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BÁO CÁO 

Chỉ đạo điều hành của UBND tháng 03/2023; 

Nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành của UBND tháng 04/2023 

I. Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND xã tháng 03/2023. 

1. Lĩnh vực kinh tế: 

1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp: Đảm bảo đủ nước, điều tiết hợp lý cho lúa và cây 

màu sinh trưởng và phát triển; tuyên truyền các hộ nông dân chăm bón, phòng trừ sâu 

bệnh cho các loại cây trồng, thường xuyên diệt chuột bằng các biện pháp đặt mồi bả, 

đào bắt thủ công, đặt bẫy, không dùng điện diệt chuột; Báo cáo kinh tế năm 2022 và 

kết quả sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023.  

 1.2. Thú y: Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện 

và xử lý kịp thời khi có dịch, bệnh xảy ra; xây dựng và thực hiện kế hoạch tiêm 

1.510 vắc xin phòng vụ xuân năm 2023; thực hiện tháng tiêu độc khủ trùng trên 

địa bàn xã; tổ chức phun thuốc sát trùng cho các thôn từ ngày 23/3 đến ngày 

23/4/2023. 

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

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

trên địa bàn xã. Phối hợp phát hiện, xử lý kịp thời 01 trường hợp có 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; tham mưu báo cáo thực hiện quy định trong quản 

lý, sản xuất, kinh doanh rượu; tham mưu xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự 

ATGT theo Kế hoạch số 05/KH-BATGT huyện, Kế hoạch phát động phong trào 

thi đua bảo đảm trật tự ATGT, Báo cáo nguồn vốn huy động thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021, 2022, Báo cáo các công trình 

cần đầu tư xây dựng các tiêu trí NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023. 

1.4. Địa chính Xây dựng & Môi trường: Duy trì tốt 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; hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận 

QSD đất cho 11 hộ, đề nghị gia hạn, đính chính cho 05 trường hợp; dẫn đạc, 

thẩm định 12 trường hợp, trả hồ kết quả trích đo cho 05 trường hợp; hoàn thiện 

hồ sơ cấp GCN quyền SDĐ cho 03 hộ trúng đấu giá đất tại KDC thôn An Xá, 

đính chính, cung cấp diện tích, vị trí cho đơn vị quy hoạch lập hồ sơ bổ sung quy 

hoạch chi tiết xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã; tổng hợp 

báo cáo diện tích, khối lượng đổ rác thải tại các bãi rác; tham mưu, thông báo trả 

lời đơn ông Vũ Văn Biếc thôn Ấp Yên; phối hợp cấp xe vệ sinh môi trường, thùng 

chứa rác thải cho các thôn, cơ quan, trường học, rà soát cơ sở dữ liệu lập bộ thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp năm 2023. 

 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; thực 

hiện chuyển nguồn thường xuyên, xây dựng cơ bản, cải cách tiền lương năm 

2023, báo cáo tổng hợp các dự án đầu tư công hoàn; xây dựng kế hoạch thu Quỹ 
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PCTT năm 2023 theo Công văn số 717/UBND-NN&PTNT, ngày 23/02/2023 của 

UBND huyện Thanh Miện; phối hợp cấp thùng đựng rác thải.  

 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, Luật đất đai sửa đổi 2023; trang trí khánh tiết Đại hội Hội đường Trường 

Sơn, đường Hồ Chí Minh; tham gia tập huấn quản lý thư viện cấp tỉnh, giải cầu lông 

cấp huyện; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND huyện cho phép xây dựng nhà Tổ chùa 

Sộp  thôn Ngọc Lập; duy trì tốt tiếng loa khuyến học. 

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, trong tháng nhận, chi trả 330 lượt người số 

tiền là 566.247.000đ; thực hiện Công văn số 80/LĐTBXH, về việc đăng ký trẻ 

em phẫu thuật dị tật vùng mặt miễn phí năm 2023; Công văn số 863 UBND-

LĐTBXH về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích 

trẻ em; tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 

cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của UBND huyện 

Thanh Miện.  

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

của cấp trên, tham gia tập huấn, lựa chon sách; tập trung bồi dưỡng các đội tuyển 

học sinh giỏi, tổ chức thi thử vào lớp 10 lần thứ tư đối với học sinh khối 9, học 

nghề phổ thông, xét duyệt sáng kiến năm học; đảm bảo vệ sinh môi trường, an 

toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, thực hiện nghiêm công tác phòng chống 

dịch, bệnh; Trường Tiểu học phối hợp Trường THCS Tổ chức chuyên đề lớp 5 

vào lớp 6, Trường Mầm Non huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 50% tăng 3%. 

 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, trong tháng khám bệnh cho 263 lượt người, 

điều trị 157 lượt người, phối hợp với viện mắt tỉnh Hải Dương khám mắt cho 76 

người; tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm ở người, kiểm soát chặt 

chẽ diễn biến dịch, bệnh; tổ chức tiêm chủng định kỳ. 

 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 được 11 phương tiện; tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú, 

nhập trên cổng dịch vụ công Bộ công an cho 12 trường hợp; tham mưu cho UBND 

xã xây dựng kế hoạch và thực hiện hiện kiểm tra PCCC, tuyên truyền pháp luật tại 

các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở; xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác 

PCCC&CHCN tại các cơ sở Tôn giáo, rà soát lập danh sách các cơ sở kinh doanh 

thuộc diện quản lý về PCCC, xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện 

Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác PCCC trong tình hình mới; tiếp tục 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; thực hiện số hóa hồ sơ cư trú, số hóa hộ tịch phần 

mềm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, đã nhập được 8.480/8489 trường hợp; phối hợp 

trong nhiệm vụ quản lý đất đai, giao thông, thủy lợi; hoàn thiện hồ sơ đưa đối 

tượng đi cai nghiện bắt buộc, tuyên truyền hướng dẫn đối tượng cai nghiện tại nhà; 
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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 tốt chế độ trực SSCĐ, phối hợp đảm bảo ANTT-

TTATXH, quản lý đất đai; chuẩn bị tốt giáo án, mô hình học cụ tại Lễ ra quân 

HLDQ năm 2023 vào sáng ngày 01/3/2023, điều động 42 đồng chí tham gia Lễ ra 

quân huấn luyện trong 02 ngày là 28/02 và 01/3, 05 đồng chí tham gia huấn luyện 

DQTV năm thứ nhất tại huyện; rà soát đăng ký tháng 4, nguồn đăng ký NVQS 

nam công dân tuổi 17 năm 2023 là 56 công dân sinh năm 2006; đăng ký biên chế 

các lưc lượng theo quy định của pháp luật. 

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 191 hồ sơ, tất cả các thủ tục đều 

trả trước hạn trong đó: Lĩnh vực hộ tịch là 85 hồ sơ (Khai sinh 24 trường hợp, 

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

sao từ sổ gốc 35 thủ tục, cấp thẻ BHYT trẻ em 13 cháu); chứng thực 106 thủ tục 

(Chứng thực bản sao từ bản chính 102 thủ tục, chứng thực chữ ký là 03 thủ tục, 

chứng thực HĐGD là 01 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; hoàn thành số 

hóa dữ liệu Hộ tịch 10.349/10.349 = 100% hồ sơ; phối hợp tuyên truyền phòng 

chống mê tín dị đoan, thực hành tiết kiệm, an toàn Lễ hội đầu xuân. 

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, đôn đốc các bộ phận thực hiện Quyết định điều hành 

của UBND; tham mưu ban hành 42 văn bản, tiếp nhận 162 văn bản của chỉ đạo 

của cấp trên đảm bảo đúng quy định; thực hiện Công văn số 24/CV-CCTK, ngày 

23/02/2023 của Chi cục thống kê huyện Thanh Miện về việc “Điều tra hoạt động 

xây dựng và vốn đầu tư thực hiện năm 2023”; phối hợp HTX Nông nghiệp thống 

kê diện tích cây trồng, Ban chăn nuôi thú y thống kê các hộ chăn nuôi. 

3.5. VP Đảng ủy - Nội vụ: Tham mưu cho UBND, Hội đồng TĐKT hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị nâng lương trước hạn cho Cán bộ, Công chức năm 2023; phối 

hợp hoàn thiện, bổ sung tài liệu kiểm chứng để chấm điểm CCHC năm 2022, 

quản lý về công tác Tôn giáo tại các Đình, Đền, Chùa trong Lễ hội đầu xuân 

2023, hướng dẫn thôn Hoàng Tường, Từ Ô, Ấp Yên tổ chức Lễ hội. 

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

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo đài truyền thanh tuyên truyền chào mừng 

kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày thành lập của các ngành, kỷ niệm 80 năm ra 

đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm; 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống 

dịch, Luật đất đai sửa đổi năm 2023; trang trí khánh tiết Đại hội Hội đường 

Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh; tham mưu thực hiện ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam theo Kế hoạch số 732/KH-UBND, ngày 27/02/2023 của UBND 

huyện Thanh Miện; tham gia giải Cầu lông huyện chào mừng 77 năm ngày Thể 
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thao Việt Nam 27/3/1946-27/3/2023, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện cho 

phép xây dựng nhà Tổ chùa Sộp, thôn Ngọc Lập. 

 - Chỉ đạo HTX Nông nghiệp đảm bảo đủ nước, hướng dẫn nhân dân chăm 

bón và phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột, cho lúa và cây màu sinh trưởng, phát 

triển; tổ chức thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy sản 

xuất nông nghiệp sạch, theo hướng hữu cơ có giá trị kinh tế cao trên địa bàn 

huyện Thanh Miện”. 

 - Chỉ đạo Ban chỉ đạo huấn luyện DQTV, Ban chỉ huy Quân sự tham mưu 

điều động 5 chiến sỹ DQ năm thứ nhất huấn luyện tại huyện, đảm bảo đủ quân 

số, chất lượng, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị; BCH quân sự rà soát 

nắm nguồn chuẩn bị đăng ký NVQS tháng 4. 

 - Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; 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; thực hiện Nghị quyết họp Hội cha mẹ học sinh học kỳ hai.  

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

thực hiện nghiêm Luật đất đai, tham gia ý kiến Luật đất đai sửa đổi, đảm bảo tốt 

công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham mưu xử lý, giải quyết, trả lời các đơn 

thư của công dân; công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.  

 - 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 vắc xin phân bổ. 

 - Chỉ đạo Công an, Quân sự thực hiện đảm bảo ANTT - ATXH trên địa bàn 

xã đặc biệt chú trọng các Lễ hội truyền thống của các thôn trong xã.  

- Chỉ đạo Tài chính - Kế toán phối hợp với Địa chính - Xây dựng tổng hợp 

ra hạn hợp đồng công thổ do UBND xã quản lý đã hết hạn năm 2022; tham mưu 

xây dựng kế hoạch thu quỹ PCTT năm 2023. 

- Chỉ đạo Tư pháp xây dựng danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND cùng cấp ban hành còn hiệu lực trọng tâm, liên ngành năm 2023 

theo Công văn số 719/UBND-TP, ngày 24/02/2023 của UBND huyện Thanh 

Miện về việc “Hướng dẫn triển khai một số nội dung công tác thi hành pháp luật 

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; hoàn thiện số hóa dữ liệu hộ tịch. 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn xây dựng thay đổi quy hoạch chung mở rộng 

Trụ sở UBND để UBND huyện báo cáo UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu mở rộng đất 

Trụ sở UBND xã. Lập quy hoạch chi tiết để lựa chọn phương án tối ưu xây dựng 

nhà làm việc Công an xã trong khuôn viên Trụ sở UBND xã. 

- Chỉ đạo Địa chính Xây dựng - Môi trường phối hợp với Công chức 

LĐTB&XH rà soát cơ sở dữ liệu lập bộ thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp năm 2023 

theo Công văn chỉ đạo số 131/CCTKV-NV, ngày 13/02/2023 của Chi cục thuế khu 

vưc Ninh Thanh. 

- Chỉ đạo tốt BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT, xây dựng kế hoạch 

thực hiện chỉ tiêu 55 BHXH tự nguyện, 150 BHYT hộ gia đình năm 2023. 

- Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận 200 cây hoa ban Tây bắc giao cho Trường 

Mầm Non xây dựng kế hoạch trồng tại khuôn viên nhà trường. 
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- Chỉ đạo Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh theo 

Công văn chỉ đạo số 659/UBND-NV, ngày 15/02/2023 của UBND huyện Thanh 

Miện vào ngày 26/3/2023 thành công tốt đẹp. 

- Lãnh đạo UBND làm việc với HTX Nông nghiệp, đánh giá công tác sản 

xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng năm 2023 và Báo cáo kinh tế năm 2022. 

- Xây dựng báo cáo phục vụ buổi làm việc giữa đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện với Thường trực Đảng ủy xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng 

đầu năm 2023; công tác quản lý đất đai; việc triển khai thực hiện các công trình, dự 

án; những thuận lợi khó khăn, vướng mắc và các đề xuất kiến nghị ở một số nội 

dung, công việc. 

- Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí 

cho 150 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng vào ngày 30/3/2023, trị 

giá 15 triệu đồng, tại Trạm y tế xã. 

- Ủy ban nhân dân xã phối hợp với TT Ủy ban MTTQ xã tổ chức hội nghị 

tham gia đóng góp vào dự thảo sửa đổi Luật đất đai cho 144 đại biểu tham dự. 

- Phối hợp với Đoàn công tác của UBND huyện, Trạm Neo My Động, Xí 

nghiệp khai thác Công trình thủy lợi, kiểm tra hệ thống đê, bao trước mùa mưa lũ. 

 - 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, phòng chống ngộ 

độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy; cấp phát 900 thùng đựng rác thải cho các 

cơ quan, trường học, hộ dân trên địa bàn xã. 

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, công khai các nội dung thủ tục hành chính 

theo quy định, hướng dẫn nhân nhân mở các tài khoản giao dịch điện tử; hồ sơ các 

bộ phận tiếp nhận và giải quyết là 293 lượt hồ sơ; tiếp nhận và trả kết quả trên cổng 

dịch vụ công trực tuyến là 165 hồ sơ công dân đảm bảo trước hạn về thời gian để 

nhân dân đến giao dịch hài lòng phấn khởi (Tiếp nhận trực tuyến là 132 hồ sơ = 

80,0%, trực tiếp là 33 hồ sơ =20,0%, số hóa đạt 100%); bổ sung tài liệu kiểm 

chứng, hoàn thiện chấm điểm CCHC năm 2022, xã Tân Trào đạt 78,61/100 điểm, 

xếp thứ 11/17 xã, thị trấn. 

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, Luật đất đai sửa đổi; thôn: Hoàng Tường, Từ Ô, Ấp Yên 

tổ chức tốt lễ hội đầu xuân, thôn Ngọc Lập hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng 

nhà Tổ; hướng dẫn nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột bảo vệ 

cây trồng; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, kiểm tra phát hiện, báo cáo, xử 

lý kịp thời các vi phạm; phối hợp đảm bảo ANTT-TTATXH; chỉ đạo nhân dân 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm ở người, phối hợp với 

Ban công tác Mặt trận thôn tiếp nhận, cấp phát thùng đựng rác thải cho nhân 

dân; thôn Ngọc Lập tổ chức bàn giao Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, Tổ 

chức trồng cây hoa ban khu Văn hóa của thôn.  

II. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã tháng 04 năm 2023. 

1. Lĩnh vực kinh tế. 
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1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp: Đảm bảo đủ nước cho lúa và cây màu sinh 

trưởng và phát triển; tuyên truyền các hộ nông dân bón thúc tập trung cho lúa đẻ 

nhánh, không bón lai dai; diệt chuột bằng các biện pháp đặt mồi bả, đào bắt thủ công, 

đặt bẫy, tuyệt đối không dùng điện diệt chuột; thường xuyên theo dõi tình hình diễn 

biến của sâu, bệnh kịp thời thông báo cho các hộ dân phun trừ hiệu quả.  

 1.2. Thú y: Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện 

và xử lý kịp thời khi có dịch, bệnh xảy ra; thực hiện kế hoạch vắc xin H5N1 cho 

đàn gia cầm, thủy cầm từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2023; kiểm tra, kiểm dịch tại 

Chợ Từ Ô đảm bảo vệ sinh ATTP 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; phối hợp với HTX nông nghiệp xây dựng kế hoạch, kiểm tra cầu cống, đường 

vùng, bờ bao xuống cấp để duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tốt trước mùa mưa bão. 

  1.4. Địa chính Xây dựng & Môi trường: Thường xuyên 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; hướng dẫn nhân dân thực hiện các 

thủ tục về đất đai theo quy định; lập hồ sơ đề nghị gia hạn, đính chính cho các hộ 

có nhu cầu; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh 

Miện, đơn vị đo đạc sở TN&MT tỉnh Hải Dương trích đo cho các hộ đăng ký, 

hướng dẫn lập hồ sơ, trả hồ sơ hồ sơ cho các hộ đã có kết quả; giao đất, cấp giấy 

chứng nhận QSD đất 03 hộ trúng đấu giá tại KDC thôn An Xá; tham mưu, phối 

hợp giải quyết đơn thư về đất đai. 

 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; hoàn thành các biểu quyết toán thu, chi ngân sách, 

báo cáo tài chính năm 2022.  

 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 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2023), 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; phối hợp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 04/2023/TT-

BTC, ngày 19/01/2023 có hiệu lực từ ngày 19/3/2023, về việc “Hướng dẫn quản 

lý, thu, chi tài chính cho công tác tổ chức Lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di 

tích và hoạt động lễ hội”. 

 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; thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản, tổng 

hợp danh sách các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội xong trước ngày 

03/4/2023.  

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

của cấp trên; tổ chức kiểm tra giữa kỳ II, bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi, 

tổ chức thi thử vào lớp 10 đối với học sinh khối 9, học nghề phổ thông học sinh 

khối lớp 8, cử giáo viên tập huấn, lựa chọn sách giáo khoa, kiểm tra nội bộ, xét 
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duyệt sáng kiến năm học; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các 

bếp ăn bán trú, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, bệnh. 

 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 nguy 

hiểm ở người, kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch, bệnh; tổ chức tiêm chủng định kỳ. 

 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; 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; tham mưu cho UBND xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng 

cháy, chữa cháy”, tiếp tục thực hiện chỉnh sửa hồ sơ CCCD, nhập giữ liệu Hội 

viên CCC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thiện số hóa hồ sơ; rà soát 

các phương tiện xe mô tô thiếu thông tin để báo cáo Công an huyện; 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 chế độ trực thường xuyên, trực SSCĐ, phối hợp đảm bảo 

ANTT-TTATXH; Tổ chức huấn luyện DQTV năm 2023 cho bDQCĐ = 28 đồng chí 

theo kế hoạch được cấp trên phê duyệt; thực hiện đăng ký tháng 4, nguồn đăng ký 

NVQS nam công dân tuổi 17 năm 2023; tham mưu kiện toàn Đội xung kích 

PCTT&TKCN. 

 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 

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; thực hiện bước tiếp theo trong quy trình số 

hóa dữ liệu hộ tịch; tham mưu xây dựng các kế hoạch thực hiện, tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.  

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

và trả kết quả, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính; tham mưu ban hành văn 

bản đảm bảo đúng quy định, xây dựng lịch làm việc hàng tuần UBND, thông báo 

cho các bộ phận thực hiện chế độ làm việc mùa hè, dịp nghỉ 30/4 và 01/5; mở sổ 

chấm công theo dõi, đôn đốc Cán bộ, Công chức UBND thực hiện nghiêm túc chế 

độ làm việc. 

3.5. VP Đảng ủy - Nội vụ: Tham mưu cho UBND, triển khai thực hiện 

Thông tư 04/2023/TT-BTC, ngày 19/01/2023 có hiệu lực từ ngày 19/3/2023, về 

việc “Hướng dẫn quản lý, thu, chi tài chính cho công tác tổ chức Lễ hội và tiền 

công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội”; phối hợp quản lý về công tác 

Tôn giáo tại các Đình, Đền, Chùa trong Lễ hội đầu năm 2023 hai thôn Ngọc Lập 

và Lang Gia. 

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

- Chỉ đạo đài truyền thanh tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày truyền 

thống, ngày thành lập của các ngành, kỷ niệm 48 năm giải phóng Miền Nam, thống 

nhất đất nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác vệ sinh môi trường, 
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phòng, chống dịch, bệnh; phối hợp Tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 

2023-2028. 

- Phân công đồng chí Công chức VH-XH, phụ trách LĐTB&XH, tham mưu 

xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch: Bình đẳng giới, Công tác trẻ em, thanh 

toán không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên 

địa bàn xã. 

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

ở người và gia súc, gia cầm, thủy cầm, thủy sản. 

 - Chỉ đạo HTX Nông nghiệp đảm bảo đủ nước, hướng dẫn nhân dân chăm 

bón và phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột, cho lúa và cây màu. 

 - Chỉ đạo Ban chỉ đạo huấn luyện DQTV, Ban chỉ huy Quân sự huấn luyện 

Trung đội DQCĐ gồm 28 đồng chí từ ngày 03/4 đến ngày 18/4/2023 theo kế 

hoạch, đảm bảo đủ quân số, chất lượng, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang 

bị; BCH quân sự tổ chức đăng ký NVQS tháng 4. 

 - Chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm nhiệm vụ năm học; 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.  

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn tăng cường kiểm tra, 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, tham mưu xử lý, giải quyết các đơn thư của công dân; phối hợp giải tỏa hành 

lang giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã hoàn thành trong tháng 4/2023.  

 - Chỉ đạo Công an, Quân sự thực hiện đảm bảo ANTT - ATXH, phối hợp 

xây dựng Kế hoạch tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4, giỗ Tổ Hùng 

Vương và Quốc tế lao động 01/5, Lễ hội truyền thống thôn Lang Gia và Ngọc Lập.  

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác 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; tiếp tục 

thực hiện các bước số hóa dữ liệu hộ tịch. 

- Giao cán bộ, chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau kết luận buổi làm 

việc của đồng chí Chủ tịch UBND huyện với Thường trực Đảng ủy xã, ngày 

29/3/2023. 

- Tổng kết đánh giá công tác lãnh đạo điều hành UBND xã Quý 1, triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm Quý 2/2023; thành lập Đoàn công tác xác minh nội dung 

sau kết luận làm việc ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện với Thường 

trực Đảng ủy xã. 

 - Phối hợp MTTQ triển khai thực hiện Thông tư 04/2023/TT-BTC, ngày 

19/01/2023 có hiệu lực từ ngày 19/3/2023 về việc “Hướng dẫn quản lý, thu, chi 

tài chính cho công tác tổ chức Lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt 

động lễ hội”, 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; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công 
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dân đảm bảo trước hạn về thời gian để nhân dân đến giao dịch hài lòng phấn khởi; 

nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế, khắc phục kịp thời năm 2023, 

trên cơ sở kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2022 và Quý 1 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, thôn: Ngọc Lập và Lang Gia tổ chức lễ hội đầu xuân; các 

thôn Tổ chức họp nhân dân triển khai thực hiện Thông tư 04/2023/TT-BTC, ngày 

19/01/2023 có hiệu lực từ ngày 19/3/2023 về việc “Hướng dẫn quản lý, thu, chi 

tài chính cho công tác tổ chức Lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt 

động lễ hội”; hướng dẫn nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột bảo vệ 

cây trồng; 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; phối hợp đảm bảo ANTT-TTATXH; chỉ đạo 

nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh nguy 

hiểm ở người, gia súc, gia cầm, thủy cầm.  

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

dân xã tháng 03/2023 và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2023. 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; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT.                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Hưởng      
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