
TTCP; Báo cáo triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 
ma túy theo Nghị định 116/2011/NĐ-CP; Báo cáo 10 năm thực hiện NQ 15 của 
BCH TW  về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2021-2022. Đề nghị cấp 15 
thẻ BHYT, BTXH, QĐ 49, người từ 70-79 tuổi, người thu gom rác, tuất BHXH; 
Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Bưu điện huyện chi trả cho 284 người hưu trí mất sức với số tiền 
1.094.475.900 đồng; 398 đối tượng BTXH với số tiền là 199.500.000 đồng. Hội 
Phụ nữ và Bưu đện xã vận động 136 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện 
nhân dân số tiền là 65.948.740 đồng.

3. Hoạt động của 02 thôn 
Tập trung lãnh đạo các hộ nông dân bón, phòng trừ sâu bệnh, tổ chức đánh 

bắt diệt chuột bằng thuốc sinh học bảo vệ sản xuất. Thực hiện tốt quy ước làng 
văn hóa. Duy trì điện chiếu sáng và công tác vệ sinh môi trường. Phối hợp giải 
quyêt đất đai trong  thôn. Ban CTMT thôn tổ chức hội nghị mởi rộng giới thiệu 
chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Tổ chức các Hội, đoàn thể triển 
khai vận động hội viên ủng hộ quỹ thoát nghèo bền vững năm 2022.
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Thôn Ngọc LâmTổ chức Lễ ky phước đình Thượng Lang năm 2022 đảm 
baorvui vẻ, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng 
chống dịch Covid-19.

4. Quốc phòng - An ninh; Thanh tra - Tư pháp
BCH Quân sự duy trì nghiêm túc việc trực theo quy định. Phối hợp cùng lực 

lượng công an xã và các lực lượng khác tổ chức tuần tra giữ gìn ANCT-
TTATXH trên địa bàn. Phối hợp bảo đảm an toàn về ANTT Đại hội đại biểu 
Đoàn thanh niên, Đại hội thể dục thể thao, Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh 
tháng 4/2022. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác đăng ký 
nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân độ tuổi 17 (SN 2005) có 49 công 
dân. Hoàn thiện hồ sơ sơ tuyển tuyển sinh quân sự cho: 01 thí sinh. Phân công 
02 đồng chí tham gia huấn luyện tại Tiểu đoàn 105 Sư đoàn 363 quân chủng 
phòng không không quân theo lệnh gọi. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm 
túc công tác huấn luyện dân quân tại chỗ năm thứ 2 trở đi, quân số 10 đồng chí, 
thời gian 07 ngày theo đúng tiến trình biểu đã được phê duyệt. Tổ chức lực 
lượng tham gia đại hội thể dục thể thao quân số 10 đồng chí.

Công an xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, thực 
hiện các mặt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Thực hiện hiệu 
quả các biện pháp công tác, nhanh chóng xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các 
cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể: Tham mưu Chủ tịch 
UBND xã triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án phát 
triển ứng dụng dữ liệu về 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. Tham mưu Chủ 
tịch UBND xã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang vi 
phạm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Phối 
hợp Công an huyện tiếp nhận hồ sơ làm CCCD gắn chíp điện tử và cấp tài 
khoản định danh điện tử cho công dân. Hoàn thành việc lập danh sách các hộ 
phục vụ Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025. Hiện, trên địa bàn toàn xã 
có tổng số 3.154 hộ.

Thanh tra nhân dân tích cực nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. 
Tuyên truyền nhân dân ủng hộ quỹ thoát nghèo bền vững xã năm 2022, giới thiệu 
người ứng cử chức danh trưởng thôn nghiệm kỳ 2022-2025. Giám sát xây dựng 
cơ sở hạ tầng hạng mục DA sông cờ, nhà đa năng trường THCS; Tầng 3 nhà hiệu 
bộ trường TH, hệ thống tiêu thoát nước có nắp đạy trong khu dân cư, hộ gia đình 
xây nhà trông coi quá quy định trên đất chuyển đổi. Phối hợp với UBND xã giải 
quyết đất đai, xác định mốc giới, cống rãnh tiêu thoát nước trong khu dân cư 
trước mùa mưa bão.

Tư pháp- Hộ tịch giải quyết các thủ tục hành chính khai sinh 02 người, khai 
tử 05 người, xác định tình trạng hôn nhân 06 người, kết hôn 04 đôi. Chứng thực 
196 văn bản với số tiền là 514.000 đồng.
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5. Công tác phòng chống dịch, bệnh COVID- 19
Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành kèm theo Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các Văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện 
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Đến ngày 02/5/2022 tổng số người mắc bệnh FO 1.088 người trong đó khỏi 
bệnh 1.088.

Trong tháng Tiêm phòng vắc xin Covid– 19 cho 1.040 người, Trong đó 
tiêm cho trẻ em 11, 12 tuổi là 80, mọi đối tượng là: 960; Tổ Covid cộng đồng duy trì 
và thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh.

6. Công tác xây dựng chính quyền
Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế, lịch tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn 

thư và công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác phối hợp, tuyên 
truyền chính sách Pháp luật, công tác hoà giải, giám sát cộng đồng; Trong tháng 
đã tiếp nhận 07 đơn đề nghị. UBND xã đã chỉ đạo giải quyết 07/07 đơn đạt 100%.

Phối hợp tổ chức thành công Đại hội ĐoànTNCS Hồ Chí Minh, HộiCCB, Hội 
Đông y thành công tốt đẹp.

Tổ chức ĐH Thể dục thể thao xã lần thứ IX năm 2021 thành công.
Họp BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững xây 

dựng quỹ thoát nghèo bền vững xã năm 2022.
Họp thông qua dự thảo quy hoạch nhà làm việc Đảng Ủy-HĐND-UBND xã.
Triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu về 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.

Xây dưng Kế hoạch giải tỏa hành lang vi phạm an toàn giao thông và đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022.

Tổ chức bàn giao công tác nội vụ theo QĐ 41 của UBND tỉnh Hải Dương.
7. Công tác phối hợp
Phối hợp với MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tuyên truyền vận 

động đoàn viên, hội viên, chăm sóc lúa Chiêm xuân, phòng trừ sâu bệnh, nuôi 
mèo, đánh bắt diệt chuột, tiêm phòng cho đàn gia súc, đàn chó nuôi, Phòng bệnh 
đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Tích cực phối hợp, tuyên truyền phòng chống dịch 
bệnh Covid- 19 và giám sát người tự cách ly tại gia đình. Phối hợp với nhà trường 
vận động 6 cán bộ, giáo viên  tham gia hiến máu ngành giáo dục. Tiếp nhận 4 xe 
lăn từ Tổ chức “ Trả lại tuổi thơ” cho đối tượng đi lại khó khăn với giá trị 10 triệu 
đồng. Tiếp nhận từ quỹ “ Bầu ơi” trao cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với 
Tổng giá trị 4 triệu đồng.

8. Một số tồn tại, hạn chế
Việc điều tiết nước phục vụ nông nghiệp của HTXDV có nhiều cố gắng, 

xong vẫn có lúc còn một số diện tích chưa kịp thời.
Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong quản lý đất đai, xây dựng 

trái quy định trên đất nông nghiệp chưa được thường xuyên, sâu sát, kịp thời; 
Tiến độ thẩm định giá trạm biến áp khu dân cư Sông Cờ còn chậm.
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II. NHIỆM VỤ THÁNG 5/2022
1. Chỉ đạo HTXDVNN, chủ động điều tiết bơm nước phục vụ sản xuất, 

phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện thăm đồng phát hiện, hướng 
dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, chú trọng sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo 
ôn, bệnh khô vằn, rầy nâu, duy trì đánh bắt diệt chuột bằng mọi hình thức. 
Trưởng ban thú y, Khuyến nông cơ sở phối hợp triển khai công tác phòng chống 
dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, nắm chắc tình hình, hướng dẫn các 
hộ phát hiện, điều trị bệnh xử lý kịp thời. 

2. UBND triển khai Kế hoạch, Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn năm 2022. Yêu cầu đặt ra phải chủ động, bảo đảm an toàn, thông thoáng 
hệ thống giao thông, thủy lợi trong làng, ngoài đồng không để ách tắc khi có mưa, 
bão úng gây thiệt hại về người, tài sản, cây cối hoa màu trong mùa mưa bão. 

3. Chỉ đạo các trường tiếp tục đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, tham gia các 
chương trình hội thi, làm việc với các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thi đua thực 
hiện nhiệm vụ năm học và tổ chức tổng kết năm học 2021 – 2022. Phối hợp BCH 
Đoàn xã bàn giao các em về sinh hoạt hè bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. 

Trạm Y tế thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và chương 
trình tiêm chủng mở rộng, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa các 
loại dịch bệnh; Tham mưu cho UBND xã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. Ban Dân số tăng cường công tác truyền thông Dân số 
phát triển, KHHGĐ, sàng lọc khi sinh, nhằm hạn chế sinh con thứ ba trở lên.

4. Công tác thông tin- tuyên truyền: Công chức Văn hoá- Xã hội, xây dựng 
các tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của địa phương; Đài truyền 
thanh, các thôn, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ 
niệm 68 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện biên phủ (07/5); kỷ niệm 132 năm 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), chào mừng ngày bầu cử trưởng thôn 
nhiệm kỳ 2022 – 2025.

5. Công tác phòng chống dịch Covid-19: BCĐ tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và 
các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-
19; Tập trung việc rà soát lập kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, 
cho nhân dân những người chưa được tiêm và tiêm bổ sung mũi 3; thực hiện 
nghiêm túc 5K; Công tác quản lý, điều trị F0 tại nhà, bảo đảm yêu cầu phòng 
chống dịch tại các trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh.

6. Quốc phòng - An ninh, Thanh tra - Tư pháp
BCH quân sự xã duy trì tổ chức trực làm nhiệm vụ, tham gia huấn luyện dân 

quân binh chủng, hội thao trung đội dân quân cơ động tại huyện, tham gia hội 
thi lái xe mô tô an toàn, thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội. Bảo 
đảm hậu cần kỹ thuật. Công an xã phối hợp an ninh cơ sở tuần tra bảo đảm 
ANTT trên địa bàn, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, 
tuyên truyền công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm kịp thời. 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.
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Hai lực lượng phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn  trước, trong và sau Đại 
hội các chi bộ, bầu cử trưởng thôn và các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5; chủ 
động tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo 
của Ban chỉ huy phòng chống TT&TKCN các cấp.

Thanh tra nhân dân chủ động nắm bắt tình hình, ý kiến, kiến nghị của 
nhân dân kịp thời, tích cực phối hợp hòa giải, tham gia giám sát cộng đồng 
theo quy định.

Tư pháp - Hộ tịch chủ động làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tham mưu  
tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật, quy định của địa phương, Quy ước 
làng văn hóa.

6. Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:
Tham mưu cho UBND xã đôn đốc các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện 09 dự án hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng lịch làm việc trong 
tuần phải thường xuyên kiểm tra công tác đất đai, xây dựng, môi trường trên địa 
bàn toàn xã, phối hợp các tổ công tác về quản lý công tác đất đai, xây dựng, môi 
trường nhằm nắm bắt phát hiện, ngăn chặn sớm không để các vi phạm phát sinh. 
Rà soát, tổng hợp các loại quỹ đất, hộ thầu đất công điền, thầu hoa lợi công sản. 
Thực hiện giải tỏa hành lang giao thông, thủy lợi trước mùa mưa bão bảo đảm 
thông thoáng.

7. Công tác xây dựng chính quyền
Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, công tác tiếp dân, giải 

quyết đơn thư và công tác cải cách thủ tục hành chính, khắc phục tồn tại hạn chế 
việc thu thập, đăng tải tài liệu kiểm chứng lên hệ thống phần mềm và tự chấm 
điểm cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc; 
Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19, Bảo 
đảm chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, quản lý 
Nhà nước về tôn giáo. Tăng cường quản lý đất đai, môi trường, các cá nhân người 
đứng đầu, tổ công tác, các đoàn thể, hai thôn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, 
phát hiện từ sớm, từ xa các vi phạm xây dựng nhà và các công trình trái phép trên 
đất nông nghiệp chuyển đổi, xả thải không qua xử lý ra môi trường. 

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, niêm yết danh sách cử tri, danh sách trích 
ngang, tiểu sử tóm tắt người ứng cử chức danh trưởng thôn. Chuẩn bị đầy đủ 
băng, cờ, khẩu hiệu, tài liệu, hòm phiếu, trang trí khánh tiết, kinh phí bảo đảm 
cho bầu cử, lãnh đạo, tuyên truyền, vận động 100% cử tri đại diện hộ đi bầu, đạt 
tỷ lệ số phiếu hợp lệ cao nhất vào Chủ nhật ngày 15/5/2022.

Bổ nhiệm chức danh phó trưởng đài truyền thanh xã do đồng chí Nguyễn 
Văn Tâm Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã kiêm nhiệm. 

Tổng hợp kết quả vận động quỹ giúp đỡ hộ thoát nghèo của các các nhân, 
tập thể, quyết định giao chỉ tiêu trích quỹ ngày vì người nghèo của MTTQ xã, 
quỹ Hội chữ thập đỏ, tổ chức các biện pháp hỗ trợ 18 hộ nghèo phấn đấu thoát 
nghèo năm 2022.

Phối hợp làm việc với Thanh tra huyện về thực hiện chính sách pháp luật 
và nhiệm vụ quyền hạn trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2019 -2021 theo 
Kế hoạch thanh tra huyện.  
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Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ chiêm và công tác Phòng 
chống thiên tai năm 2022.

Đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, ban ngành, 
đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội 
viên, nhân dân thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 5 năm 2022./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Tứ Kỳ;
- BTV Đảng ủy, TTHĐND – UBND xã;
- MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, Trưởng ban CTM;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Tiệp
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