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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH HẢI

Số:         /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hải, ngày 09 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2023

Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác đề ra, tháng 01/2023 Uỷ ban nhân dân xã 
tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP đạt một số kết quả 
chủ yếu như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM
- Tuyên truyền nhân dân thu hoạch cây vụ đông, chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh cho cây ăn quả. Các thôn, xóm đổ ải, chuẩn bị cho vụ chiêm xuân năm 2023.
- Chăn nuôi: Đàn trâu, bò và đàn gia cầm ổn định; khuyến cáo tuyên truyền 

các hộ dân về công tác phòng dịch khi tái đàn lợn. Nuôi thả thủy sản được các hộ 
dân duy trì đầu tư. Tuyên truyền nhân dân phòng tránh rét cho đàn gia súc, gia 
cầm.

- Tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao.
2. Đất đai, tài nguyên môi trường, giao thông, thủy lợi và xây dựng
- Tăng cường công tác quản lý đất đai; Tiếp tục tuyên truyền vận động 04 

hộ gia đình có phần mộ trong khuôn viên xây dựng Hạ tầng kỹ thuật KDC mới 
đường 390 xã Thanh Hải (GĐ 2) di chuyển phần mộ về khu quy hoạch chung của 
xã. 

- Nghiệm thu công tác làm thủy lợi Đông Xuân 2022-2023, kết quả đạt: 
11.554 m2 bèo và cỏ sông; 4.582 m cỏ máng; đào đắp bằng máy được 203 m3 đất 
máng.

- Phối hợp thực hiện giải tỏa, đảm bảo ATGT tuyến đường 390, 190D và các 
tuyến đường trên địa bàn xã. 
        - Tiếp tục thi công giải phóng mặt bằng công trình Hạ tầng kỹ thuật KDC 
mới đường 390 xã Thanh Hải (GĐ 2). Kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

3. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
 Ba trường tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2022- 2023, quan tâm chỉ 

đạo các bếp ăn bán trú cho học sinh ăn bán trú phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Hội khuyến học xã tổ chức hội nghị trao thưởng cho giáo viên và học 
sinh đạt thành tích cao và học sinh thi đỗ Đại học với tổng số tiền 8,2 triệu 
đồng.
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- Tổ chức thành công Lễ cắt băng khánh thành, tổng kết công tác khánh 
thành công trình Nghi môn Đền An Liệt di tích lịch sử cấp quốc gia. 

- Tiếp tục chỉ đạo Đài Truyền thanh xã tiếp âm Đài 3 cấp; tuyên truyền các 
chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của 
địa phương; tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản thông báo của Hội 
đồng Nghĩa vụ quân sự xã; Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 
pháo; trang trí khánh tiết và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý 
Mão 2023…

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Làm tốt 
công tác truyền thông, phòng chống dịch bệnh ở người, không để xảy ra ngộ độc 
thực phẩm. Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về Dân số KHHGĐ. Tăng 
cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh theo 
sự chỉ đạo của cấp trên.

- Theo dõi biến động tăng, giảm đối tượng người có công và bảo trợ xã hội. 
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cấp chi trả trợ cấp thường xuyên cho các 
đối tượng hưởng chính sách được đảm bảo. Chi trả tiền hỗ trợ cho 51 đối tượng 
người có công cải tạo và xây mới nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng 
chính phủ với tổng số tiền là 1.860 triệu đồng. UBND xã phối hợp với Thường 
trực UBMTTQ Việt Nam xã cùng các ban, ngành, đoàn thể tiếp nhận và trao 
quà của các cấp cho các đối tượng chính sách và người có công nhân dịp Tết 
Nguyên đán 2023, trên 1.700 xuất, tổng số tiền 777,3 triệu đồng. Tổ chức mừng 
thọ cho 252 cụ ở độ tuổi tròn năm 2023 với tổng số tiền 93,7 triệu đồng.

4. Lĩnh vực Tư pháp, An ninh – Quốc phòng.
- Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Duy trì việc tiếp công dân 

hòa giải, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, đơn, thư của công dân. Tiếp tục 
thực hiện nhập số hóa dữ liệu hộ tịch theo chỉ đạo của UBND huyện.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định. Xây dựng 
kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2023; phối hợp tuần 
tra, kiểm soát phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 02 đối tượng, trong đó: 01 
trường hợp: đốt pháo, 01 trường hợp: trộm cắp tài sản và mua bán, sử dụng trái 
phép chất ma tuý.

- Trung đội dân quân cơ động xã trực và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có 
lệnh. 

- Tổ chức thâm nhập 3 gặp 4 biết đối với các thanh niên đủ sức khoẻ sẵn 
sàng nhập ngũ năm 2023. Hội đồng NVQS xã họp xét duyệt các công dân đủ 
điều kiện nhập ngũ năm 2023, chốt quân số với Ban CHQS huyện Thanh Hà, 
phát Lệnh gọi nhập ngũ đối với các công dân nhập ngũ năm 2023 và phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể CT-XH, các Chi bộ, lãnh đạo thôn tăng cường nắm 
bắt, đôn đốc, động viên tinh thần 26 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ 
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tiêu giao quân năm 2023. Phối kết hợp với lực lượng công an xã trực tuần tra, 
bảo vệ ANTT, chống đốt pháo nổ nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 
2023.

5. Công tác điều hành của chính quyền.
- Tập trung chỉ đạo, giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh; tăng cường 

công tác quản lý nhà nước ở địa phương trên các lĩnh vực: Giao thông, xây dựng; 
quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; giải quyết đơn, thư, xử lý các vi phạm phát 
sinh trên địa bàn; thực hiện công tác cải cách hành chính; an ninh trật tự; tuyên 
truyền, vận động, các nam thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023 hăng hái 
lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, chính quyền điện tử, hoàn 
thiện việc tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

6. Tồn tại hạn chế:
- Một số công việc còn chậm tiến độ đề ra. Công tác tham mưu và thông tin 

báo cáo của một số công chức còn hạn chế.
- Chưa hoàn thành các công việc theo nghị quyết Đảng ủy đề ra.
II. Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023
Tháng 02 năm 2023, UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ 

phát triển KT- XH, AN-QP chủ yếu như sau:
1. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM
Chỉ đạo các thôn làm đất, gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2023. Tuyên 

truyền, vận động khuyến cáo các hộ nông dân gieo cấy phủ kín diện tích, đảm bảo 
đúng cơ cấu trà, giống lúa và lịch thời vụ. Chỉ đạo HTXDVNN chủ động chuẩn bị 
giống dự phòng và điều tiết nước hợp lý để phục vụ nhân dân gieo cấy vụ chiêm 
xuân; chỉ đạo các thôn đánh bắt chuột tập trung đạt hiệu quả. Hợp tác xã DVNN 
phối hợp cùng cán bộ NN, GTTL tham mưu cho UBND xã về chỉ đạo điều tiết 
nước phục vụ sản xuất. Tuyên truyền nhân dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên 
cây vải, nhãn.

Khuyến cáo các hộ dân khi tái đàn lợn phải tăng cường các biện pháp phòng 
trừ dịch bệnh; tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch bệnh lúc chuyển mùa cho 
đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng, phòng chống dịch 
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và chiến dịch tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi.

Rà roát, chấm điểm các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

2. Công tác địa chính, xây dựng & môi trường, Nông nghiệp GTTL, XDNTM.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tích cực tuyên truyền và kiên quyết xử 

lý các trường hợp xây dựng vi phạm QĐ 1654. Quản lý tốt đất nghĩa trang, nghĩa 
địa và vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đất công. Đẩy nhanh tiến 
độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý đất vi phạm QĐ 1654.
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- Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo vệ các công trình, dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. 

- Làm rõ đất công tại khu ruộng Cựu chiến binh phần diện tích đất công sau 
dồn điền đổi thửa ở thôn An Liệt 3 và báo cáo UBND, các phòng ban chuyên 
môn của UBND huyện thời gian hoàn thành trong tháng 02/2023.

- Làm việc với lãnh đạo thôn Thừa Liệt thống nhất phần diện tích đất công 
không phải là đất hợp pháp của nhân dân trong khu dân cư và ngoài đồng báo 
cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ trong quý 1/2023.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân di chuyển mộ để giải phóng 
mặt bằng xây dựng Hạ tầng kỹ thuật KDC mới đường 390 (giai đoạn 2).

3. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
- Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 

theo hướng dẫn của ngành giáo dục. Các bếp ăn bán trú phải thực hiện tốt công 
tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục chỉ đạo Đài Truyền thanh xã tiếp âm Đài 3 cấp; tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của 
địa phương; tuyên truyền Luật NVQS. 

- Chỉ đạo các thôn tổ chức Lễ hội đầu xuân tại các chùa đảm bảo an toàn và 
theo quy định của Luật tín ngưỡng tôn giáo. 

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về an sinh xã hội. Duy trì theo dõi biến 
động tăng, giảm đối tượng Người có công và bảo trợ xã hội hàng tháng. Hoàn thiện 
hồ sơ hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng cho các đối tượng đảm bảo kịp thời. Cấp 
giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 để thực hiện chính sách ưu đãi 
giáo dục theo quy định. Cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời. 

Trạm Y tế xã tuyên truyền nhân dân phòng, chống các dịch bệnh ở người, 
thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP. 

4. Lĩnh vực Tư pháp, An ninh – Quốc phòng
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, hòa giải ở các thôn, làm tốt công tác 

tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; tăng cường tuyên truyền 
giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Duy trì, thực hiện tốt công tác 
chứng thực và quản lý hộ tịch theo quy định. Tiếp tục thực hiện số hóa dữ liệu hộ 
tịch đảm bảo hiệu quả theo chỉ đạo của cấp trên. Giải quyết tranh chấp đường 
thoát nước tại thôn Tiền Vỹ, thời gian hoàn thành trong quý 01/2023. Thực hiện 
nội dung đề nghị về chi hỗ trợ tiền khoai tây của công dân thôn Thừa Liệt, thời 
gian hoàn thành trong tháng 02/2023. Phối hợp rà soát, đối chiếu, lập danh các 
khẩu (có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) chưa đóng góp tiền khơi thông dòng 
chảy và đường bê tông ra khu hung tang thời gian hoàn thành trong tháng 
2/2023.
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- Tăng cường, chủ động nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 
thông trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. 

- Làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Công an – Quân sự trong việc giữ 
gìn ANTT.

5. Công tác chính quyền
Mỗi công chức cần phải chấp hành giờ giấc làm việc, chủ động thực hiện 

nghiêm nhiệm vụ chuyên môn của mình đạt hiệu quả, tham mưu đề xuất kịp thời 
trong giải quyết công việc; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công việc còn tồn tại 
và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy xã và chỉ 
đạo của lãnh đạo UBND xã để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

Nhiệm vụ trọng tâm:  -   Công tác tuyển quân;
- Sản xuất vụ chiêm xuân 2023.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 
01/2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02/2023, đề nghị các công 
chức, các cấp, các ngành  nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết để 
hoàn thành nhiệm vụ của địa phương./.

 Nơi nhận
- TT Đảng ủy-HĐND xã.
- Cán bộ, công chức xã;
- Ngành liên quan;
-  Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tới
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