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uû ban nh©n d©n
x· t¸i s¬n

Sè:  16/BC-UBND

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

T¸i S¬n, ngµy 06  th¸ng  6  n¨m 2022

B¸o c¸o
KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhµ níc th¸ng 5 n¨m 2022

vµ nhiÖm vô träng t©m th¸ng 6 n¨m 2022

A- kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhµ níc th¸ng 5 n¨m 2022 

1- N«ng nghiÖp:

       - TËp trung chØ ®¹o nh©n d©n ch¨m sãc, phßng trõ s©u bÖnh cho lóa chiªm xu©n, 
ch¨m sãc c©y rau mµu xu©n hÌ; Hiện lúa xuân trà sớm đang giai đoạn đỏ đuôi; trà 
muộn đang giai đoạn trỗ thoát- chắc xanh. Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh gây 
hại chính như bệnh đạo ôn lá và bệnh dầy nâu, khô vằn, sâu cuốn lá, đục thân, bệnh 
bạc lá,...; Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa và định hướng trồng cây vụ đông 
2022-2023 và kế hoạch PCTT và TKCN năm 2022

- T¨ng cêng chØ ®¹o c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh cho ®µn gia sóc, gia cÇm 
vµ thñy s¶n. 

  2- §Þa chÝnh - X©y dùng: 

- Tăng cường quản lý đất đai, hành lang giao thông, hệ thống thủy lợi trên địa 
bàn xã. Tập trung giải quyết đơn đề nghị của công dân liên quan đến đất đai. Tiếp tục 
hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND huyện thẩm định, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất ở lần đầu cho các hộ còn tồn đọng (Giai đoạn 1). Lập biên bản vi phạm 
hành chính đối với hộ ông Lê Văn Thụ (thôn Ngọc Chấn) đã vi phạm xây dựng công 
trình trái phép trên đất nông nghiệp; Phối hợp với Hạt quản lý đường bộ lập biên bản 
vi phạm trong lĩnh vực hành lang đường bộ thuộc đường gom đối với ông Trương 
Văn Nghị (thôn Ngọc Chấn). 

- Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện các hạng mục phụ 
trợ trường THCS Tái Sơn. Phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị thi công hoàn thành việc 
xây dựng tuyến 2 và triển khai xây dựng tuyến 3 đường liên vùng thủy sản Tái Sơn, 
Quang Phục, Tân Kỳ. 

- Tham mưu chuẩn bị mọi tài liệu, hồ sơ phục vụ Đoàn giám sát Hội đồng nhân 
dân xã về việc thực hiện quy trình xét, đề nghị cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng 
đất ở lần đầu cho nhân dân và công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai (Từ năm 2021 
đến tháng 4 năm 2022).
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3- Tµi chÝnh - KÕ to¸n:

- Chi tr¶ l¬ng, phô cÊp cho c¸n bé, c«ng chøc vµ chi cho c¸c ho¹t ®éng thêng 
xuyªn cña ®Þa ph¬ng ®¶m b¶o kÞp thêi, ®óng quy ®Þnh; Thùc hiÖn chi tr¶ kinh phÝ hç 
trî  cho c¸c ®èi tîng F0, F1 thùc hiÖn ®iÒu trÞ, c¸ch ly t¹i nhµ thùc hiÖn theo NghÞ 
®Þnh 68/N§-CP cña Thñ tíng ChÝnh phñ (§ît 1) cho 77 ngêi víi tæng sè tiÒn lµ 
85.360.000 ®ång.

II- V¨n  ho¸ - X· héi:

1- Gi¸o dôc:

- Trêng THCS, trêng TiÓu häc tæ chøc thi hÕt häc kú II vµ tiÕn hµnh kiÓm tra, 
đánh giá thi đua cuối năm và ban giao học sinh về địa phương. Các nhà trường tổ 
chức tổng kết năm học 2021-2022; Trêng THCS tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh 
lớp 9 (Kết quả 47/47 học sinh tốt nghiệp, đạt 100%), tập trung ôn tập cho học sinh 
lớp 9 để tham gia dự thi phổ thông trung học).

2- Y tÕ - D©n sè - G§ - TE:

- Duy tr× chÕ ®é trùc ban, trùc ngoµi giê theo quy ®Þnh; t¨ng cêng c«ng t¸c 
phßng chèng dÞch bÖnh mïa hÌ; tuyªn truyÒn vµ kiÓm so¸t t×nh h×nh dÞch bÖnh 
Covid-19 trªn ®Þa bµn x·; Tæ chøc tiªm chñng më réng cho c¸c ch¸u vµo ngµy 25 
hµng th¸ng; Tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh cho 179 ®èi tîng cã thÎ BHYT. Tr¹m y tÕ 
thùc hiÖn chứng nhận các trường hợp F0 hoàn thành cách ly để làm thủ tục thanh 
quyết toán BHYT theo quy định.

- Tiếp tục tổ chức tiêm Vắc xin Covid-19 cho toàn dân (Mũi 3, 4); Phối hợp với 
bệnh viện mắt Hải Dương khám mắt cho 110 cụ, tư vấn và điều trị các bệnh về mắt, 
làm thủ tục cho 5 cụ đi mổ.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên 
truyền sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. 

 3- V¨n ho¸ th«ng tin:

- Tuyên truyền và trang trí khánh tiết cho các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương: Ngµy Quèc tÕ lao ®éng 1/5, Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, 132 năm ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; 74 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc” 11/6; 53 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền Đại 
hội Đoàn thanh niên xã nhiệm kỳ 2022-2027; bầu lại chức danh Trưởng thôn thôn 
Thiết Tái, nhiệm kỳ 2022-2024; Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; tuyên 
truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tổ chức tu sửa đài 
truyền thanh xã (thôn Trung Sơn); Tham gia giải bóng chuyền da tại Đại hội TDTT 
huyện Tứ Kỳ.

4- ChÝnh s¸ch x· héi:

- C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸c ®èi tîng b¶o trî x· héi ®îc thùc hiÖn kÞp thêi 
vµ ®óng quy ®Þnh cña nhµ níc. Tham mu xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận 
động quỹ đền ơn đáp nghĩa theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/4/2022 của 
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UBND huyện Tứ Kỳ về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương 
binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động. Thực 
hiện nhận, cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho 07 đối tượng người có công được hỗ trợ về nhà 
(Trong đó 05 nhà sửa chữa, 02 nhà xây mới) theo Quyết định của UBND huyện.

- Phối hợp với Hội người cao tuổi xã triển khai lập danh sách các cụ tuổi tròn 
70,75,80,85,90,95,100 và trên 100 để đề nghị cấp trên chúc thọ năm 2023

5- V¨n phßng - Thèng kª - Nội vụ:

- Duy tr× tèt nhiệm vụ CCHC, chÕ ®é tiÕp d©n, gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh cho 
c«ng d©n; Bộ phận một cửa tập trung phối hợp với lực lượng Đoàn thành niên thực 
hiện tốt việc hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho công dân qua dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3,4; ChuÈn bÞ tèt mäi c¬ së vËt chÊt vµ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô Đại 
hội Đoàn thanh niên xã nhiệm kỳ 2022-2027; bầu lại chức danh Trưởng thôn thôn 
Thiết Tái, nhiệm kỳ 2022-2024.

- Tæ chøc thµnh c«ng bầu cử lại chức danh Trưởng thôn thôn Thiết Tái; thực 
hiện tổng kết công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 và chia tay các ông 
Nguyên là Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2021.

- Hoàn thành việc điều tra thủy sản thời kỳ 1/6 trên địa bàn xã nộp về Phòng 
Thống kê theo quy định.

iII- An ninh - Quèc phßng - T ph¸p hé tÞch:

1- An ninh:

        - Duy trì công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và 
giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Thực thiện tốt việc quản lý chặt chẽ hộ 
khẩu, nhân khẩu, trường hợp tạm trú trên địa bàn xã.
       - Trong tháng trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ việc tại gia đình nhà ông Phạm Văn Y 
(thôn Trung Sơn) phát hiện anh Phạm Thế Quyền Thắng - sinh năm 1989 chết trong 
tư thế treo cổ tại phòng ngủ; Công an xã đã phối hợp với Công an huyện xác minh, 
giải quyết.

2- Quèc phßng:  

- Thùc hiÖn nghiªm chÕ ®é trùc ban, trùc s½n sµng chiÕn ®Êu theo quy ®Þnh. Tæ 
chøc huÊn luyÖn lùc lîng d©n qu©n t¹i chç, d©n qu©n c¬ ®éng, d©n qu©n binh chñng, 
lực lượng dự bị động viên theo kÕ ho¹ch.

- Phèi hîp víi C«ng an x· ®¶m b¶o an toµn vÒ an ninh trËt tù cuéc bÇu cö lại 
Trưởng thôn thôn Thiết Tái nhiệm kỳ 2022-2024; Tham mưu xây dựng kế hoạch 
thành lập Đại đội phòng chống thiên tai và TKCN năm 2022; tổ chức các ngành 
tham gia viết bài dự thi Cuộc thi tìm hiều truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
và Đại hội CCB Việt Nam đảm bảo đúng thời gian quy định (Kết quả: Có 311 bài 
nộp về Ban chỉ huy quân sự huyện).
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3- T ph¸p - Hé tÞch:

- Thùc hiÖn tèt viÖc cÊp ph¸t giÊy tê hé tÞch, chøng thùc giÊy tê cho c«ng d©n. 
Trong th¸ng ®¨ng ký khai sinh cho 09 ch¸u, x¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n cho 04 
ngêi, ®¨ng ký kÕt h«n cho 03 ®«i nam n÷, ®¨ng ký khai tö cho 02 ngêi vµ c«ng 
chøng, chøng thùc cho 720 lît v¨n b¶n.

B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ:
- Việc tham mưu hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND huyện thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho các hộ còn tồn đọng (Giai đoạn 1) còn 
chậm so với kế hoạch.

- Vi phạm về đất đai vẫn xảy ra.

C- NhiÖm vô träng t©m th¸ng 6 n¨m 2022:
1- N«ng nghiÖp:

         - Tập trung nhân dân hoàn thành thu hoạch lúa chiêm xuân, trồng cây rau màu 
xen vụ và chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ mùa mïa n¨m 2022. 
Hợp tác xã nông nghiệp chủ động giống, vật tư phân bón, thuốc diệt chuột cho sản 
xuất vụ mùa và điều tiết nước phục vụ sản xuất; triển khai kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vô mïa 
vµ ®Þnh híng trồng cây vô ®«ng 2022 -2022 vµ kÕ ho¹ch PCTT vµ TKCN n¨m 2022.

- T¨ng cêng phßng chèng dÞch bÖnh cho ®µn gia sóc, gia cÇm và thủy sản.
2- Mét sè c«ng t¸c kh¸c: 

- T¨ng cêng qu¶n lý ®Êt ®ai, hµnh lang giao th«ng, hệ thống thủy lợi trªn ®Þa 
bµn x·; tËp trung gi¶i quyÕt các ®¬n, th đề nghị của công dân liên quan ®Õn ®Êt ®ai. 
và phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn xã. Tiếp tục đề 
nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ còn tồn 
đọng (gia đoạn 1). 

- Tiếp tục chỉ đạo Đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng tin bài, tăng cường 
hoạt động của Trang thông tin điện tử  xã và tËp trung tuyªn truyÒn c¸c nhiÖm vô 
chÝnh trÞ cña ®Þa ph¬ng nh tuyªn truyÒn c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp; tuyªn truyÒn 74 n¨m Ngµy Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ra lêi kªu gäi “Thi đua ái 
quốc”, 53 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh; ngµy quèc tÕ thiÕu nhi 1/6, th¸ng 
hµnh ®éng v× trÎ em n¨m 2022; Ngµy m«i trêng thÕ giíi vµ ngµy gia ®×nh ViÖt Nam 
28/6; tổ chức lắp đặt và triển khai hoạt động bể bơi di động.

- Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c ®èi tîng b¶o trî x· héi ®¶m b¶o kÞp 
thêi, ®óng quy ®Þnh. Xây dựng  kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Thương 
binh liệt sỹ 27/7 trên địa bàn xã. Lập danh sách người có công, thân nhân người có 
công đề nghị Chủ tịch nước, UBND tỉnh tặng quà nhân dịp 54 năm ngày Thương 
binh liệt sỹ 27/7 trên địa bàn xã(27/7/1947-27/7/2022).
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- Tr¹m Y tÕ x· ®¶m b¶o viÖc trùc và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho nh©n d©n. T¨ng cêng tuyên truyền và kiểm soát tình hình dịch bệnh Covit-
19 trên địa bàn xã; tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin Covid19 cho nhân dân;
- KiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc thu, chi ng©n s¸ch ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é quy ®Þnh; X©y 
dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch thu thuÕ sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp vµ quü ®Êt c«ng 
®iÒn n¨m 2022 trªn ®Þa bµn x·.

- ChØ ®¹o c¸c Nhµ trêng x©y dùng kÕ ho¹ch b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o an 
toµn trong dÞp hÌ. Trường THCS tiếp tục tập trung ôn tập cho học sinh lớp 9 để tham 
gia dự thi phổ thông trung học và hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng trường chuẩn 
Quốc gia. ChØ ®¹o x©y dùng vµ triÓn khai KÕ ho¹ch ho¹t ®éng hÌ n¨m 2022.

        - T¨ng cêng c«ng t¸c tuÇn tra ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· 
héi. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra, kết thúc huấn luyện; tham gia 
hội thi, hội thao theo kế hoạch.

- Chuẩn bị tốt các văn b¶n phôc vô kú häp thø năm H§ND x· kho¸ XXIII, 
nhiÖm kú 2021 - 2026.

- Đề nghị các ngành, các thôn, cán bộ, công chức xã làm tốt công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
nhà nước; vận động, tuyên truyền nhân dân không vi phạm đất đai, lấn chiếm hành lang 
giao thông; hệ thống thủy lợi. Các cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm các nhiệm vụ 
CCHC, thường trực tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư và thủ tục hành chính 
cho công dân; Bộ phận một cửa tập trung phối hợp với lực lượng Đoàn thanh niên thực 
hiện tốt việc hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho công dân qua dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy, TT.HĐND xã;
-  Lãnh đạo UBND xã;
- Chủ tịch MTTQ xã;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- Các nghành có liên quan;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thọ
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