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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 07 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 12

Phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2022

Thực hiện chương trình công tác đề ra, tháng 12/2021 UBND 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
- Khuyến cáo các hộ nông dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cây vụ 

đông, cây ăn quả. Các cơ sở thôn, xóm cày ải, chuẩn bị cho vụ chiêm năm 2022. 
Chỉ đạo HTXDVNN điều tiết nước hợp lý phục vụ nhân dân sản xuất cây vụ 
đông và triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2022.

- 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 duy trì 
đầu tư. 

2. Tài chính ngân sách:
- Xây dựng dự thảo thu chi ngân sách xã năm 2022.
- Triển khai việc kê khai, lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn xã Thanh Hải chu kỳ 2022-2026 theo kế hoạch.
3. Công tác địa chính – Xây dựng và Môi trường, GTTLXDNTM.
- Lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất lần đầu cho 3 trường hợp và 05 

trường hợp cho tặng, mua bán, chuyển nhượng. Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch 
chung của xã để trình kỳ họp HĐND xã phê duyệt.

- Hoàn thiện các hồ sơ của khu dân cư mới giai đoạn 2 đường 390, trình 
phòng kinh tế hạ tầng thẩm định. 

- Vận động tuyên truyền các hộ gia đình tự tháo dỡ mộ và tháo rỡ trong khu 
dân cư tại đống con quy (24 mộ=16+8) ở Thôn Thừa Liệt do tự ý xây dựng mộ 
mới, ảnh hưởng đến mỹ quan, an ninh trật tự, cũng như vi phạm Quyết định 
19/2018/QĐ-UB ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về quy định quản lý 
nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Nghiệm thu công tác làm thủy lợi đông xuân 2021-2022. Phối hợp thực hiện 
giải tỏa, đảm bảo ATGT tuyến đường 390, 190D và các tuyến đường trên địa bàn 
xã. 
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- Hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng Nông thôn 
mới nâng cao xã đã được UBND tỉnh Hải Dương công nhận xã đạt NTM nâng 
cao năm 2021.

4. Lĩnh vực Văn Hóa – Xã hội
- Chỉ đạo 3 trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, 

gắn với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo quy định của 
cấp trên và phòng giáo dục huyện Thanh Hà.

- Tiếp tục chỉ đạo Đài Truyền thanh xã tiếp âm Đài 3 cấp, tuyên truyền các 
nhiệm vụ của địa phương và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc và của 
địa phương: Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 
- 22/12/2021), tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, tuyển chọn 
và gọi thanh niên khám tuyển Nghĩa vụ quân sự 2022 và các quy định về quản lý, 
sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, tuyên truyền nhân dân đảm bảo công tác vệ 
sinh môi trường, chấp hành tốt các quy định của địa phương trong các đợt cát 
táng năm 2021.

- Đôn đốc nhà thầu hoàn thành công tác trùng tu di tích Miếu Cả theo quy 
định.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công và 
các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Theo dõi biến động tăng, giảm đối 
tượng Người có công, Bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Chi trả trợ cấp 
thường xuyên hàng tháng đầy đủ. Tổ chức xét duyệt khuyết tật cho 6 đối tượng có 
đơn đề nghị. Lập sổ quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện các chính sách 
an sinh xã hội năm 2022. 

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. Hiện tại xã nhà có 
12  trường hợp dương tính với SASR-CoV-2, tại 03 thôn: Tiền Vĩ, An Liệt 1, Thừa 
Liệt, An Liệt 2. BCĐ xã đã lập 02 chốt phong tỏa, đã truy vết và quản lý, theo dõi 
72 trường F1 và 305 trường hợp F2 (tất cả đều đủ điều kiện cách ly tại nhà).

5. 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 

và hòa giải, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, đơn, thư của công dân. Trong 
tháng tiếp nhận 02 đơn đề nghị của công dân, UBND xã đang xem xét giải quyết..

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được ổn 
định; Tiếp tục làm sạch cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia trên hệ thống, rà soát chỉnh 
sửa, bổ sung thông tin dân cư trên địa bàn xã theo phiếu DC01, DC02; Tham mưu 
Chủ tịch UBND xã ra quyết định đưa 01 đối tượng vào giáo dục tại xã. Tiếp tục 
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tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với các hộ 
bán hàng, quán ăn, các xưởng sản xuất trên địa bàn xã. Phối hợp với công an 
huyện phát hiện, xử lý 01 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn ngốc. Xử phạt 
01 trường hợp không đeo khẩu trang ở xã Hồng Lạc với số tiền: 01 triệu đồng.

- BCH quân sự xã trung đội dân quân cơ động xã trực và sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ khi có lệnh. Tổ chức khám tuyển NVQS năm 2022 kết quả có 79/97 nam 
thanh niên đến khám sơ tuyển NVQS (đạt tỷ lệ 81%), đủ điều kiện sức khoẻ sẵn 
sàng nhập ngũ năm 2022 có 37 nam thanh niên. Hoàn thiện hồ sơ cho 37 nam 
thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Lập hồ sơ vi phạm 
hành chính 17 nam thanh niên không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự năm 2022. 
Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện chi trả cho 10 đối tượng tham gia dân 
công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Mỹ. Phối hợp với các đơn vị nhận quân 
thâm nhập các nam thanh niên đủ điều kiện tiêu chuẩn vào Bộ Tư lệnh Lăng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Lữ đoàn 144- Bộ tổng tham mưu.

6. Công tác điều hành của chính quyền.
Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp thứ 2 và thứ 3 HĐND xã khóa 

XXII; 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, đảm bảo an ninh trật tự, 
tuyên truyền, vận động, đôn đốc khám tuyển NVQS năm 2022. Tập trung huy 
động các nguồn lực, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh covid-19 
hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19 đối với hoạt động xã hội trên 
địa bàn xã.

7. MỘT SỐ HẠN CHẾ, YẾU KÉM
- Do thời tiết ít mưa nên đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây vụ đông; 
- Công tác phòng chống dịch Covid-19  vẫn còn một số cá nhân có tư 

tưởng chủ quan, lơ là chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19.

- Tình trạng vi phạm về quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn 
xã vẫn còn diễn ra, để vật liệu, họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường.

- Một số công chức thực hiện nhiệm vụ chậm tiến độ đề ra.
II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2022
Tháng 01/2022, 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
Tiếp tục chỉ đạo các thôn, xóm cày bật đất; Thu hoạch cây vụ đông. Chỉ đạo 

HTXDVNN cung ứng đủ lượng thóc giống cho nhân dân. Tổ chức gieo cấy hết 
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diện tích trong khung thời vụ tốt nhất. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thóc giống kể cả 
giống dự phòng phòng khi thời tiết bất khả kháng phải gieo cấy lại. HTXDVNN, 
cùng với Cán bộ GTTL tham mưu cho UBND xã về chỉ đạo điều tiết nước phục vụ 
sản xuất. 

Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, chống rét và tiêm phòng cho đàn 
gia súc gia cầm theo kế hoạch của trên không để dịch bệnh xảy ra.

2.Tài chính ngân sách
- Hoàn thiện dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022; triển khai quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2022. Thực hiện nghiêm việc quản lý các nguồn thu, sử dụng ngân 
sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, chế độ hiện hành.

Hoàn thành việc kê khai, lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn xã Thanh Hải chu kỳ 2022-2026 theo kế hoạch.

3. 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 xen kẹp, đất dôi dư, đất vi 
phạm QĐ 1654.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra chống khai thác cát trái phép vùng soi Thái Bình.
- HTXDVNN chỉ đạo tổ thu gom rác thải sinh hoạt có kế hoạch thu gom hợp 

lý đảm bảo không để tồn rác gây mất vệ sinh  môi trường trong dịp Tết.
- Xử lý môi trường các bãi rác, các điểm chung chuyển rác trên địa bàn xã.
- HTXDVNN tham mưu chuyển vị trí bãi tập kết rác ở thôn An liệt 3 về vị trí 

gần trạm bơm xóm 4.
- Tuyên truyền về ATGT nhân dịp tết Nhâm Dần.
- Hợp tác xã Điện Có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, cân pha, bổ xung đường 

dây hệ thống điện, đảm bảo duy trì lưới phục vụ sinh hoạt của nhân dân nhất là 
trong dịp tết nguyên đán.

4. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2021 - 2022, đi 

đôi với tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
theo hướng dẫn của cơ quan y tế và ngành giáo dục. Các bếp ăn bán trú phải 
thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng 
chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo Đài Truyền thanh xã tiếp âm Đài 3 cấp, tuyên truyền các nhiệm vụ 
của địa phương và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc: tuyên truyền 
trong nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của cấp trên về các biện pháp 
phòng chống dịch, bệnh Covid-19, chống tư tưởng chủ quan, lơ là. Tuyên truyền 
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Luật nghĩa vụ quân sự, Nghị định 137/2020/NĐ-CP của chính phủ về quản lý và 
sử dụng pháo nổ; các văn bản của cấp trên về việc tổ chức mừng Đảng, mừng 
Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước để nhân dân 
đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, an toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

Ban lý di tích Miếu Cả phối hợp với Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tổ chức 
nghiệm thu công tác trùng tu và bàn giao di tích Miếu Cả theo quy định.
 Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào 
mừng Xuân Nhâm Dần - năm 2022.

- 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 kịp thời. Rà soát, lập 
danh sách các đối tượng Người có công, người nghèo nhận quà của Chủ tịch nước, 
quà tỉnh, quà xã nhân dịp tết nguyên đán Nhâm dần 2022. Cấp giấy xác nhận hộ 
nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 để thực hiện chính sách ưu đãi giáo dục theo quy 
định. Cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời. 

- Xã chi quà tết cho các đối tượng chính sách như năm trước.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid – 19 và dịch 

bệnh khác theo sự chỉ đạo của cấp trên và hoạt động khám chữa bệnh ban đầu cho 
nhân dân. Trạm Y tế tuyên truyền nhân dân phòng chống các dịch bệnh ở người, 
thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP. 

5. Lĩnh vực Tư pháp, An ninh – Quốc phòng
- Thực hiện tốt công tác dân vận, hòa giải ở thôn xóm 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. Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả 
tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội.

- 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. 
Kiện toàn, phân công cụ thể nhiệm vụ Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực 
hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Vận động, cam kết 
chấp hành, đồng thời thường xuyên kiểm tra, tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

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

- Hội đồng NVQS xã, Ban CHQS xã, các ban ngành đoàn thể CT-XH, các 
Chi bộ, lãnh đạo thôn xóm tăng cường nắm bắt, đôn đốc, động viên tinh thần cho 
các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu. Hoàn thiện hồ sơ ra quyết định 
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xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng không chấp hành khám tuyển. 
Tổ chức 3 gặp 04 biết và hoàn thiện hồ sơ nhập ngũ, họp Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự xã thông báo kết quả khám tuyển và chốt quân số  với ban chỉ huy quân sự 
huyện.

6. Công tác chính quyền
Hoàn thiện công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của xã năm 2021. 

Mỗi công chức cần phải chấp hành giờ giấc làm việc, chủ động trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn của mình đạt hiệu quả, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm 
việc và chấp hành tốt các nội dung cuộc họp UBND xã và các công việc chủ tịch 
và phó chủ tịch giao. tham mưu đề xuất kịp thời trong giải quyết công việc và đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành các công việc còn tồn tại và các công việc khác theo chỉ 
đạo của cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

Trên đây là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021 và phương 
hướng nhiệm vụ tháng 01/2022 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.
- Cán bộ, công chức;
- Ngành liên quan;
-  Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tới
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