
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN TRÀO 

 

Số: 41/BC-UBND 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Tân Trào, ngày 01 tháng 9 năm 2022 

BÁO CÁO 

Chỉ đạo điều hành của UBND tháng 08/2022; 

Nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành của UBND tháng 09/2022. 

I. Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND xã tháng 08/2022 

1. Lĩnh vực kinh tế: 

1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp: Thường xuyên kiểm tra, thông báo cho nhân dân 

nhân dân bón đón đòng cho lúa từ ngày 22 đến 26/8, diện tích lúa muộn kết thúc vào 

ngày 30/8 và phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 từ ngày 08 đến ngày 12/8, bệnh khô vằn, 

bạc lá cho lúa và các bệnh khác cho hoa màu; đảm bảo đủ nước cho lúa sinh trưởng và 

phát triển tương đối tốt; tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp đánh bắt thủ công, bằng 

thuốc hóa học; kiểm tra bờ vùng, bờ bao, các cống để phòng chống úng; chủ đọng bơm 

tiêu úng một số diện tích từ ngày 11 đến ngày 15/8; Tổng hợp diện tích thực hiện Đề án 

“Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025” tại thôn Hoàng Tường, 

thống kê diện tích không cấy.  

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

cầm các thôn trong xã, phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra; kiểm tra, kiểm 

dịch chợ Từ Ô, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; 

thống kê, tổng hợp đàn gia súc 770 con, đàn gia cầm thủy cầm 15.000 con nằm trong 

diện tiêm phòng, đăng ký vắc xin với TTDV Nông nghiệp huyện để chuẩn bị tiêm 

phòng vụ thu năm 2022. 

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

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

bàn xã, tuyên truyền. Phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời 01 trường hợp đăng chắn 

nuôi thả vịt trên sông Hồng Quang, 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 qua địa bàn xã, giải quyết lần 2 đơn thư công 

dân thôn An Xá (Bà Vũ Thị Bớp).  

  1.4. Địa chính Xây dựng & Môi trường: Đôn đốc các đồng chí Trưởng, Phó 

thôn tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi 

các hộ có dấu hiệu vi phạm; lập báo cáo theo Công văn số 1467/UBND-VP, ngày 

09/8/2022 của UBND huyện về việc thực trạng quản lý, sử dụng đất tín ngưỡng, tôn 

giáo; phối hợp với đơn vị tư vấn lập trích đo chi tiết điểm dân cư mới xã Tân Trào, 

Chi nhánh văn phòng đất đai huyện hướng dẫn cho 62 hộ có nhu cầu chuyển 

nhượng, cho tặng, thừa kế, tách thửa và các thủ tục khác liên quan về đất đai. 

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

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

không để tồn đọng chứng từ; quyết toán thu, nộp ngân sách vụ chiêm năm 2022, 

hướng dẫn các thôn công khai kinh tế theo Pháp lệnh dân chủ; phối hợp với đồng chí 

đại chính xây dựng lập báo cáo tổng hợp hạ tầng giao thông đường bộ, xây dựng 

mẫu dự toán năm 2023 gửi phòng Tài chính - Kế hoạch.  

 2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.  
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 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, cách mạng tháng 8 và Quốc 

khánh 02/9, nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 

2022-2025; trang trí khánh tiết Hội trại hè truyền thống năm 2022; lắp đặt đường dây 

cụm loa tập trung tại Từ Ô. 

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 lĩnh, chi trả cho 210 lượt người số tiền là 

372.721.000đ, lập hồ sơ mai táng phí cho 5 đối tượng hưu trí và người có công; tham mưu 

xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2022.  

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

các cấp, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, phân lớp, chuyên môn năm học mới; trường 

THCS tổ chức ôn tập, thi lại, xét lên lớp, lưu ban cho học sinh, tham mưu Kế hoạc 

Tổ chức đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; rà soát cơ sở vật 

chất, đồ dùng đồ chơi để xây dựng Kế hoạch mua sắm, tổng rọn vệ sinh trường lớp, 

chuẩn bị tốt cơ sở vật chất khai giảng năm học mới 2022-2023; tham mưu tổ chức 

họp Hội đồng giáo dục đánh giá kết quả năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ 

năm học 2022-2023; phối hợp tiêm vắc xin cho các em học sinh mũi 1 và 2; Hội 

khuyến học dự tổng kết, trao thưởng cho các dòng họ có các cháu học sinh, sinh 

viên có thành tích trong năm học 2021-2022. 

 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 435 lượt người, điều trị 

182 lượt người; phối hợp với Trung tâm y tế huyện, Hội người cao tuổi xã khám tư 

vấn cho 202 cụ cao tuổi trong 02 ngày 16 và 17/8/2022; tuyên truyền phòng chống 

dịch bệnh, tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, thực hiện biện pháp V2K, (có 03 ca mắc Covid-19 tại thôn Từ Ô 

và Lang Gia), dịch sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, bệnh đậu mùa khỉ; rà soát đối 

tượng tiêm vắc xin; tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trong tháng 

tiêm đạt 1.386 liều (Trong đó mũi 1 là = 535 liều, mũi 2 = 332 liều , mũi 3 = 45 liều, 

mũi 4 = 653 liều), tiêm chủng định kỳ, phân công giám sát sau tiêm. 

 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 tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trong tháng tiếp nhận và giải quyết 15 thủ tục hành chính (Trong đó: 

Đăng ký thường trú 06 trường hợp, điều chỉnh thay đổi DLQG về dân cư 08 trường 

hợp, xóa đăng ký thường trú 01 trường hợp lý do chết); phối hợp với BCH quân sự 

xây dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc 

khánh 02/9, các hoạt động HĐH theo kế hoach, phân công lịch trực hàng ngày của 

công an viên thôn; kiểm tra tạm trú, tuyên truyền pháp luật tại cơ sở kinh doanh 

Karaoke, xử lý 01 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng cháy, chữa 

cháy xử phạt 1.000.000đ; tiếp tục phối công an huyện nắm tình hình ANTT vụ việc 

tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân tại thôn Từ Ô; tham mưu cho UBND xã 

thành lập Đội dân phòng; tiếp tục rà soát động viên nhân dân đi làm CCCD gắn chíp 

điện tử; phối hợp Công an huyện cấp CCCD, quản lý đất đai, giao thông, thủy lợi.  

3.2. Quân sự: Duy trì tốt chế độ trực SSCĐ, phòng chống thiên tai tìm kiếm 

cứu nạn; phối hợp Công an xã xây dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT kỷ niệm 77 năm 

Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, hoạt động hè tập trung, tại các thôn, rà soát, 
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nắm chắc số thanh niên trong độ tuổi SSNN năm 2023, đảm bảo tốt công tác di 

chuyển NVQS cho các công dân theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

học chuyên nghiệp theo quy định; chuẩn bị nhân lực, vật lực cho nhiệm vụ phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của BCH quân sự 

huyện về Công tác PKND; tham mưu xây dựng Kế hoạch rà soát nguồn tuyển quân 

năm 2022; cử cán bộ dân quân tham gia hội thao DQCĐ cấp tỉnh. 

 3.3. Tư pháp - Hộ tịch: Duy trì tốt chế độ thường trực tại Bộ phận một cửa, 

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; trong tháng tiếp nhận và giải quyết 255 thủ tục trong đó: 

Lĩnh vực Hộ tịch là 69 hồ sơ ((Khai sinh 17 trường hợp, khai tử 05 trường hợp, kết 

hôn 01 cặp vợ chồng, xác nhận TTHN 08 trường hợp, cấp bản sao từ sổ gốc 27 thủ 

tục, cấp thẻ BHYT trẻ em 11 cháu); lĩnh vực chứng thực 186 thủ tục (Chứng thực 

bản sao từ bản chính 176, chứng thực hợp đồng giao dịch là 07, chứng thực điểm 

chỉ là 03 thủ tục).  

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 đúng thể thức, phối 

hợp xây dựng Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. 

3.5. VP Đảng ủy - Nội vụ: Chủ trì, phối hợp đồng chí VP. HĐND&UBND xây 

dựng Kế hoạch, các văn bản bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, tham mưu cho 

UBND lập Tờ trình đề nghị UBND huyện tiếp tục hợp đồng đối với 02 đồng chí. 

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

 - Chỉ đạo HTX Nông nghiệp đảm bảo đủ nước cho lúa sinh trưởng và phát triển, 

hướng dẫn nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh hại lúa và rau màu, diệt chuột; chủ 

động kiểm tra bờ vùng, bờ bao, các cống phòng chống úng nội đồng khi có mưa lớn. 

- Chỉ đạo Cán bộ văn hóa, Đài truyền thanh tuyên truyền nhân 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, bệnh, phục vụ trang trí khánh tiết Hội trại truyền 

thống hè năm 2022; lắp đặt Cụm loa tập trung tại thôn Từ Ô. 

 - Phân công đồng chí Vũ Văn Nhất, Ủy viên UBND - Chỉ huy Trưởng BCH 

Quân sự xã, Phụ trách thôn Từ Ô, thay đồng chí Vũ Văn Tuyên do chuyển công tác; chỉ 

đạo các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách các Đề án, Kế hoạch rà soát, tham mưu 

cho Đảng, Chính quyền điều chỉnh, thực hiện. 

- Kiện toàn, họp HĐGD triển khai nhiệm vụ năm học, chỉ đạo các nhà trường 

chuẩn bị tốt cơ sở vật chất khai giảng năm học mới; kiểm kê, quản lý tài sản công đối 

với các lớp học điểm lẻ trường Mầm Non sau khi chuyển ra khu mới, tiếp nhận 8 phòng 

học Trường Mầm Non giao cho nhà trường khai thác sử dụng vào đầu năm học mới. 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn 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; phân công cán bộ, chuyên môn tổng hợp, rà soát các 

hộ chuyển đổi trên địa bàn xã. 
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 - Chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, theo Nghị quyết 

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

huyết, bệnh đậu mùa khỉ. 

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

ATXH; 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; xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT 77 năm 

cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, các hoạt động hè tập trung và tại địa phương. 

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo tiêm vắc xin phòng Covid-19 tiếp tục rà soát đối tượng tổ 

chức, triển khai tiêm được 1.565liều vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng. 

- Tiếp tục duy trì CCHC, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4, số hóa hồ sơ học tập theo công nghệ hiện đại của Pháp, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết qủa. 

- Làm việc với 02 hộ trúng đấu giá đất không đủ khả năng kinh phí nộp tiền, đề 

nghị với UBND huyện Thanh Miện hủy kết quả trúng đấu đấu giá. 

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức các bước theo quy trình bầu cử Trưởng thôn 

nhiệm kỳ 2022-2025, theo Thông báo kết luận số 460-TB/HU, ngày 21/6/2022 của 

BTV huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện số 1776/KH-UBND, ngày 28/6/2022 

của UBND huyện Thanh Miện. 

- Chỉ đạo BCĐ hoạt động hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 

tổ chức Hội trại truyền thống, tổng kết hoạt động hè, bàn giao các cháu học sinh về 

nhà trường học tập. 

- Phân công các đồng chí cán bộ UBND phụ trách thôn chỉ đạo các thôn họp 

thôn báo cáo tài chính công khai, kết quả hoạt động của thôn nhiệm kỳ 2020-2022. 

- Thành lập Ban Tổ chức Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, 

trường THCS, Ban Tổ chức chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức Lễ đón bằng vào ngày 4/9.   

 - Phối hợp MTTQ các ban, ngành đoàn thể 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 qủa. 

Duy trì tốt Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết qủa; 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; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp 

nhận và trả kết quả 255 hồ sơ công dân, trong đó 58,0% tiếp nhận Online, tỉ lệ số 

hóa hồ sơ đạt 97,3%, liên thông các TTHC đạt 100% tất cả đều trả trước hạn về thời 

gian để nhân dân đến giao dịch hài lòng phấn khởi. 

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; tăng cường công tác 

vệ sinh môi trường; hướng dẫn nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh lúa mùa, diệt 

chuột; quyết toán các khoản thu ngân sách và dịch vụ HTX, họp thôn công khai kinh tế 

thôn, đội, báo cáo hoạt động Trưởng, Phó thôn nhiệm kỳ 2020-2022; chỉ đạo, tổ chức 

hoạt động hè, hội trại truyền thống cho TTN; thực hiện nghiêm công tác quản lý đất 

đai, kiểm tra phát hiện, báo cáo, xử lý kịp thời các vi phạm; chỉ đạo nhân dân thực hiện 

tốt công tác phòng chống dịch Covd-19, dịch sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, bệnh 
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đậu mùa khỉ. Duy trì Tổ Covid cộng đồng hoạt động thường xuyên, tuyên truyền nhân 

dân tiêm vắc xin theo các nhóm độ tuổi; thực hiện các bước theo quy trình bầu cử 

Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.  

II. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã tháng 09 năm 2022. 

1. Lĩnh vực kinh tế. 

1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp: Tuyên truyền nhân dân tiếp tục trồng các loại cây 

rau, màu do ảnh hưởng mưa bão, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu; 

đảm bảo đủ nước cho lúa, cây màu phát triển; tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp đánh 

bắt thủ công, bằng thuốc hóa học, tuyệt đối không dùng điện dưới mọi hình thức; tu bổ 

bờ vùng, bờ bao, các cống do ảnh hưởng của bão số 2 để chủ động phòng chống khi có 

mưa, bão.  

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

cầm các thôn trong xã, phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra; kiểm tra, kiểm 

dịch chợ Từ Ô, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cho người tiêu 

dùng; xây dựng Kế hoạch, tổ chức tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu. 

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

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

bàn xã, tuyên truyền. Phát hiện, tham mưu xử lý 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 thống kê, rà soát các hộ chuyển đổi và Nhà thầu thi công tuyến đường Bình 

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

bàn xã.  

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

kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi các hộ có dấu hiệu vi phạm; đôn đốc các 

hộ có đất dôi dư đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính theo công văn số 

1657/UBND, ngày 17/8/2022 của UBND huyện Thanh Miện; tham mưu thành lập 

Tổ công tác rà kiểm tra, thống kê, tổng hợp thực trạng các hộ chuyển đổi; các hợp 

đồng công thổ hết hạn ngày 31/12/2022 báo cáo lãnh đạo UBND; phối hợp Chi 

nhánh văn phòng đất đai huyện hướng dẫn cho các hộ có nhu cầu chuyển nhượng, 

cho tặng và các thủ tục khác liên quan về đất đai, Nhà thầu thi công tuyến đường 

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

qua địa bàn xã. 

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

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

không để tồn đọng chứng từ.  

 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, Quốc khánh 2/9, nhiệm vụ chính 

trị của địa phương, công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; trang trí khánh 

tiết Lễ đón bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, bầu cử Trưởng 

thôn nhiệm kỳ 2022-2025. 

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; tham mưu thực hiện Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2022.  
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 2.3. Công tác giáo dục: Thực hiện nghiêm các văn bản, nghị quyết chỉ đạo của 

các cấp; Tổ chức khai giảng, Hội nghị Viên chức năm học 2022-2023, Trường 

THCS thực hiện sự phân công chỉ đạo trong công tác Tổ chức Lễ đón bằng công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia; tổ chức Tết Trung thu cho các em học sinh, các 

cháu Mầm Non; xây dựng các khoản thu chi theo quy định, họp phụ huynh đầu 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 Covd-19, duy trì hoạt động thường xuyên 

Tổ an toàn Covid, phối hợp rà soát, đăng ký tiêm vắc xin cho các nhóm 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 kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện biện pháp V2K, dịch sốt xuất huyết, 

bệnh chân tay miệng, bệnh đậu mùa khỉ; rà soát đối tượng tiêm vắc xin, tổ chức tiêm 

vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, tiêm chủng định kỳ, phân công giám sát sau 

tiêm, trực nghỉ Lễ, đón chuẩn quốc gia. 

 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, phối hợp với BCH quân sự xây 

dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ, Quốc khánh 02/9, Đại hội chi bộ, bầu cử 

Trưởng thôn, Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, lên lịch tuần tra, 

kiểm soát ban đêm nhằm tăng cường công tác bảo đảm ANTT; kiểm tra, tuyên truyền 

các hộ dân các quy định về PCCC&CHCN; tham mưu cho UBND thành lập Tổ tự 

quản phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; 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; tiếp tục kiểm tra các đối tượng vi phạm pháp luật, lập hồ sơ đưa vào 

diện sưu tra, quản lý nghiệp vụ, đưa 01 đối tượng vào giáo dục tại xã, 01 đối tượng đi 

cai nghiện bắt buộc.  

3.2. Quân sự: Duy trì trực SSCĐ, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; phối 

hợp Công an xã xây dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ, Quốc khánh 02/9, 

Đại hội chi bộ, bầu cử Trưởng thôn, Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc 

gia, lên lịch tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm tăng cường công tác bảo đảm ANTT; 

rà soát, nắm chắc số thanh niên trong độ tuổi SSNN năm 2023, đảm bảo tốt công tác 

di chuyển NVQS cho các công dân theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

học chuyên nghiệp theo quy định; kiểm tra, bổ sung nhân lực, vật lực cho nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham mưu, thực hiện Kế hoạch rà soát 

nguồn tuyển quân năm 2023. 

 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.  

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 

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 thể thức; 
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phối hợp thực hiện Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, tổ chức Lễ 

đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 

3.5. VP Đảng ủy - Nội vụ: Chủ trì, phối hợp đồng chí VP. HĐND&UBND 

tham mưu, thực hiện Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

mẫu biểu, văn bản, phiếu bầu phụ vụ thực hiện cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 

2022-2025. 

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

 - Chỉ đạo HTX Nông nghiệp đảm bảo đủ nước cho lúa, hoa màu phát triển, 

hướng dẫn nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh hại lúa và rau màu, diệt chuột; chủ 

động tu bổ bờ vùng, bờ bao, các cống phòng chống úng nội đồng khi có mưa, bão. 

- Chỉ đạo Cán bộ văn hóa, Đài truyền thanh tuyên truyền nhân 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, bệnh, phục vụ trang trí 

khánh tiết Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, bầu cử 

Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. 

- Chỉ đạo các nhà trường khai giảng năm học mới, họp phụ huynh học sinh; Tổ 

chức hội nghị cán bộ, viên chức, trường Mầm Non tiếp nhận 08 phòng học mới khai 

thác sử dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn 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; đôn đốc các hộ có đất dôi dư đủ điều kiện thực hiện 

nghĩa vụ tài chính. 

 - Chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, theo Nghị quyết 

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

huyết, bệnh đậu mùa khỉ. 

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

ATXH; 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; xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT dịp nghỉ 

Quốc khánh 2/9, đón chuẩn quốc gia trường THCS, Đại hội Chi bộ, bầu cử Trưởng 

thôn nhiệm kỳ 2022-2025. 

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo VSAT thực phẩm kiểm tra công tác VSAT thực phẩm 

dịp Tết trung thu và các bếp ăn các trường, BCĐ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tiếp 

tục rà soát đối tượng tổ chức, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm 

đối tượng. 

- Tiếp tục duy trì CCHC, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4, số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ 

và Trả kết qủa. 

- Chỉ đạo BTC Lễ đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 

thực hiện đúng Kế hoạch đề ra đảm bảo trang nghiêm, vui tươi, lành mạnh. 

- Thực hiện Kế hoạch các bước theo quy trình bầu cử Trưởng thôn, bổ nhiệm 

phó thôn nhiệm kỳ 2022-2025. 

- Thành lập, ra mắt Tổ tự quản về PCCC&CHCN, Tổ công tác thực hiện Kế 

hoạch rà soát nguồn tuyên quân năm 2023. 

- Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên UBND, Công chức UBND thực 

hiện Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trường THCS.  
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 - Phối hợp MTTQ các ban, ngành đoàn thể 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 qủa. 

Duy trì nghiêm Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết qủa; 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; tiếp tục thực hiên công tác cải cách hành chính. 

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, công tác bầu cử 

Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; tăng cường công tác vệ sinh môi trường; hướng dẫn 

nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh lúa mùa, diệt chuột; thực hiện nghiêm công tác 

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

tuyên truyền nhân dân tiêm vắc xin theo các nhóm độ tuổi.  

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

dân xã tháng 08/2022 và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2022. 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 
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Phạm Văn Hưởng 

 

              

 

 

 

 

 

 

                            

                              
 

 

                                   

 

 

                                                         


