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 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9

và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022

I.Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
1- Sản xuất nông nghiệp
- HTX chỉ đạo Bơm nước cho lúa phát triển chăm bón đảm bảo; Đôn 

đốc chỉ đạo công tác đánh bắt chuột, thông báo cho các hộ nông dân chăm 
bón, phòng trừ sâu bệnh.

- Tập trung tiêu úng cho lúa bị ảnh hưởng của bão số 3 từ ngày 25-
26/8/2022.

- Tổng sơ bộ diện tích lúa bị thiệt hại do bão số 3, chỉ đạo các nhóm 
trưởng hướng dẫn các hộ có diện tích thiệt hại làm đơn đề nghị hỗ trợ.

- Đã thông báo cho xã viên biện pháp khắc phục lúa bị ảnh hưởng 
của bão.

- HTX đã tiếp nhận 490 kg ngô HN88 dự án ngô tại thôn gia cốc.
* Công tác chăn nuôi –Thú y.
- Theo dõi sự biến động của Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

xã, tăng cường kiểm tra giám sát, đưa ra các khuyến cáo để phòng, chống 
bệnh dịch tả lợn Châu phi trên đàn lợn.

Tiến hành tiêm phòng vụ thu trên đàn gia súc gia cầm
Thông báo đăng ký kê khai ban đầu đối với các hộ chăn nuôi gia súc, 

gia cầm và nuôi trồng thủy sản quý IV. Thời gian đăng ký từ 26/9/2022 
đến hết ngày 30/9/2022.

2- Kế hoạch-GTTL-NTM 
- Đôn đốc các đơn vị thi công thi công các công trình nhà hiệu bộ 

Trường Mầm non và tường rào nhà văn hóa thôn Phú Mễ.
Tổng hợp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ 266 đề nghị hỗ trợ khôi phục sản 

xuất do thiên tai cho các hộ có lúa cấy bị ngập úng do bão số 3.
Làm rào chắn lối lên cầu thang khu A để đóng cửa các phòng học 

tầng 2 khu A, do bị thấm dột.
-Phối hợp với đơn vị  tư vấn thiết kế khảo sát địa chất, thiết kế dẫy 

12 phòng học khu B trường Tiểu học.
- Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ báo cáo kinh tế, kỹ thuật 

công trình: Cống Cầu gỗ để gửi UBND huyện thẩm định.
Tổng hợp cột điện nằm trong đường giao thông gửi UBND huyện
3- Địa chính – Môi trường
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- Kết hợp với văn phòng đăng ký đất đai thẩm định đo đạc cho 21 
hộ tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; lập hồ sơ biến 
động chỉnh lý giấy chứng nhận QSD đất cho 6 hộ thay  thông tin chủ sử 
dụng từ CMND sang CCCD; xác định lại nguồn gốc đất thổ cư cho 07 hộ;

- Đồi với dự án trục Đông -Tây: Kết hợp với HĐGPMB huyện chi trả 
tiền theo phương án đền bù hỗ trợ thu hồi đất cho 3 hộ đất chuyển đổi 
nằm trong dự án giải phóng mặt bằng trục Đông Tây tỉnh Hải Dương trên 
địa bàn thôn Gia Cốc; 51 hộ có đât trồng lúa tại thôn Phú Mễ,Tiếp tục đề 
nghị Hội đồng GPMB hoàn thiện phương án chi trả đền bù hỗ trợ thu hồi 
đất cho các hộ chuyển đổi thôn Phú Mễ.

- Dự án khu dân cư mới thôn An Nghiệp: Kết hợp với hội đồng 
GPMB triển khai họp, phát biên bản kiểm đếm. Phương án đền bù diện 
tích đất thu hồi và tài sản, hoa màu trên đất  cho 139 hộ có diện tích thu 
hồi đất ruộng 03 nằm trong dự án khu dân cư mới An Nghiệp, đã có 
139/139 hộ đồng ý và ký nhận biên bản kiểm đếm, phương án đền bù diện 
tích và tài sản trên đất. HĐGPMB huyện đã chi trả tiền đền bù đợt 1 cho 
59 hộ, đợt 2 cho 68 hộ. Còn lại 12 hộ tiếp tục đề nghị hội đồng GPMB chi 
trả xong trong tháng 9/2022.

Tổ chức tháo dỡ 01 trường hợp xây lán trông coi trên đất chuyển đổi, 
Đôn đốc 01 hộ đã nộp phạt hành chính yêu cầu tháo dỡ công trình vi 
phạm đối với gia đình ông Nguyễn Văn Dinh thôn An Khoái. Kết quả gia 
đình tự tháo dỡ nhưng chưa dứt điểm.

4- Tài chính- Tín dụng
- Báo cáo tình hình thực hiện xử  tài sản công
- Lập dự trù và chuẩn bị kinh phí phục vụ cho việc bầu cử trưởng 

thôn nhiệm kỳ 2022-2025.
- Tiếp tục thu sản phẩm ao hồ đầm năm 2022. Rà soát thu thuế phi nông 

nghiệp của các hộ ở nơi khác mua đất tại địa phương.
* Quỹ tín dụng 
- Tổng số thành viên 1.473TV.
- Tổng nguồn vốn hoạt động 190.489.400.575đ
- Dư nợ cho vay 142.101.000.000đ
- Chênh lệch trừ chi phí 1.649.211.857đ
5- Công tác Giáo dục
 Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch; kiểm tra cơ sở vật 

chất phục vụ cho năm học 2022- 2023.
Các trường tổ chức khai giảng năm học mới vào sáng 5/9 ;Chủ động 

xây dựng kế hoạch năm học mới 
*Trường Mầm non.
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Xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất tu sửa, làm mới bảng 
biểu, đồ dùng đồ chơi phát cho các nhóm lớp trong toàn trường trước khi 
bước vào năm học mới.

Đón trẻ vào lớp thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo 
quy định’

Nhà trẻ ra lớp 87 cháu  đạt 25%. Mẫu giáo ra lớp 538 cháu đạt 99%
Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động trẻ nhà 

trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao.  
  100% trẻ đến trường đăng ký ăn bán trú tại nhóm lớp
   Tổ chức cho phụ huynh học sinh đăng ký ăn bữa sáng cho trẻ trên 

240 phụ huynh học sinh đăng ký trẻ ăn tại trường.
Công khai các khoản thu đầu năm học thống nhất các khoản thu 

theo quy đinh, các khoản thu theo thoả thuận, tự nguyện Tài trợ năm học 
2022-2023. Thực hiện đúng theo Công văn 2396/ UBND-GDĐT ngày 16 
tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Thanh Miện về việc thực hiện các 
khoản thu trong nhà trường, năm học 2022-2023. 

* Trường Tiểu học.
- Thực hiện nghiêm túc Chương trình thời khóa biểu .
- Duy trì tốt sĩ số được giao : Năm học 2022-2023  tính đến thời điểm 

hiện tại toàn trường có 962 HS trong đó có 412 HS  nữ.
-Tổ chức tốt công tác ăn bán trú HS ăm bán trú.
- Tổ chức  cuộc họp phụ huynh bán trú và Các chi hội trưởng chi hội 

phụ huynh toàn trường.
* Trường THCS.
- Thực hiện phân công chuyên môn cho CBGV; Tổ chức KSCL với 

khối 6 theo đề của PGD(đợt 2), khối 7,8,9 theo đề của trường (đợt 1)
6- Văn hoá - Thông tin thể thao - Đài truyền thanh

- Tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng 
các cấp, đặc biệt là các NQ sau Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV. Tiếp tục 
đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; công tác bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 
2025; công tác xây dựng xã NTM nâng cao; công tác giải phóng mặt bằng 
thực hiện các dự án; các hoạt động nhân ngày lễ, kỷ niệm diễn ra trong 
tháng; công tác chăm sóc, bảo vệ lúa mùa; 

- Chủ động tuyên truyền công tác phòng chống dịch dịch Covid-19; 
Tuyên truyền hoạt động đón Tết trung thu cổ truyền của dân tộc, chỉ đạo 
các thôn tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi. Kết quả có 3/4 
thôn tổ chức (thôn An nghiệp không tổ chức); Tổ chức khai giảng năm 
học mới 2022-2023, hoạt động giảng dạy sau khai giảng năm học mới của 
các nhà trường;

- Tuyên truyền nhân dân cảnh giác, đấu tranh phòng chống các loại tội 
phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (qua facebook, zalo, tin 
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nhắn, điện thoại), tình hình trộm cắp tài sản trong nhân dân, cho vay nặng 
lãi, tín dụng đen, công tác bảo đảm an ninh trật tự; công tác chủ động 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác giải tỏa hành lang 
ATGT, đảm bảo trật tự ATGT.

- Triển khai kế hoạch vận động các cháu trong độ Tuổi đến trường 
Mầm non.

- Tổng phát tin, bài trong tháng gần 300 lượt. 
7- Lao động thương binh xã hội 
- Tiếp nhận Hồ sơ và giải quyết : 4 hồ sơ NCC, 59 hồ sơ BTXH.
- Tiếp nhận 20 đơn đề nghị xác định, xác định lại MĐKT.
- Phối hợp tiếp nhận, xử lý 266 hs hỗ trợ các hộ ảnh hưởng thiên tai.
- Tiếp nhân và chi trả tiền hỗ trợ nhà ở NCC : 3 hộ xây mới, 5 hộ sửa 

chữa. Tổng số tiền:305.000.000 đ
. Phối hợp tổ chức các hoạt động Tết trung thu cho trẻ em. Chuyển: 8 

suất quà của huyện và tỉnh. Tổng : 4.000.000đ
- Chi trả tiền điện hộ nghèo, hộ BTXH quý 2 và Lập danh sách hỗ trợ 

tiền điện quý 3 năm 2022.
- Rà soát, bổ sung CCCD vào dữ liệu BHYT và BTXH.
- Rà soát các hồ sơ tồn đọng NCC và kiểm tra các công trình ghi 

công LS.
8- Y tế - Dân số
Duy trì các hoạt động thường xuyên, thường trực khám chữa bệnh tại 

trạm 24/24giờ. Trong tháng đã khám 307 lượt người. Phối hợp với đoàn 
Bác sĩ huyện khám bệnh cho đối tượng người cao tuổi tổng số 260 .người.

- Duy trì công tác tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn hiệu quả.
* Công tác dân số: Duy trì tốt lịch giao ban cộng tác viên dân số hàng 

tháng. Thực hiện công tác bàn giao cộng tác viên dân số.
-Tổng số trẻ sinh từ 21/8 đến 20/9/2022 là  10 cháu trong đó:   04  nam;  06 

nữ .
- Số sinh con thứ 3 (+):  01 cháu; 
* Công tác phòng chống dịch: Thường xuyên thực hiện hướng dẫn 

đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhanh cho nhân dân khi đến khám bệnh 
tại trạm y tế để phòng chống dịch Covid, tuyên truyền phát hiện phòng 
chống dịch bạch hầu, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh 
giao mùa…

- Phối hợp với công an xã ra quyết định cách ly và tư vấn hướng dẫn 
theo dõi sức khỏe tại nhà để phòng dịch bệnh Covid -19.

-  Phối hợp với đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền 
phòng dịch bệnh Covid19, tay chân miệng, Sốt xuất huyết các bệnh không 
lây nhiễm…

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin 
COVID-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

9. Tư pháp - hộ tịch
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* Công tác Hộ tịch: Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ,  giải 
quyết thủ tục hành chính cho công dân. Từ ngày 21/8 đến 20/9 tiếp nhận 
và giải quyết  17hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận hồ sơ online là 17  hồ sơ, trực 
tiếp 0 hồ sơ.

- Cấp thẻ BHYT cho trẻ em là  08 trường hợp.
* Công tác chứng thực: tiếp nhận và giải quyết 551 hồ sơ, trong đó: 

Chứng thực bản sao từ bản chinh tiếp nhận hồ sơ online là 551 hồ sơ, trực 
tiếp  0  hồ sơ (gồm hợp đồng giao dịch, chứng thực chữ ký, và di chúc), 
rong đó chứng thực điện tử 305 hồ sơ.

10. Văn phòng UBND xã
- Tiếp nhận các văn bản đến trên phần mềm quản lý văn bản và ban 

hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã. Ra quyết định thành 
lập ban chỉ đạo nâng cao  tỷ lệ huy động trẻ  mầm non đến trường Mầm 
non giai đoạn 2022 – 2025; báo cáo  công tác kiểm soát TTHC và kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính; Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 
2022.

* Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC: 
Tiếp tục phối hợp với các đoàn thể trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền 

người dân đăng ký tài khoản đăng nhập nộp hồ sơ trực  tuyến và Thực 
hiện tốt công tác 4 tại chỗ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho công 
dân đến giao dịch. Kết quả  từ ngày 21/8 đến ngày 20/9/2022 đã tiếp nhận 
và giải quyết  hồ sơ cho công dân, Trong đó hồ sơ trực tuyến online là 
879. Không có hồ sơ trễ hẹn.

Tổ chức tốt hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022 triển khai nhiệm 
vụ năm học 2022 -2023; tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích 
xuất sắc trong năm học 2021 -2022.

Chuẩn bị và hoàn thành các văn bản, cơ sở vật chất cho công tác  bầu 
cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ngày 18/9/2022).

11- Công an
Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận của đội ngũ cán 

bộ đảng viên và quần chúng nhân dân liên quan đến nhân sự bầu Trưởng 
thôn, Bí thư chi bộ nông thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Qua nắm bắt chưa 
phát hiện được biểu hiện nghi vấn có liên quan đến ANQG.

 Công tác đảm bảo TTXH: 
Tiến hành tiếp nhận thông báo lưu trú và nhận hồ sơ đăng ký 

thường trú trên dịch vụ công trực tuyến cho 135 trường hợp.
Phối hợp với Công an huyện tổ chức cấp CCCD, tài khoản định 

danh điện tử cho 108 trường hợp; Phối hợp với BGPMB huyện Thanh 
Miện đảm bảo ANTT trong các ngày trả tiền đền bù cho quần chúng nhân 
dân tại thôn An Nghiệp và hội trường UBND xã.

Cử lực lượng dân phòng và tổ tự quản PCCC và CNCH xã Tứ 
Cường tham gia hội thao nghiệp vụ về PCCC và CNCH huyện Thanh 
Miện năm 2022.
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Tuần tra vũ trang ban đêm, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã trước, 
trong và sau ngày bầu cử trưởng thôn 18/09/2022.

Trong tháng tình hình ANTT trên địa bàn xã xảy ra 05 vụ, trong đó 
01 vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực Chợ An Khoái, 02 vụ tai nan 
giao thông, 02 vụ sử dụng kích điện để đánh bắt cá tại thôn An Khoái.:

Tất cả các vụ việc trên, Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ đề nghị 
Công an huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

12- Quân sự
 - Phối hợp với LLCA bảo đảm ANTT trên địa bàn; Duy trì nghiêm 

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Phòng chống dịch và trực phòng chống 
thiên tai. 

- Phục vụ 02 cuộc kiểm tra, phúc tra của trên theo kế hoạch; Chuẩn bị 
hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác phòng không 
nhân dân.

-Tổ chức di chuyển NVQS cho các thanh niên trúng tuyển vào các 
trường cao đẳng, Đại học năm 2022.

13- Các thôn
- Đảm bảo tình hình an ninh trật tự đảm bảo quản lý địa bàn trên địa 

bàn.  
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022
 1. Sản xuất Nông nghiệp
- Tiếp tục tổ chức bơm nước tưới, rau màu cây vụ đông. Đôn đốc các 

đơn vị sản xuất diệt chuột bằng cạm và một số biện pháp khác; tuyên 
truyền và động viên nhân dân tiếp tục tổ chức trồng cây rau màu gối vụ để 
tăng năng xuất và tăng lần sử dụng đất.

 - Tăng cường kiểm tra phát sinh sâu bệnh cuối vụ trên lúa thông báo 
để xã viên phòng trừ kịp thời.

- Chỉ đạo các đơn vị  sản xuất tu sửa đường nội bị hư hỏng do mưa 
bão gây ra để chuẩn bị cho vận chuyển lúa mùa.

- Xây dựng KH và triển khai cắt cỏ nạo vét các kênh tưới tiêu khu 
trồng cây vụ đông.

- HTX xây dựng kế hoạch thu các khâu dịch vụ vụ Mùa năm 2022 là 
51.900đ/sào

* Công tác chăn nuôi – Thú y
- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhằm phát hiện sớm các ổ 

dịch, theo dõi sự biến động của tổng đàn. Kịp thời cung cấp thông tin và 
đưa ra các khuyến cáo cần thiết để phòng chống dịch bệnh trên đàn gia 
súc, gia cầm. tổ chức thực hiện việc tiêm phòng vác xin cúm gia cầm trên 
địa bàn xã.

2- Kế hoạch-GTTL-NTM 
- Tiếp tục giám sát và đôn đốc các đơn vị thi công thi công các công 

trình đang  làm theo đúng tiến độ và kế hoạch.
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Tiếp tục hoàn thiện việc tổng hợp, xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại 
do thiên tai theo quy định.

3. Địa chính - Môi trường
 Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn các thôn, Tổ chức 

hòa giải các đơn thư về đất đai còn tồn đọng, đôn đốc hộ ông Nguyễn 
Trọng Dinh tháo dỡ phần vi phạm còn lại.

- Kết hợp với hội đồng GPMB hoàn thiện hồ sơ đơn giá đền bù cho 
các hộ chuyển đổi VAC, NĐ35 bị dự án thu hồi tại thôn Phú Mễ. Các 
ngôi mộ nằm trong dự án đã có chủ nhận nằm trong dự án giải phóng mặt 
bằng trục Đông Tây tỉnh Hải Dương giai đoạn1 và 2

- Hoàn thiện hồ sơ đền bù, chi trả tiền các dự án chuyển về hội đồng 
GPMB huyện, triển khai các bước tiếp theo đề nghị cấp trên ra quyết định 
thu hồi đất dự án khu đô thị An Nghiệp.

- Phối hợp với ngành dọc thẩm định các hồ sơ đất đai thực hiện các 
quyền của người sử dụng đất.tăng cường công tác kiểm tra sử dụng đất đai 
trên địa bàn xã. Thường trực tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính 
theo qui định. Thực hiện các nội dung công tác chuyên môn với ngành 
dọc cấp trên. 

4. Tài chính – Tín dụng
- Đôn đốc các ngành thụ hưởng ngân sách lập hồ sơ chứng từ phục vụ chi 

thường xuyên năm 2022; triển khai thu sản phẩm ao hồ đầm vụ chiêm 2022.
- Tổng hợp kinh phí  bầu cử trưởng thôn.
* Tín dụng:
- Duy trì các hoạt động tiền gửi, tiền vay đúng qui định; triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên thường niên.
- Xây dựng các bước chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2023-2027
5. Công tác Giáo dục 
 - Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và công tác chuyên môn.
  - Họp Ban đại diện hội phụ huynh học sinh, phụ huynh học sinh các 

nhóm lớp trong toàn trường. Công khai các khoản thu đầu năm, Công khai 
khoản tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường học.

6. Văn hóa xã hội – Đài truyền thanh
  - Tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 

đảng các cấp, đặc biệt là các NQ sau Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV. 
Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh;

- Tuyên truyền kết quả bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 
– 2025;Tuyên truyền huy động trẻ trong độ tuổi đến trường Mầm non.

- Tuyên truyền các hoạt động nhân ngày lễ, kỷ niệm diễn ra trong 
tháng như: ngày thế giới vì hòa bình 21/9; ngày Khuyến học Việt Nam 
2/10, ngày Phòng cháy chữa cháy 4/10....
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7. Công tác LĐ-TBXH.
- Xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông 

nghiệp có mức sống TB theo chuẩn nghèo đa chiều
- Tham mưu họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.
- Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nhân ngày Quốc tế Người 

cao tuổi 1/10.
- Thực hiện tốt công tác chuyên môn, nắm bắt lập danh sách kịp thời 

các đối tượng tăng, giảm, hướng dẫn công dân làm các thủ tục liên quan 
đến chế độ chính sách.

- Phối hợp với cán bộ bưu điện theo dõi, kiểm tra, báo tăng, giảm đối 
tượng bảo trợ xã hội kịp thời. 

8. Y tế- Dân số 
-  Duy trì trực tại trạm 24/24, đảm bảo công tác cấp cứu, khám bệnh và tiếp dân. 
- Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, triển khai tiêm 

phòng vắc xin theo kế  hoạch. 
- Phát hiện kịp thời ngăn chặn các bệnh dịch có thể xảy ra: sốt xuất 

huyết, sởi, quai bị, thủy đậu, cúm, bạch hầu...
- Duy trì công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm vắcxin phòng dịch 

Covid-19 theo kế hoạch.
9.Tư Pháp - Hộ tịch
- Duy trì lịch trực tiếp dân. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành 

chính liên quan đến quản lý hộ tịch, chứng thực các hồ sơ được giải quyết 
trên phần mềm điện tử và dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ.

-Tiếp nhận và lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, các ngành hòa giải các vụ 
tranh chấp đất đai theo đơn đề nghị.

10. Văn Phòng UBND xã
- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND xã.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết 
TTHC” theo đúng quy trình; rà soát các TTHC niêm yết công khai tại Bộ 
tiếp nhận và trả kết quả Giải quyết TTHC và trên cổng thông tin điện tử.

11. Công an 
Tiếp tục tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của nhà nước để nhân dân hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành.
Phối hợp với Công an huyện, cấp Căn cước công dân tại UBND xã.
Tuần tra vũ trang ban đêm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

12. Công tác quân sự 
- Tiếp tục phối hợp bảo đảm ANTT trên địa bàn; Duy trì nghiêm chế 

độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai  theo kế hoạch 
-Tiếp tục Phục vụ các cuộc kiểm tra của trên theo kế hoạch
- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ Diễn tập vòng tổng hợp với Lữ 214
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- Tiếp tục di chuyển NVQS cho các thanh niên trúng tuyển vào các 
trường cao đẳng, Đại học năm 2022

13. Các thôn.
- Đảm bảo tình hình an ninh trật tự thực hiện quản lý Nhà nước trên 

địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Họp bàn triển khai mô hình 
xây hố hộ sẵn phục vụ việc cát táng,

- Duy trì hoạt động tổ chức thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường 
chung.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của UBND 
xã tháng 9 và  một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2022./.

Nơi nhận:          
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;                                                     
- TT. UB. MTTQ xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công chức UBND xã;
- Trưởng thôn, các HTX, QTD;
- Lưu: VP                                                 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Thủy

  
.
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