
BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 07 năm 2022 và một số

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 năm 2022
        
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG  07  NĂM 2022:
1. Công tác sản xuất nông nghiệp:
Ban quản lý HTXDV nông nghiệp tập trung bơm nước, cung cấp đủ nước. 

Triển khai mở rộng khơi thông mương máng tiêu thoát nước, triển khai phương 
án phòng chống úng trong mùa mưa bão, chủ động làm đất, chuẩn bị giống lúa, 
gieo mạ trên nền đất cứng, gieo vãi theo lịch gieo cấy vụ mùa năm 2022.

2. Công tác quản lý đất đai - xây dựng:
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xử lý đất dôi dư, đất lấn chiếm, cấp đổi, cấp 

lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trong xã.
- Phối hợp với tổ tuần tra thường xuyên rà soát phát hiện kịp thời các 

trường hợp vi phạm đất đai.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tập trung cưỡng chế hộ gia đình ông 

Hồ Đình Lựu thôn Minh Tân, tập kết vật liệu xây dựng trái quy định trên đất 
nông nghiệp.

- Tập trung điều tra, khảo sát giá đất thị trường để phục vụ cho công tác 
trình giá khởi điểm của  khu dân cư Đồng Vệ giai đoạn 2.

3. Công tác giao thông- thuỷ lợi và Môi trường:
Chủ động đối phó và giảm nhẹ thiên tai khi có bão, úng xảy ra, triển khai 

và làm giao thông thủy lợi nội đồng, khai thông mương máng tạo điều kiện tiêu 
thoát nước, cung cấp đủ nước cho nhân dân sản xuất.

4. Công tác văn hoá - Thể thao - Giáo dục - Y tế:    
* Văn hoá thông tin:
- Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan 
đến các tai tệ nạn xã hội, ma túy, an toàn giao thông trên địa bàn. Tuyên truyền 
kịp thời các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn xã. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 
(27/7/14947-27/7/2022)
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* Công tác Y tế và dân số:
- Tuyên truyền về phòng chống lây nhiễm bệnh dịch do vi rút Covid-19, 

bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, vận động nhân dân thực hiện tốt việc phòng 
chống dịch theo văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục tiêm Vaccin ngừa covid-
19 theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

5. Công tác TBXH - Lao động việc làm: 
- Trao quà Chủ tịch nước đối tượng = 62.100.000 đồng.
- Trao quà của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ Việt nam tỉnh Hải 

Dương cho 206 đối tượng số tiền 175.100.000 đồng.
- Thăm tặng quà 21 đối tượng = 6.300.000 đồng
- Trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công = 25 triệu đồng.
- Quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người được 

hưởng chế độ ưu đãi, Làm tốt công tác chuyên môn.
6. Công tác an ninh trật tự:

- Tình hình ANTT tại địa phương cơ bản ổn định. Không có vụ việc phức 
tạp xảy ra.
        - Tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thường xuyên tuyên 
truyền, tuần tra phòng chống trộm cắp tài sản, sử dụng ma tuý trên địa bàn. Tiếp 
tục làm sạch dữ liệu dân cư, thông báo số định danh cá nhân cho nhân dân...; 
tham mưu cho UBND xã phát hiện và xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, 
phòng chống dịch. Làm tốt công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm 
vắng trên địa bàn xã. 

7. Công tác quân sự địa phương:
- Phối hợp với lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra kiểm soát, 

ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an ninh chính trị an toàn xã hội, tài sản 
của nhân dân. 

- Phối hợp với lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra kiểm soát, 
ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an ninh chính trị an toàn xã hội, tài sản 
của nhân dân.

- Huấn luyện lực lượng dự bị động viên đơn vị lữ 164, quân đoàn 2, 03 
đồng chí

8. Công tác văn phòng- Thống kê và tư pháp:
- Làm tốt công tác chuyên môn, duy trì hoạt động bộ phận một cửa theo 

công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, phối kết hợp với văn hóa thông 
tin, đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống dịch 
Covid-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG  08/2022:
1. Công tác sản xuất nông nghiệp:
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Ban quản lý HTXDV nông nghiệp tập trung bơm nước, cung cấp đủ nước. 
Triển khai mở rộng khơi thông mương máng tiêu thoát nước, triển khai phương 
án phòng chống úng trong mùa mưa bão, chủ động làm đất, chuẩn bị giống lúa, 
gieo mạ trên nền đất cứng, gieo vãi theo lịch gieo cấy vụ mùa năm 2022.

2. Công tác quản lý đất đai - xây dựng:
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xử lý đất dôi dư, đất lấn chiếm, cấp đổi, cấp 

lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trong xã.
- Phối hợp với các thôn thống kê, đăng ký với các hộ dân có diện tích đất 

ao, vườn, đất dôi dư xin chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể kiểm tra các hộ sản xuất kinh doanh 

cá thể, quản lý, sử dụng đất đai, phòng cháy chữa cháy.
3. Công tác giao thông- thuỷ lợi và Môi trường:
- Chỉ đạo làm công tác giao thông nội đồng, khai thông, nạo vét mương 

máng, khôi phục đường giao thông thuận tiện cho việc đi lại. 
4. Công tác thu chi ngân sách:
* Về thu: Tổ chức thu phí, lệ phí, các khoản thu theo kế hoạch năm nộp 

vào ngân sách xã.
* Về chi: Chi các hoạt động thường xuyên, chi lương, phụ cấp tháng 08 

năm 2022
5. Công tác văn hoá - Thể thao - Giáo dục - Y tế:    
* Văn hoá thông tin:
- Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan 
đến các tai tệ nạn xã hội, ma túy, an toàn giao thông trên địa bàn. 

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 
02/9/2022.

* Công tác Y tế và dân số:
- Tuyên truyền về phòng chống lây nhiễm bệnh dịch do vi rút Covid-19 

gây ra trên địa bàn, thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
nhân dân phòng ngừa bệnh phát sinh trong công đồng. Tuyên truyền vận động 
nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, tiêm đầy đủ Vaccine 
trong phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. 

6. Công tác TBXH - Lao động việc làm: 
- Quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người được 

hưởng chế độ ưu đãi, làm tốt công tác chuyên môn. 
- Xây dựng kế hoạch rà soát họ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.
7. Công tác an ninh trật tự:
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Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tạm trú tạm vắng, công 
tác quản lý cư trú, giải quyết các thủ tục giấy tờ cần thiết phục vụ nhân dân. Đẩy 
mạnh việc giải tỏa hành lang giao thông giữ đường thông, hè thoáng, giảm thiểu 
tai nạn giao thông, củng cố lực lượng. Phối hợp với Công an huyện làm CCCD 
gắn chíp cho người chưa làm CCCD. Ngăn chặn các tai tệ nạn xã hội đặc biệt là 
trộm cắp vặt, tiêm chích ma túy. Tiếp tục tuyên truyền làm thẻ căn cước công dân.  

8. Công tác quân sự địa phương:
- Phối hợp với lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra kiểm soát, 

ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an ninh chính trị an toàn xã hội, tài sản 
của nhân dân.

- Chuẩn bị hồ sơ di chuyển Nghĩa vụ quân sự cho sinh viên trúng tuyển 
vào các trường đại học năm 2022.

- Rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.
9. Công tác văn phòng- Thống kê và tư pháp:
Làm tốt công tác chuyên môn, duy trì tốt công tác trực tiếp dân, tổ chức kỳ 

họp thứ 3, Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả công tác tháng 07 năm 
2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 08 năm 2022.

Nơi nhận:
- VP UBND huyện;
- Đảng uỷ;                      Để báo cáo
- TT. HĐND;
- UBND;                         (Để thực hiện)
- Trưởng ngành, đoàn thể;     Phối hợp 
- Trưởng thôn;                       thực hiện 
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
                         PHÓ CHỦ TỊCH

                                   
                         Nguyễn Văn Biên     
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