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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI SƠN

Số:        /BC-UBND

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

                       
Đại Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022

 A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT - XH THÁNG 7/2022
I. KINH TẾ:
1. Nông nghiệp:
- Tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy vụ mùa năm 2022, đến hết ngày 20/7 toàn 

xã đã đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy. Tổng toàn xã gieo cấy được 203,8/213,35 ha 
(theo báo cáo nhanh của HTX DVNN) đạt 95,5% kế hoạch. Cây rau màu hè thu đã 
gieo trồng được khoảng 15 ha đạt 36,6% kế hoạch, chủ yếu là dưa hấu, rau các 
loại,...). Hiện tại các trà lúa trên địa bàn xã sinh trưởng và phát triển tốt và đang trong 
giai đoạn đẻ nhánh.

- Hợp tác xã thực hiện việc điều tiết nước tưới dưỡng lúa vụ mùa và cây rau màu 
vụ hè thu. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực 
hiện phòng chống úng mùa mưa bão. Triển khai việc trộn và cung cấp mồi cho nhân 
dân tiến hành diệt chuột ngay từ đầu vụ.

- Tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
cho đàn gia súc, gia cầm, tổng hợp thống kê các trang trại, gia trại chăn nuôi trên 
địa bàn xã.

2. Địa chính, xây dựng, môi trường và giao thông
a) Địa chính - XD, môi trường: 
- Kết hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục giám sát việc xây dựng nhà lớp học của 

trường THCS và trường Mầm non (điểm trường thôn Nghĩa Xá); Đôn đốc đơn vị 
thi công đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng;

- Tuyên truyền vận động nhân dân ký nhận phương án bồi thường, hỗ trợ để 
giải phóng mặt bằng xây dựng điểm dân cư Mỗ Đoạn (Lò Ngói).

- Kết hợp với Hội Phụ nữ xã triển khai thực hiện mô hình phân loại xử lý rác 
thải hữu cơ tại hộ gia đình.

- Cung cấp hồ sơ liên quan theo quy định và phối hợp với Tòa án tỉnh Hải 
Dương thụ lý giải quyết việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị 
Thơ với ông Nguyễn Văn Gỡ thôn Nghĩa Xá; Hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông 
Nguyễn Phương Quyết với ông Nguyễn Văn Huy thôn Mỗ Đoạn; tổ chức hòa giải 
theo đơn kiến nghị, phản ánh của một số hộ dân thôn Liêu Xá về việc ông Phạm 
Văn Quang chiếm đoạt diện tích đất 03 tại khu vực bãi Leo của một số hộ dân thôn 
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Liêu Xá để thả cá, qua buổi làm việc các hộ dân có đơn và ông Phạm Văn Quang 
cơ bản có ý kiến thống nhất để các bên tự thỏa thuận giải quyết.

- Kết hợp với đơn vị tư vấn triển khai đo đạc, thiết kế chi tiết đường giao 
thông liên thôn Mỗ Đoạn - Nghĩa Dũng và đường vào trường Mầm Non (điểm 
Nghĩa Xá).

- Kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất các trường học để có phương án chỉ đạo 
tu sửa cở sở vật chất cho năm học mới.

- Tổng hợp, rà soát để báo cáo UBND huyện tình hình quản lý, sử dụng đất 
nông nghiệp chuyển đổi và đất công do UBND xã quản lý trong các khu dân cư 
nông thôn. Thông báo công khai danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên 
địa bàn xã theo quyết định của UBND tỉnh.

b) Giao thông - Thủy lợi: Phối hợp đoàn kiểm tra của huyện về kiểm tra 
công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại các bến bãi và hoạt 
động ngoài bãi sông Thái bình. Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra 
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

3. Thu chi ngân sách:
Cấp phát kịp thời cho các đơn vị và đối tượng thụ hưởng ngân sách đảm bảo 

đúng chế độ theo quy định. Tổng thu trong tháng là 528,037 triệu đồng, tổng chi 
trong tháng là 604,372 triệu đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI:
1. Giáo dục:
Các trường thực hiện trực hè đảm bảo an toàn cơ sở vật chất nhà trường. 

Kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp và tiến hành tu sửa nhỏ cơ sở vật chất các cấp 
học chuẩn bị cho năm học mới.

- Các nhà trường hoàn thành việc tuyển sinh lớp 1, 6 năm học 2022-2023.
2. Văn hóa thông tin, thể thao và phát thanh: 
Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 

(27/7/1947 – 27/7/2022);  tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Tư, HĐND xã khóa II, 
nhiệm kỳ 2022-2026. Tổ chức tuyên truyền 18 lượt thông báo, Quyết định và các văn 
bản của Chính quyền, đoàn thể.  

Xây dựng 15 tin bài, 25 văn bản các loại đưa lên trên Cổng thông tin điện tử 
của xã.

- Phối hợp tổ chức giải bóng đá U10 và Giải tranh Cúp Hoàng gia việt của 
thanh niên.

3. Y tế - Dân số:
- Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 

được duy trì thường xuyên, tiến hành tiêm phòng cho trẻ em theo quy định; Phối 
hợp với trung tâm y tế tổ chức khám bệnh cho người cao tuổi.



3

- Tăng cường tuyên tuyền tiêm vacxin mũi 3,4 phòng chống dịch Covid -19, 
Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã. 

- Thực hiện công tác truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
tuyên truyền sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Triển khai Kế hoạch 
thực hiện Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Tứ Kỳ giai 
đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

4. Công tác Nội vụ - Chính sách xã hội:
- Các chế độ chính sách, nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, công 

chức được đảm bảo theo quy định.
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện cải cách hành chính năm 2022 

theo kế hoạch của UBND xã. Yêu cầu cán bộ, công chức giải quyết công việc trên 
hệ thống Voffice (hệ thống quản lý văn bản điều hành) và tuyên truyền thực hiện 
tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.

- UBND xã đã tổ chức cấp phát quà nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày TBLS: 
409 suất quà của Chủ tịch nước với tổng số tiền là 124,5 triệu đồng, 417 suất quà 
của Tỉnh với tổng số tiền là 354,450 triệu đồng, 419 suất quà của xã trị giá trên 40 
triệu đồng; Tổ chức đoàn lãnh đạo xã đi thăm hỏi Mẹ VNAH và một số đồng chí 
Thương binh, bệnh binh, CĐHH trên địa bàn xã, tổ chức Lễ dâng hương và thắp 
nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ vào tối ngày 26/7/2022 tại 2 Nghĩa trang Liệt sỹ.

- Tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng 
cho 01 người từ đủ 80 tuổi trở lên, 03 người không có chồng con, xét 02 trường 
hợp khuyết tật nặng (các trường hợp trên không hưởng lương hưu và trợ cấp 
BHXH hàng tháng).

Thành lập Ban vận động quỹ Khuyến học và Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 
2022, tổ chức vận động được tổng số tiền là 133.936.000 đồng.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:
1. An ninh: 
- Tình hình an ninh nội bộ và nhân dân cơ bản được giữ vững ổn định.
- Tập trung rà soát công dân chưa làm CCCD. Phối hợp với Công an huyện 

cấp CCCD gắn chip và mã định danh điện tử trên địa bàn xã.
Tiếp nhận đơn trình báo của công dân thôn Phương Quất, là công nhân công 

ty TNHH Hong Yi, địa chỉ tại thôn Nghĩa Dũng bị kẻ gian trộm cắp số tiền 
9.080.000 đồng. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo Công an xã đã nhanh chóng tiếp 
nhận hiện trường và tiến hành điều tra và triệu tập đối tượng Tuân, trú tại Nghĩa 
Dũng lên làm việc. Với những tài liệu chứng cứ xác đáng thứ thập được, đối tượng 
buộc phải khai nhận hành vi của mình. Công an xã đã củng cố hồ sơ và bàn giao 
đối tượng đến Công an huyện Tứ Kỳ xử lý theo quy định pháp luật.

- Trong tháng Công an xã đã đưa 01 đối tượng vào giáo dục tại xã.
- Kiểm danh kiểm diện một số đối tượng tù tha, án treo, đang thực hiện Lệnh 

cấm đi khỏi nơi cư trú, có tiền án, tiền sự tại địa bàn.
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- Theo dõi, giúp đỡ theo kế hoạch các đối tượng thuộc diện tái hòa nhập 
cộng đồng và các đối tượng đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã.

2. Quốc phòng: Duy trì lực lượng trực ban, trực chỉ huy tại công sở. Phân 
công lực lượng dân quân phối hợp với lực lượng công an tuần kiểm soát đảm bảo 
an ninh trật trên địa bàn xã xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh cho 
đối tượng 4 rà soát nguồn và quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ dự bị động viên   
2022. Quản lý tốt vũ khí trang bị và vật liệu nổ trên địa bàn.

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch và tiếp dân: 
Duy trì trực, tiếp công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh, 

gọn, thuận lợi. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật. Công tác quản lý hộ tịch, chứng thực văn bản được thực hiện theo quy 
định của pháp luật. Trong tháng đăng ký khai sinh 14 người, đăng ký kết hôn 11 
đôi, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 4 trường hợp, khai tử 04 trường hợp; chứng 
thực văn bản từ bản chính là 454 văn bản, chứng thực Hợp đồng giao dịch là 65 hồ 
sơ các loại, chứng thực chữ ký 12; giám hộ 01; cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch 
0. Tiếp nhận 02 đơn đề nghị của công dân liên quan đến tranh chấp đất đai.

4. Các cơ sở thôn:
Tuyên truyền, vận động nhân dân gieo cấy vụ mùa và trồng cây rau màu vụ 

hè thu theo đúng thời vụ, cơ cấu giống lúa theo kế hoạch. Thành lập tổ vận động 
quỹ Khuyến học và Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2022
1. Nông nghiệp:
Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc lúa mùa và tiếp tục trồng cây rau màu 

hè thu hết diện tích và đúng lịch thời vụ. Chỉ đạo HTX nông nghiệp và các thôn 
chủ động việc điều tiết nước cho lúa vụ mùa và cây rau màu vụ hè thu, khơi thông 
dòng chảy kênh mương nội đồng và trong làng. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 
2022; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bến bãi, các hoạt động ngoài bãi sông 
Thái Bình vi phạm Luật đê điều trong mùa mưa lũ.

Tuyên truyền nhân dân tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh và chống 
nóng cho đàn gia súc, gia cầm. 

2. Một số nhiệm vụ công tác khác:
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid 19 trên địa bàn xã đồng thời tiếp tục tổ chức tiêm phòng vacxin 
cho các đối tượng, độ tuổi theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

- Đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình hình nhân 
dân, nắm chắc hoạt động Tôn giáo. Thực hiện trực ban, trực chỉ huy và phối hợp 
trong công tác thực hiện phòng chống covid 19 trên địa bàn. 

- Tăng cường quản lý đất đai, giải quyết các đơn thư kiến nghị về đất đai, xử 
lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn xã. Kết hợp với đơn vị tư vấn giám sát xây 
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dựng nhà lớp học của trường THCS và trường Mầm non. Kết hợp với đơn vị tư 
vấn quy hoạch xã đô thị loại V theo kế hoạch; Tiếp tục kết hợp với đơn vị tư vấn 
triển khai đo đạc, thiết kế chi tiết đường giao thông liên thôn Mỗ Đoạn - Nghĩa 
Dũng và đường vào trường Mầm Non (điểm Nghĩa Xá); Kiểm tra và đôn đốc các 
nhà trường sửa chữa cơ sở vật chất để chuẩn bị vào năm học mới 2022 - 2023.

- Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 
Tham gia Liên hoan ca múa nhạc không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022 (giao thôn 
Liêu Xá thực hiện).

- Tiếp tục hoạt động hè cho TTN; Tổ chức hội trại tổng kết hoạt động hè và 
bàn giao học sinh về nhà trường.

- Duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật; Thực hiện 
nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo của công dân.

Trên đây là báo cáo công tác lãnh đạo tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 8 năm 2022 của UBND xã Đại Sơn./.

Nơi nhận:
- Thường trực ĐU, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Chủ tịch MTTQ xã;
- Cán bộ, CC xã;
- Cổng TTĐT xã
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tiệp
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