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BÁO CÁO 

Chỉ đạo điều hành của UBND tháng 12/2022; 

Nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành của UBND tháng 01/2023. 

I. Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND xã tháng 12/2022 

1. Lĩnh vực kinh tế: 

1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp: Đảm bảo đủ nước cây vụ đông phát triển, thường 

xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện, hướng dẫn nhân dân chăm bón và phòng trừ sâu, 

bệnh; các đội hoàn thành 100% bật đất, cầy ải vụ chiêm xuân 2023, làm thủy lợi đông 

xuân được 5.500 m3 đạt trên 73,3% kế hoạch; xây dựng Kế hoạch trà, cơ cấu giống lúa 

vụ Chiêm và rau màu vụ Xuân, Hè năm 2023.  

 1.2. Thú y: Duy trì kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm, thủy cầm các thôn trong xã, phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch, bệnh xảy 

ra; kiểm tra, kiểm dịch chợ Từ Ô, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm 

cho người tiêu dùng. 

1.3. Địa chính Nông nghiệp, Xây dựng & Môi trường: Tăng cường kiểm tra bảo 

đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên 

địa bàn xã. Phát hiện kịp thời các hành vi, vi phạm đất đai, lấn chiếm, sử dụng hành 

lang ATGT và các hành vi lấn chiếm làm hư hỏng các công trình thủy lợi; chủ động 

ký cam kết, ngăn chặn, giải tỏa kịp thời các hành vi lấn chiếm hành lang giao thông, 

thủy lợi, phối hợp với Địa chính Xây dựng - Môi trường và Nhà thầu thi công tuyến 

đường Bình Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào trong thi công cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường; phối hợp đồng chí VPHĐND&UBND trong công tác chấm điểm cải cách 

hành chính; tham mưu báo cáo kết quả duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống QLCL 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi về Chi cục tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng tỉnh Hải Dương, xây dựng Kế hoạch đảm bảo ATGT trước, trong, sau Tết; 

Báo cáo quý IV năm 2022, xây dựng nhiệm vụ quý I năm 2023. 

  1.4. Địa chính Xây dựng & Môi trường: Duy trì công tác quản lý đất đai; đôn 

đốc các đồng chí Trưởng, Phó thôn kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi các hộ 

có dấu hiệu vi phạm; lập hồ sơ đề nghị ra hạn, đính chính cho 07 hộ gia đình; phối 

hợp đơn vị đo đạc sở TN&MT tỉnh trích đo cho 03 hộ đăng ký, hướng dẫn lập hồ sơ, 

trả hồ sơ hồ sơ cho các hộ đã có kết quả; tiếp tục tham mưu cho BCĐ xã, UBND 

giải quyết vụ việc chiếm đất tại thôn Từ Ô, theo hướng dẫn của Phòng TN&MT và 

Phòng Tư pháp huyện, trả lời đơn thư công dân; tham mưu, phối hợp đấu giá quyền 

sử dụng đất KDC thôn An Xá, hoàn thiện hồ sơ khi các hộ trúng đấu giá hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính; tham mưu hoàn chỉnh báo cáo công tác Tài nguyên - Môi trường. 

 1.5. Tài chính xã: Chủ động thanh toán các khoản như lương, phụ cấp, 
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BHXH, BHYT, phí công đoàn; chứng từ chi thường xuyên cho các bộ phận; quyết 

toán thu, chi ngân sách năm 2022, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.  

 2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.  

 2.1. Hoạt động văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền: Tuyên truyền trên hệ 

thống đài truyền thanh xã về công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi 

trường, các ngày truyền thống, ngày thành lập ngành, nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, trang trí, khánh tiết kỷ niệm, gặp mặt 75 năm ngày thành lập Chi, Đảng bộ đầu 

tiên, tiền thân của Đảng bộ ngày nay, sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết các ngành, 

đoàn thể; nộp hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa năm 2022 theo Công văn 

hướng dẫn số 19/VHTT ngày 29/11/2022 của phòng VH-TT huyện, hướng dẫn các 

thôn đăng ký Làng, Gia đình văn hóa năm 2023. 

2.2. Chính sách xã hội: Thực hiện chế độ chính sách người có công và công tác 

bảo trợ xã hội theo quy định, trong tháng nhận và chi trả trợ cấp cho 207 lượt đối 

tượng số tiền là 365.523.000đ; phục vụ tốt Đoàn kiểm rà soát hộ nghèo, cận nghèo 

của Phòng Lao động TB&XH, phối hợp các bộ phận hoàn thiện hồ sơ hộ nghèo, cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ thoát nghèo, cận nghèo, tổng hợp báo cáo về 

UBND huyện thông qua Phòng LĐTB&XH, đồng thời lập thủ tục báo tăng, giảm 

bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023; tham mưu thực hiện Công văn số 

2917/UBND-LĐTBXH, ngày 29/11/2022 về việc “Tăng cường thực hiện cập nhật 

cơ sở dữ liệu trẻ em và thực hiện Đề án 06”.  

 2.3. Công tác giáo dục: Thực hiện nghiêm các văn bản, Nghị quyết chỉ đạo của 

cấp trên; bồi dưỡng giáo viên, tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, kiểm 

tra chất lượng, sơ kết học kỳ; Trường Tiểu học tham gia các câu lạc bộ Tiếng Anh, 

Toán, hội thi giao lưu giải toán, tiếng anh qua mạng khối 3,4,5, tham gia kiến thức 

về ATGT, tham gia trải nghiệm giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 78 năm ngày 

thành lập QĐND Việt Nam, 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân; đảm bảo vệ 

sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; trường Mầm Non tổ 

tuyên truyền trẻ, nhà trẻ ra lớp đạt 40,3% tăng 1% so với tháng 11; thực hiện nghiêm 

công tác phòng chống dịch, bệnh, duy trì hoạt động thường xuyên Tổ an toàn Covid, 

phối hợp rà soát, đăng ký tiêm vắc xin cho các nhóm độ tuổi. 

 2.4. Công tác Y tế - Dân số: Duy trì tốt chế độ trực tại trạm 24/24 giờ, cung ứng 

đầy đủ thuốc, vật tư phục vụ điều trị, trong tháng khám bệnh 256 lượt người, điều trị 

178 lượt người; tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch bệnh; tham mưu cho 

UBND, Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện biện 

pháp V2K, kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch, bệnh; tổ chức tiêm chủng định kỳ, tiêm 

72 liều vắc xin phòng dịch Covid-19. 

 3. Lĩnh vực Công an, Quân sự, Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng. 

3.1. Công an: Duy trì chế độ trực tại công sở, trực tiếp công dân tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả, trong tháng tiếp nhận và xử lý xong 44 TTHC (Trong đó: 

Đăng ký thường trú 19 trường hợp, điều chỉnh thay đổi 02 trường hợp, tách hộ 01 

trường hợp, thay đổi chủ hộ 03 trường hợp, xóa đăng ký thường trú 03 trường hợp, 

đăng ký xe mô tô, máy điện 25 phương tiện), liên thông thủ tục hành chính đồng cấp;  
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tăng cường công tác bảo đảm ANTT cao điểm bảo vệ Tết dương lịch, Nguyên đán 

Quý Mão; thực hiện các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền các hộ dân các quy định về 

PCCC&CHCN; tăng cường xuống cơ sở nắm bắt dư luận nhân dân kịp thời xử lý các 

vụ việc phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra bị động bất ngờ, vụ việc phức tạp trên địa 

bàn; phối hợp trong nhiệm vụ quản lý đất đai, giao thông, thủy lợi; rà soát công dân 

chưa đi làm CCCD gắn chíp tuyên truyền vận động công dân đi làm, phối hợp Công 

an huyện cấp CCCD cho 58 trường hợp, tích hợp định danh điện tử cho 16 trường 

hợp, tham mưu ra mắt Tổ tự quản PCCC&CHCN.  

3.2. Quân sự: Duy trì trực SSCĐ, trực tăng cường các ngày Lễ, Tết; phối hợp 

Công an xã xây dựng Kế hoạch bảo đảm ANTT-TTATXH vụ việc lấn, chiếm đất tại 

thôn Từ Ô và cao điểm đảm bảo ANTT Tết dương lịch, Nguyên đán Quý Mão năm 

2023, công tác quản lý đất đai; nắm bắt, quản lý chặt chẽ số công dân được điều động 

khám tuyển tại huyện vào ngày 06/12/2022, đôn đốc được 02 công dân vắng khám sơ 

tuyển chấp hành khám tuyển tại huyện, chuẩn bị chu đáo đưa, đón số công dân khám 

tại huyện, kết quả có 22/37 thanh niên trúng tuyển sức khỏe NVQS cấp huyện; hoàn 

thiện hồ sơ công dân trúng tuyển, phối hợp các đơn vị thực hiện công tác thâm nhập 3 

gặp 4 biết, thực hiện tròn khâu theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

 3.3. Tư pháp - Hộ tịch: Duy trì tốt chế độ thường trực tại Bộ phận tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả, trong tháng tiếp nhận 202 TTHC, đã giải quyết 202, tất cả các 

thủ tục đều trả trước hạn trong đó: Lĩnh vực hộ tịch là 82 hồ sơ (Khai sinh 15 trường 

hợp, khai tử 03 ca, kết hôn 05 cặp vợ chồng, xác nhận TTHN 12 trường hợp, cấp 

bản sao từ sổ gốc 35 thủ tục, cấp thẻ BHYT trẻ em 12 cháu); chứng thực 120 thủ tục 

(Chứng thực bản sao từ bản chính 116,chứng thực điểm chỉ là 04 thủ tục) phối hợp 

giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, 

chứng thực văn bản, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo đúng quy định 

của pháp luật; chốt số liệu, sổ sách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch năm 2022, xây dựng 

Kế hoạch năm 2023; tiếp tục tham mưu cho BCĐ xã, UBND giải quyết vụ việc 

chiếm đất tại thôn Từ Ô theo hướng dẫn của Phòng TNMT và Phòng Tư pháp huyện 

và các phòng ban chuyên môn UBND huyện; tham mưu, tổ chức thực hiện Kế hoạch 

2911/KH-UBND, ngày 28/11/2022 của UBND huyện Thanh Miện về việc “Triển 

khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn xã” đến ngày 23/12/2022 đã vào hệ thống số 

hóa dữ liệu Hộ tịch được 1.399 hồ sơ số hóa.  

3.4. Văn phòng HĐND - UBND: Duy trì tốt hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, Cán bộ, Công chức Ủy 

ban nhân dân thực hiện nghiêm nhiệm vụ theo Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ Tướng 

Chính phủ ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp; tham mưu ban hành văn bản đảm bảo; chốt, khóa sổ lưu trữ 

các loại văn bản theo quy định. 

3.5. VP Đảng ủy - Nội vụ: Phối hợp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, Văn 

phòng - Thống kê; hoàn thiện mẫu biểu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, Công 

chức năm 2022, tham mưu Hội đồng TĐKT họp xét khen thưởng  cho 12 tập thể, 26 cá 

nhân năm 2022 và hướng dẫn các bộ phận đăng ký thi đua năm 2023; phối hợp chấm 

điểm CCHC năm 2022. 
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4. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân. 

 - Chỉ đạo HTX Nông nghiệp đảm bảo đủ nước cho cây vụ đông phát triển, 

hướng dẫn nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh hại cây vụ đông, diệt chuột, thu 

hoạch, trồng bổ sung cây vụ đông, đôn đốc làm thủy lợi vụ đông xuân đến nay HTX đã 

hoàn thành khoảng 73,3% kế hoạch, cầy ải vụ chiêm xuân năm 2023 đạt 100%. 

- Chỉ đạo Cán bộ văn hóa, Đài truyền thanh tuyên truyền kỷ niệm các ngày 

truyền thống, ngày thành lập của các ngành; nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, Luật NVQS, công tác phòng chống 

cháy nổ; trang trí khánh tiết Lễ kỷ niệm, gặp mặt 75 năm ngày thành lập Đảng bộ, 

sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết các ban, ngành đoàn thể; tham mưu BCĐ hướng dẫn 

các cơ quan, thôn đăng ký duy trì, giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, Gia đình văn 

hóa năm 2022, đề nghị cấp trên khen thưởng làng văn hóa Ấp Yên. 

- Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, kiểm tra chất lượng, 

sơ kết học kỳ I, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP tại bếp ăn bán trú, Thực 

hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, bệnh. 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn duy trì công tác quản lý đất đai mùa khô 2022, 

tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm Luật đất đai, không lấn chiếm, vi phạm hành 

lang giao thông, hành lang thủy lợi; đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa 

bàn, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm; Rà soát, tổ chức 

hợp đồng thầu khoán đối với các hợp đồng đã hết thời hạn ngày 31/12/2022, giải quyết 

đơn thư của nhân dân về đất đai. 

- Phối hợp Công ty đấu giá Hợp danh Đại thành tổ chức đấu giá, công bố kết quả 

trúng đấu giá quyền sử dụng 3/42 lô đất tại khu dân cư thôn An Xá vào ngày 02/12.  

 - Chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện V2K, 

Nghị quyết 128/CP của Chính phủ “Thích ứng, linh hoạt, an toàn, hiệu quả”, dịch 

sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ, tổ chức tiêm 72 liều vắc xin phòng Covid-19. 

- Chỉ đạo Công an, Quân sự phối hợp tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT-

ATXH dịp nghỉ Lễ, Tết dương lịch, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023; tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình, dư luận nhân dân, 

tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực. 

- Chỉ đạo các Tổ chức xã hội tổng kết năm 2022, xây dựng phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023; Hội đồng NVQS, BCH quân sự tổ chức đưa đón số thanh niên 

được điều động khám trung tuyển sức khỏe NVQS năm 2023, tại Trạm y tế xã Tứ 

Cường vào ngày 06/12/2022 kết quả 22/37 thanh niên trúng tuyển. 

- Duy trì CCHC, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, số 

hóa hồ sơ, liên thông đồng cấp TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ 

phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, thực hiện chấm điểm CCHC, xây dựng chỉ tiêu 

phấn đấu CCHC năm 2023. 

- Tổ chức thực hiện các bước theo quy trình hướng dẫn của các phòng ban 

chuyên môn UBND huyện, Ban chỉ đạo xã về việc lấn chiếm đất tại thôn Từ Ô. 

- Họp HĐTĐKT xét khen thưởng các tập thể cá nhân năm 2022, kết quả có 12 

tập thể 26 cá nhân có thành tíc xuất sắc đề nghị khen thưởng; chỉ đạo Ban chỉ đạo 
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“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đăng ký duy trì giữ vững Cơ quan văn 

hóa, Làng văn hóa và Gia đình văn hóa năm 2023, BCĐ “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”, đăng ký Làng, Cơ quan, Cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn AT về ANTT. 

- Phân công các đồng chí Lãnh đạo UBND, Công chức UBND xây dựng các 

Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp thứ tư, HĐND xã khóa XXII. 

- Phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện kiểm tra, rà soát lại hộ nghèo, cận 

nghèo, theo Quyết định số 3136/QĐ-UBND, ngày 16/12/2022 của UBND huyện xã 

Tân Trào 94 hộ nghèo = 3,58%, hộ cận nghèo 99 hộ = 3,77%. 

- Chỉ đạo BQL tôn giáo tiếp nhận thông báo số 1224/TB-SNV, ngày 23/12/2022 

về việc tiếp nhận thông báo bãi nhiệm chức việc: Nguyễn Thị Cẩm (Tên gọi trong tôn 

giáo Thích Nữ Tâm Tú) thôi trụ trì Chùa An Xá, xã Tân Trào. 

- Ra mắt, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 14 thành viên Tổ tự quản 

PCCC&CHCN vào ngày 30/12/2022.  

 - Phối hợp MTTQ các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền hội viên, đoàn viên và 

nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước làng. 

5. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: Duy trì tốt Bộ 

phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận 

Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết qủa, trong tháng tiếp nhận 202 TTHC, đã giải quyết xong 

trước hạn 202 = 100%, tiếp nhận Online = 82,6%, tỷ lệ số hóa hồ sơ 99,37%, liên thông 

TTHC đồng cấp = 100%, công khai các nội dung thủ tục hành chính theo quy định, 

hướng dẫn nhân nhân mở các tài khoản giao dịch điện tử; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 

công dân đảm bảo trước hạn về thời gian để nhân dân đến giao dịch hài lòng phấn khởi; 

thực hiện chấm điểm CCHC, chốt sổ, lưu trữ hồ sơ tài liệu năm 2022, khắc phụ tồn tại 

hạn chế năm 2022, xây dựng giải pháp, chỉ tiêu, phấn đấu năm 2023. 

6. Hoạt động của Trưởng, Phó thôn: Tuyên truyền, chỉ đạo nhân dân chấp 

hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của địa 

phương, quy ước làng; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu 

bệnh, thu hoạch cây vụ đông, diệt chuột, đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi vụ đông xuân, 

làm đất vụ chiêm xuân năm 2023; thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai, kiểm tra 

phát hiện, báo cáo, xử lý kịp thời các vi phạm, phối hợp với Địa chính - Xây dựng rà 

soát các hợp đồng hết hạn ngày 31/12/2022; chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch Covd-19, dịch sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, bệnh đậu mùa 

khỉ. Duy trì Tổ Covid cộng đồng hoạt động thường xuyên; phối hợp với Trưởng Ban 

công tác Mặt trận thôn đăng ký gia đình văn hóa, duy trì, giữ vững danh hiệu Làng văn 

hóa, Làng đạt tiêu chuẩn AT về ANTT, Gia đình văn hóa năm 2023.  

II. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã tháng 01 năm 2023. 

1. Lĩnh vực kinh tế. 

1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp: Đảm bảo đủ nước cây vụ đông phát triển, thường 

xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện, hướng dẫn nhân dân chăm bón và phòng trừ sâu, 

bệnh, thu hoạch cây vụ đông; đôn đốc các đội làm thủy lợi đông xuân; xây dựng Kế 

hoạch, thực hiện đổ ải, làm đất, diệt chuột.  
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 1.2. Thú y: Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm, thủy cầm các thôn trong xã, phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch, 

bệnh xảy ra; phối hợp kiểm tra vệ sinh ATTP, kiểm dịch chợ Từ Ô, đảm bảo vệ sinh 

môi trường, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

1.3. Địa chính Nông nghiệp, Xây dựng & Môi trường: Thường xuyên kiểm tra 

bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi 

trên địa bàn xã. Phát hiện kịp thời các hành vi, vi phạm đất đai, lấn chiếm, sử dụng 

hành lang ATGT và các hành vi lấn chiếm làm hư hỏng các công trình thủy lợi; phối 

hợp với Địa chính Xây dựng - Môi trường và Nhà thầu thi công tuyến đường Bình 

Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào trong thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường; xây 

dựng Kế hoạch đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, tham 

mưu thành phần tuyên truyền, vận động, giải tỏa các hộ vi phạm hành lang ATGT tại 

các Khu vực trọng điểm như: Chợ Từ Ô, Khu dân cư mới thôn Ngọc Lập, Cổng các 

trường học, Trạm y tế xã. 

  1.4. Địa chính Xây dựng & Môi trường: Duy trì công tác quản lý đất đai; đôn 

đốc các đồng chí Trưởng, Phó thôn kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi các hộ 

có dấu hiệu vi phạm; lập hồ sơ đề nghị ra hạn, đính chính cho các hộ có nhu cầu; phối 

hợp đơn vị đo đạc sở TN&MT tỉnh trích đo cho các hộ đăng ký, hướng dẫn lập hồ sơ, 

trả hồ sơ hồ sơ cho các hộ đã có kết quả; thực hiện thống kê đất đai năm 2022 theo chỉ 

dạo của UBND huyện; tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện công 

việc đột phá năm 2023 về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. 

 1.5. Tài chính xã: Chủ động thanh toán các khoản như lương, phụ cấp, 

BHXH, BHYT, phí công đoàn; chứng từ chi thường xuyên cho các bộ phận không 

để tồn đọng chứng từ; hướng dẫn các bộ phận được thụ hưởng ngân sách lập kế 

hoạch chi tiết từng tháng, quý theo dự toán được phê duyệt.  

 2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.  

 2.1. Hoạt động văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền: Tuyên truyền trên hệ 

thống đài truyền thanh xã về công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi 

trường, vệ sinh ATTP, phòng chống cháy nổ, buôn bán, xử dụng trái phép các loại 

pháo, các ngày truyền thống, ngày thành lập ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão; tổng hợp các 

thôn đăng ký gia đình văn hóa, làng văn hóa năm 2023; trang trí khánh tiết Khu công 

sở, Nghĩa trang Liệt sỹ, hướng dẫn các thôn vui tết đón xuân, lễ hội đầu năm. 

 2.2. Chính sách xã hội: Thực hiện tốt chế độ chính sách người có công và công 

tác bảo trợ xã hội theo quy định; phối hợp với ngành dọc cấp trên nhận và trả thẻ 

BHYT cho người nghèo, cận nghèo. Lập danh sách nhận quà, cấp quà cho đối tượng 

người có công, chúc thọ, mừng thọ, trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão; phối hợp với Đoàn thanh niên vệ sinh Nghĩa trang Liệt sỹ chuẩn bị 

chu đáo cho Cán bộ, Đảng viên và Thân nhân các gia đình viếng nghĩa trang nhân 

dịp Tết Nguyên đán; Tham mưu, chỉ đạo các đồng chí Trưởng, Phó thôn rà soát tổng 

hợp các gia đình có nguy cơ thiếu đói dịp Tết và giáp hạt để trợ cấp đột xuất.  

 2.3. Công tác giáo dục: Thực hiện nghiêm các văn bản, Nghị quyết chỉ đạo của 

cấp trên; triển khai kế hoạch học kỳ, họp phụ huynh đầu kỳ; Trường Tiểu học tham 
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gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh khối 2,4, Tiếng Anh, giải toán Vioedu qua mạng 

cấp huyện; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, 

ký cam kết với giáo viên, học sinh thực hiện Nghị định 137/CP của Chính phủ, 

không buôn bán, tàng trữ sử dụng pháo nổ, phân công Cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trực Tết bảo đảm bảo an toàn về ANTT; thực hiện nghiêm công tác phòng chống 

dịch, bệnh, duy trì hoạt động thường xuyên Tổ an toàn Covid, phối hợp rà soát, đăng 

ký tiêm vắc xin cho các nhóm độ tuổi. 

 2.4. Công tác Y tế - Dân số: Duy trì chế độ trực tại trạm 24/24 giờ, cung ứng 

đầy đủ thuốc, vật tư phục vụ điều trị; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; tham mưu 

cho UBND, Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện 

biện pháp V2K, kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch, bệnh; tham mưu cho BCĐ vệ sinh 

ATTP kiểm tra vệ sinh ATTP nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; tổ chức tiêm 

chủng định kỳ, tiêm phòng dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch, phân công Cán bộ, 

Nhân viên trực Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

 3. Lĩnh vực Công an, Quân sự, Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng. 

3.1. Công an: Duy trì chế độ trực tại công sở, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe mô tô 

xe máy điện, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú, nhập trên cổng dịch vụ công 

Bộ công an; phối hợp tuần tra ban đêm nhằm tăng cường công tác bảo đảm ANTT 

cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão, phân công Cán bộ, Chiến sỹ trực Tết 

Nguyên đán; thực hiện các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền các hộ dân các quy định 

về PCCC&CHCN, đình chỉ các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện về PCCC trên 

địa bàn; tăng cường xuống cơ sở nắm bắt dư luận nhân dân kịp thời xử lý các vụ việc 

phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra bị động bất ngờ, vụ việc phức tạp trên địa bàn; 

phối hợp trong nhiệm vụ quản lý đất đai, giao thông, thủy lợi, kiểm tra vệ sinh ATTP; 

kiểm tra các đối tượng vi phạm pháp luật, lập hồ sơ đưa vào diện sưu tra, quản lý 

nghiệp vụ nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm.  

3.2. Quân sự: Duy trì trực SSCĐ, trực tăng cường các ngày Lễ, Tết; phối hợp 

Công an xã tuần tra, kiểm soát thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ANTT Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023; nắm bắt, quản lý chặt chẽ số công dân trúng tuyển sức khỏe 

NVQS cấp huyện, tham mưu chốt quân số phát Lệnh gọi nhập ngũ, chuẩn bị chu đáo 

đưa đón thanh niên giao lưu gặp mặt Tân binh trước khi lên đường nhập ngũ hai cấp; 

tiếp tục đôn đốc số công dân vắng khám sơ tuyển, tham mưu lập hồ sơ xử lý hành 

chính với các công dân cố tình không chấp hành; thực hiện chính sách hậu phương 

quân đội, đón số quân nhân xuất ngũ về địa phương. 

 3.3. Tư pháp - Hộ tịch: Duy trì tốt chế độ thường trực tại Bộ phận tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Thực hiện 

tốt công tác quản lý hộ tịch, chứng thực văn bản, giải quyết kịp thời các thủ tục hành 

chính theo đúng quy định của pháp luật; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật quý I/2023; Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch tiếp tục thực hiện số hóa dữ 

liệu hộ tịch.  

3.4. Văn phòng HĐND - UBND: Duy trì nghiêm hoạt động Bộ phận tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, Cán bộ, Công chức 

Ủy ban nhân dân thực hiện nghiêm nhiệm vụ theo Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ 
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Tướng Chính phủ ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp; tham mưu ban hành văn bản đảm bảo đúng quy định, 

phân công Lãnh đạo, Công chức trực Tết Nguyên đán, tổng hợp số liệu báo cáo 

trước, trong sau Tết, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị giao ban đầu xuân các 

xã cụm 1. 

3.5. VP Đảng ủy - Nội vụ: Phối hợp hoàn thiện chấm điểm CCHC, tham mưu 

Hội đồng TĐKT ký giao ước  thi đua năm 2023. 

4. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân. 

- Chỉ đạo đài truyền thanh tuyên truyền nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân dịp 

Lễ, Tết, mừng Đảng, mừng Xuân; Nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XXII, 

nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày thành lập của các ngành; 

Nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, 

phòng, chống dịch, bệnh, hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023; hướng dẫn các thôn 

tổ chức giao lưu văn nghệ, TDTT, gặp mặt vui tết, đón xuân, thôn An Xá tổ chức Lễ 

hội đầu năm. 

 - Chỉ đạo HTX Nông nghiệp tiếp tục đôn đốc các đơn vị nạo vét mương máng, 

nghiệm thu các công trình thủy lợi, sửa chữa, khắc phục hệ thống máy bơm, cầu, cống; 

xây dựng Kế hoạch, thực hiện đổ ải, làm đất, diệt chuột đợt 1; triển khai kế hoạch sản 

xuất vụ chiêm xuân năm 2023 theo sự chỉ đạo của UBND huyện. 

 - Xây dựng chương trình công tác của UBND, Lãnh đạo UBND năm 2023; Kế 

hoạch đảm bảo ANTT, Quốc phòng - Quân sự dịa phương năm 2023. 

 - Chỉ đạo HĐNVQS, Ban chỉ huy Quân sự quản lý tốt số công dân trúng 

tuyển khám chính thức tại huyện; BCH quân sự thực hiện các bước tiếp quy trình 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham mưu chốt quân số, tổ chức phát Lệnh, 

gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

 - Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2022-2023, 

kế hoạch bảo vệ cơ quan trong dịp nghỉ Lễ, Tết; Phát động phong trào thi đua tập thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, tham gia hội thi giáo viên, học sinh giỏi các 

khối lớp; đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP tại bếp ăn bán trú; 

Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, bệnh; phối hợp với Công an xã ký cam 

kết thực hiện nghiêm Nghị định 137/CP về quản lý, sử dụng pháo.  

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn tuyên truyền vận động nhân dân thực 

hiện nghiêm Luật đất đai, không lấn chiếm, vi phạm hành lang giao thông, hành lang 

thủy lợi, đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực 

hiện công việc đột phá về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường năm 2023.  

- Thành lập Đoàn kiểm tra các hộ kinh doanh các mặt hàng có điều kiện, kiểm 

tra vệ sinh ATTP năm 2023, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch. 

- Phối hợp chuẩn bị, Tổ chức tốt kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XXII, nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

 - Chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, bệnh, nguy hiểm ở 

người và gia súc, gia cầm, thủy cầm; chỉ đạo Ban chỉ đạo tiêm vắc xin phòng Covid-

19 chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đối tượng tiêm khi có nguồn phân bổ; Tổ Covid cộng 
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đồng, Tổ an toàn Covid các thôn, Công ty, Doanh nghiệp, Cơ quan, Đơn vị, Trường 

học đảm bảo tốt trong công tác phòng chống dịch, bệnh. 

 - Chỉ đạo Công an xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện mở đợt cao điểm “Tấn 

công, chấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong, sau Tết Nguyên đán 

Quý Mão”; triển khai ký cam kết các hộ dân và học sinh thực hiện nghiêm Nghị định 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng pháo; tăng 

cường kiểm tra nắm bắt tình hình, dư luận nhân dân, tham mưu xử lý các trường hợp 

vi phạm trong các lĩnh vực; phối hợp BCH quân sự thực hiện đảm bảo ANCT-

TTATXH, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.  

 - Tổ chức hội nghị dân chính triển khai nhiệm vụ năm 2023, Kế hoạch đảm 

bảo ANTT-ATXH trước trong, sau tết Nguyên đán Quý Mão; Hội nghị Cán bộ, 

Công chức, người lao động năm 2023, đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân, ký 

giao ước thi đua năm 2023. 

 - Chỉ đạo Công chức VH-XH, phụ trách LĐTB&XH phối hợp với các đoàn 

thể tổng hợp các nguồn quà Tết năm Quý Mão báo cáo UBND để phân bổ, trợ cấp, 

tặng quà không để chồng chéo; tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, 

gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ 

chức Cán bộ, Đảng viên, thân nhân liệt sỹ dâng hương, hoa viếng Nghĩa trang liệt sỹ 

nhân dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân các xã Cụm 1. 

- Chỉ đạo Tài chính - Kế toán tham mưu cân đối  bổ sung thu, chi ngân sách 

theo dự toán năm 2022. Thông báo, hướng dẫn cho các đơn vụ thụ hưởng ngân sách 

lập kế hoạch cụ thể chi theo từng tháng, quý, năm 2023. 

- Duy trì CCHC, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, số 

hóa hồ sơ, liên thông đồng cấp TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ 

phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả. 

 - Phối hợp MTTQ các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền hội viên, đoàn viên và 

nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước làng. 

5. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: Duy trì nghiêm 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ 

phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết qủa, công khai các nội dung thủ tục hành chính theo 

quy định, hướng dẫn nhân nhân mở các tài khoản giao dịch điện tử; tiếp nhận và trả kết 

quả hồ sơ công dân đảm bảo trước hạn về thời gian để nhân dân đến giao dịch hài lòng 

phấn khởi; hoàn thiện chấm điểm CCHC, triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023. 

6. Hoạt động của Trưởng, Phó thôn: Tuyên truyền nhân dân chấp hành 

nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của địa 

phương, quy ước làng; tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, 

vệ sinh môi trường; tuyên truyền nhân dân treo cờ Tổ quốc dịp Lễ, Tết; Thực hiện đúng 

lịch, cơ cấu, trà giống lúa vụ chiêm xuân 2023; tổ chức diệt chuột bảo vệ cây trồng 

bằng các biện pháp: Thuốc hóa học đợt 1, đào bắt thủ công, đặt bẫy, tuyệt đối không 

diệt chuột bằng điện dưới mọi hình thức; tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, 

kiểm tra phát hiện, báo cáo, xử lý kịp thời các vi phạm đất đai; quản lý tốt số thanh niên 

trúng khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự cấp huyện, động viên các thanh niên sẵn 
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sàng nhập ngũ, đôn đốc số thanh niên không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự khi về 

địa phương thực hiện khám tuyển NVQS năm 2023; tiếp tục chỉ đạo nạo vét mương 

máng, vệ sinh đồng ruộng, nghiệm thu làm thủy lợi, chỉ đạo đổ ải, làm đất vụ chiêm 

xuân 2023; tổ chức họp thôn, công khai kinh tế theo Pháp lệnh dân chủ; phối hợp đảm 

bảo ANTT-TTATXH; chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covd-

19, dịch sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, bệnh đậu mùa khỉ. Duy trì Tổ Covid cộng 

đồng hoạt động thường xuyên; thôn An Xá tổ chức Lễ hội đầu xuân.  

* Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân 

dân xã tháng 12/2022 và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023. UBND xã đề 

nghị các đồng chí Cán bộ, Công chức, các Ban, Ngành, các thôn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./. 

 Nơi nhận:                                
- Thường trực Đảng ủy;                               

- Lãnh đạo HĐND, UBND;  

- Công chức, không chuyên trách UBND;  

- Các ban, ngành liên quan; 

- Các đ/c Trưởng thôn; 

- Lưu: VT.                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Hưởng 

 

              

 

 

 

 

 

 

                            

                              

 

 

                                   

 

 

                                                         


