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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG PHỤC

Số:......./BC-UBND

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

Quang Phục, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

tháng 06 và nhiệm vụ tháng 07 năm 2022

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH  
THÁNG 06 NĂM 2022.

I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Nông nghiệp.
Trong tháng HTX tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thu hoạch 

nhanh gọn các trà lúa chiêm xuân 2022, đến 30/6 cơ bản các trà lúa đã được thu 
hoạch xong, năng xuất lúa đạt trên 65 tạ/ha. Chỉ đạo các đội sản xuất thực hiện kế 
hoạch sản xuất vụ mùa; tuyên truyền về kế hoạch sản xuất, lịch gieo cấy vụ mùa 
(vận động nhân dân An Phòng Giang, Bích Đồng, Bích Cẩm quy vùng gieo cấy tập 
trung được 15,0 ha giống lúa SHPT3 theo đề án hỗ trợ của Công ty giống cây 
trồng Hải Dương; Quy vùng trình diễn máy cấy mạ khay theo đề án hỗ trợ của 
Huyện được 2,0 ha giống lúa BC15 tại khu đồng Cần thơ ngoài đê thôn Mạc Xá); 
vận động nhân dân chủ động làm đất, chuẩn bị các loại giống lúa, vật tư phân bón 
để gieo cấy vụ mùa theo kế hoạch; chỉ đạo các đội sản xuất bơm nước cho nhân 
dân ngả ruộng và gieo các trà mạ mùa; đôn đốc các đội sản xuất vơ bèo dọn cỏ, 
khơi thông dòng chảy, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị trạm bơm và hệ thống công 
trình thủy lợi để phục vụ kế hoạch sản xuất vụ mùa cũng như công tác phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022 đạt kết quả tốt. Tổ chức lập bàn thu 
dịch vụ HTX vụ chiêm 2022, kết quả thu đến ngày 15/6 đạt 85% chỉ tiêu giao thu. 

* Công tác thú y: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 
cầm; hướng dẫn cho nhân dân phòng chống nắng, nóng cho vật nuôi. 

2. Địa chính, xây dựng, môi trường.
2.1. Công tác Địa chính: Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử 

lý các trường hợp vi phạm về đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi theo quy định, 
trong tháng đã lập biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 trường 
hợp (ông Phạm Văn Đại, ông Phạm Văn Lưu thôn An Phòng Giang). Đồng thời đã 
phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và lãnh đạo các thôn tập trung tuyên truyền, vận 
động, đôn đốc các hộ gia đình, xây dựng các công trình vi phạm tự tháo dỡ công 
trình xây dựng vi phạm (Trong tháng đã vận động được ông Phạm Văn Lưu và ông 
Bùi Thế Bảo tự tháo dỡ công trình vi phạm).

Trực tiếp công dân tại bộ phận “một cửa” để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết 
nội dung đơn đề nghị, ý kiến đề nghị của công dân theo quy định. Phối hợp giải 
quyết đơn thư công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường (Đơn tranh chấp 
giữa gia đình ông Nguyễn Văn Ban và ông Lê Thanh Tùng thôn Bích Cẩm, đơn của 
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bà Hoàng Thị Nên thôn Thái An). Phối hợp với các đơn vị Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, 
thủ tục đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Quyết định phê duyệt Bản đồ Quy hoạch 
chung của xã; phê duyệt Quy hoạch chi tiêt khu dân cư thôn Mạc Xá và khu dân cư 
mới xã Quang Phục.

2.2. Công tác xây dựng, Môi trường: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công 
trình tại các trường học trên địa bàn xã; tiến hành khảo sát hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
các cấp phê duyệt các công trình phụ trợ của trường THCS và Tiểu học (Nhà đa 
năng, sân cổng, tường bao…); tổ chức cải tạo, sửa chữa và quét vôi, ve khu vực 
làm việc của xã đảm bảo khang trang sạch đẹp. 

Duy trì hoạt động của các tổ thu gom rác thải; tổ chức thuê máy san gạt, khử 
trùng khu vực hố rác tập trung của xã; Phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể tuyên truyền các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư và các 
Công ty doanh nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường không 
để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

2.3. Công tác giao thông, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới: Thường xuyên kiểm 
tra việc bảo đảm hành lang đường bộ và các công trình thủy lợi; Kết hợp với hạt 
quản lý đường bộ, Công ty BHH thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp 
thời các trường hợp vi phạm hành lang giao thông, hành lang thủy lợi, hành lang 
đê BHH (Trong tháng đã vận động gia đình ông Phạm Văn Lưu và ông Bùi Thế 
Bảo ở thôn An Phòng Giang tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang đê Bắc Hưng 
Hải). Triển khai thực hiện Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2022. Tiếp tục rà soát các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng báo cáo đề nghị Ban điều 
phối xây dựng NTM của huyện, tỉnh về thẩm định để công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao 2021 theo quy định.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục.
Các nhà trường kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá chất lượng cuối năm học 

2021 - 2022; xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, ôn 
luyện cho các cháu học sinh khối 9 để thi vào THPT, xây dựng kế hoạch tuyển 
sinh vào các lớp đầu cấp học năm 2022-2023. Xây dựng kế hoạch cho cán bộ, 
giáo viên nghỉ hè và tổ chức hoạt động giáo dục trong hè, phối hợp với địa 
phương thực hiện các hoạt động hè cho các cháu học sinh trong độ tuổi thanh, 
thiếu niên. 

2. Văn Hóa - xã hội.
2.1. Công tác Văn hóa - Thông tin, thể thao: Khắc phục sửa chữa các cụm loa 

và hệ thống đường dây truyền thanh tại các thôn đảm bảo thông suốt phục vụ công 
tác tuyên truyền thường xuyên của xã. Thực hiện tốt lịch trực, tiếp sóng Đài cấp trên 
và công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên của Đảng, chính quyền địa phương. 
Tuyên truyền công tác tiêm Vaccin phòng Covid 19; kế hoạch sản xuất vụ mùa, 
công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứa nạn năm 2022;  tuyên truyền về Ngày 
báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

Hoàn thiện thủ tục bổ sung đề nghị cấp cấp Chứng thư số cho cán bộ, công 
chức thuộc UBND xã có liên quan tại bộ phận một cửa. Duy trì hoạt động trang 



3

thông tin điện tử của xã; Kịp thời đăng các tin, bài, các hoạt động thường xuyên của 
địa phương và cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, chính quyền địa 
phương trên Trang thông tin điện tử của xã.

2.2. Công tác Thương binh - xã hội: Thực hiện tốt công tác chính sách - xã hội; 
chi trả các chế độ cho các đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo 
quy định (chi trả phụ cấp hàng tháng, mai táng phí). Hoàn thiện 06 hồ sơ mai táng phí 
cho đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg; 
Quyệt định 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg theo Nghị định 
131/2021/NĐ-CP; Lập danh sách chúc thọ, mừng thọ năm 2022 cho các cụ cao 
tuổi; Lập danh sách đối tượng chính sách đề nghị UBND huyện thăm tặng quà và  
đối tượng trong toàn xã để nhận quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh 
liệt sỹ 27/7/2022. 

3. Y tế - dân số - KHH gia đình.
3.1 Công tác y tế: Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm Vắc xin cho các đối 

tượng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. Tuyên truyền phòng chống bệnh 
Sởi - Quai bị - Rubella; tuyên truyền mở rộng, khám thai và vệ sinh môi trường; tuyên 
truyền phòng chống các bệnh về mắt, các bệnh mùa hè. Trong tháng trạm đã tổ chức 
khám tổng số là 612 lượt người, điều trị cho 437 lượt người. Công tác tiêm chủng 
mở rộng cho 56 đối tượng, đảm bảo an toàn, không có phản ứng sau tiêm.

3.2. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tuyên truyền vận động nhân dân 
thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Phối hợp với trạm y tế tư vấn 
cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về các biện pháp tránh thai, tư vấn cho 
phụ nữ mang thai về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Sinh trong tháng là 
5 cháu, sinh con thứ 3 là 2 trường hợp (Thái An 01, An Phòng Giang 01).

III. AN NINH - QUỐC PHÒNG - TƯ PHÁP - VĂN PHÒNG
1. An ninh. 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn xã ổn định. Trong 

tháng Công an xã phối hợp với công an huyện bắt 01 vụ mua bán trái phép chất ma 
túy, 01 vụ liên quan đến xả thải rác sinh hoạt ra môi trường không đúng quy định 
tại thôn Thái An, 01 vụ gây rối trật tự công cộng tại thôn An Phòng Giang. 

Công an xã duy trì tốt lịch trực tiếp công dân theo quy định; trực tiếp công 
dân giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận đơn thư, tin báo tố giác về TTXH 
theo quy định. Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực Công an qua cổng dịch vụ công dân cư quốc gia theo quy định (12 
thủ tục).

Tiếp tục làm sạch dữ liệu, xử lý các công việc có liên quan trên phần mềm 
hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo kế hoạch; Phối hợp Trạm y tế xã 
trong việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng; hoàn thành rà soát đợt 2 kết quả 466 công 
dân có thông tin sai lệch phải bổ xung, điều chỉnh; Thực hiện kế hoạch của Công 
an huyện đến 07/6/2022 đã rà soát được 1801 công dân từ 23 tuổi trở lên có hộ 
khẩu thường trú tại địa nhưng chưa được cấp CCCD gắn chíp. Hoàn thành việc rà 
soát các chế độ chính sách và thông tin người có công trong lực lượng Công an xã 
theo Công văn số 738/CAH-Đ1 ngày 09/5/2022 của Công an huyện Tứ Kỳ. 
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2. Quốc phòng - quân sự. 
 Duy trì nghiêm chế độ, trực chỉ huy, trực SSCĐ, phối hợp với ban công an 

tuần tra canh gác bảo đảm ANCT- TTATXH trên địa bàn xã. Thực hiện kế hoạch 
PCTT & TKCN năm 2022; Phối hợp với các ông Trưởng thôn thường xuyên kiểm tra, 
rà soát lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, phân công dụng 
cụ cho lực lượng để sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ phòng chống thiên tai khi 
có tình huống xảy ra.

 Thực hiện kế hoạch tổ chức hội thao trung đội DQCĐ năm 2022 do ban CHQS 
huyện tổ chức, kết quả toàn đoàn đạt yêu cầu, có 01 đồng chí đạt giải nhì toàn năng 
(Đồng chí Phạm Tiến Công). Phối hợp với cán bộ ban CHQS huyện rà soát lực 
lượng dự bị động viên biên chế cho đơn vị trung đoàn 164 quân đoàn 2; tổ chức 
sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm quý II năm 2022 đối với các đồng chí là sỹ 
quan dự bị, tiểu khẩu đội trưởng. 

3. Tư pháp - hộ tịch. 
Công tác quản lý hộ tịch, chứng thực văn bản được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. Hoàn thành các Báo cáo theo yêu cầu của Phòng Tư Pháp huyện (Báo 
cáo công tác thi hành pháp luật  về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm; Báo 
cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương 
hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022). 

Trong tháng thực hiện khai sinh 13 trường hợp (trong đó đăng ký khai sinh lại 
cho 6 trường hợp); khai tử 4 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 05 cặp; xác nhận tình 
trạng hôn nhân cho 6 trường hợp; tiếp nhận 50 lượt công dân đến đề nghị chứng thực 
bản sao từ bản chính bằng 125 bản; cấp bản sao từ sổ gốc là 23 lượt bằng 60 bản.

4. Công tác Cải cách hành chính, Nội vụ.
4.1. Công tác cải cách hành chính: Duy trì chế độ trực và giải quyết các giao 

dịch, liên hệ của công dân. Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 
TTHC tại bộ phận Một cửa. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích 
người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 
cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương. 

* Kết quả giải quyết TTHC: Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 15/6/2022, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận 190 hồ sơ; đã giải quyết trước 
hạn:186(đạt tỷ lệ 97,9%), đúng hạn: 0 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ; chưa giải quyết: 04 hồ 
sơ (thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội). Tiếp nhận 158/190 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 đạt 
83% (tăng 70% so với cùng kỳ tháng trước), chủ yếu ở lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, 
Bảo trợ xã hội, còn lại các chuyên môn khác chưa có hồ sơ trực tuyến phát sinh.

4.2. Công tác Nội vụ: Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ nâng bậc lương 
thường xuyên cho cán bộ, công chức đến kỳ hạn nâng lương. Triển khai Kế hoạch 
bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; đôn đốc các thôn tổ chức Hội nghị tổng 
kết nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp với MTTQ xã xây dựng và ban hành Quy 
trình, Hướng dẫn thực hiện kế hoạch bầu trưởng thôn; Công bố ngày bầu cử thôn 
nhiệm kỳ 2022-2025. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc 
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cử tri với đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn và các Hội nghị tiếp xúc cử tri 
giữa đại biểu HĐND xã với cử tri tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã.

5. Hoạt động của các thôn, khu dân cư.
Tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy, UBND xã và của cơ 

sở; tiếp tục tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch 
Covid - 19; tuyên truyền nhân dân thu hoạch lúa chiêm, chuẩn bị các điều kiện để 
triển khai kế hoạch gieo cấy vụ mùa; chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn. Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và triển khai thực 
hiện tốt các bước trong kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

B.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 07 NĂM 2022.
1. Nông nghiệp.

  Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa 2022; tập trung chỉ đạo các đội sản 
xuất đảm bảo đủ nước cho các hộ nông dân làm đất gieo cấy vụ mùa; hướng dẫn 
các hộ nông dân tập trung gieo cấy nhanh gọn trong khung thời vụ tốt nhất, thời 
gian dự kiến gieo cấy tập trung từ ngày 01 - 15/7/2022; kiểm tra phun trừ cỏ, diệt 
ốc bươu vàng, tổ chức đặt mồi diệt chuột bằng thuốc vi sinh để bảo vệ các trà lúa 
mùa. Tiếp tục chỉ đạo các đội sản xuất vơ bèo dọn cỏ hệ thống kênh tiêu đảm bảo 
thông thoáng trong mùa mưa bão; tổ chức nghiệm thu quyết toán Hợp đồng vớt 
bèo, khơi thông dòng chảy năm 2021 - 2022 và ký két Hợp đồng vớt bèo, khơi 
thông dòng chảy 2022 - 2023.

*Công tác thú y: Tuyên truyền các hộ chăn nuôi chấp hành nghiêm Luật Thú y. 
Tiếp tục chủ động công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiến 
hành điều tra chăn nuôi 01/7/2022 theo chỉ đạo.

2. Một số công tác khác.
- Địa chính, xây dựng, môi trường: Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử 

lý các trường hợp vi phạm về đất đai. Kiểm tra, đôn đốc các hộ vi phạm khắc phục 
hậu quả sau vi phạm. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công các công trình xây 
dựng trường Tiểu học, trường THCS đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình 
thi công theo quy định và sớm hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng. 
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt xây dựng các công trình phụ 
trợ trường THCS và Tiểu học và các tuyến đường giao thông theo kế hoạch. Hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị chuyển đổi vị trí làm việc của Đảng, chính quyền ra khu mới 
được quy hoạch, thực hiện việc chuyển đổi khí có quyết định của cấp có thẩm 
quyền.

Duy trì tốt công tác vệ sinh, môi trường, tập trung tăng cường kiểm tra việc 
chấp hành của các Công ty, Doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã; 
thường xuyên kiểm tra hoạt động của các tổ thu gom rác thải; công tác vệ sinh, khử 
trùng tại hố rác thải tập trung của xã đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Giao thông, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới: Thường xuyên kiểm tra việc 
bảo đảm hành lang đường bộ và các công trình thủy lợi. Thực hiện tốt Kế hoạch 
PCTT&TKCN năm 2022. 

- Văn hóa, thông tin: Tuyền truyền các hoạt động chào mừng 75 năm ngày 
Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022); Tuyên truyền và chuẩn bị tốt các 
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điều kiện phục vụ cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025. Xây dựng kế 
hoạch và thành lập đội văn nghệ tham gia liên hoan ca, múa nhạc năm 2022 do 
huyện tổ chức; phối hợp tổ chức các hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi. Tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, viêc 
tang và thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

- Chính sách xã hội: Thực hiện tốt công tác chính sách - xã hội; đảm bảo đầy 
đủ, kịp thời các chế độ cho các đối tượng Người có công và các đối tượng BTXH 
theo quy định. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ 
niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); tổ chức thăm 
hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức Hội 
nghị gặp mặt các gia đình chính sách tiêu biểu và tổ chức thắp nến tri ân các Anh 
hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ.

- Y tế, dân số-KHHGĐ: Duy trì công tác khám chữa bệnh thường xuyên cho 
nhân dân; thực hiện tốt việc tuyên truyền phòng chống các loại bệnh dịch, nhất là 
thực hiện tiêm Văcxin phòng Covid -19. Ban dân số kế hoạch hóa gia đình tiếp tục 
tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh, hạn chế 
thấp nhất tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính. 

- Giáo dục: Các nhà trường thực hiện kế hoạch nghỉ hè theo quy định, phân 
công cán bộ quản lý và giáo viên trực hè; đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất 
của các nhà trường. Kiểm kê cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch tu sửa, bổ xung 
trang thiết bị vật chất phòng, lớp học, đồ dùng học cụ chuẩn bị cho năm học 2022- 
2023. Các nhà trường tổ chức tuyển sinh đầu cấp theo quy định. Trường Mầm non 
tổ chức dạy hè cho các nhóm lớp đảm bảo an toàn cho trẻ. Trường THCS và 
trường Tiểu học phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè quản lý và tổ chức các 
hoạt động nhân dịp tháng hành động vì trẻ em và sinh hoạt hè cho học sinh. 

- An ninh, trật tự: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm; thực hiện có hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và 
cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Tập trung thực hiện tăng cường 
công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phối hợp đảm trật tự cho các 
hoạt động hè của Đoàn Thanh niên và Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sỹ.

- Quân sự, quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ, trực chỉ huy, trực SSCĐ, 
phối hợp với ban công an tuần tra canh gác bảo đảm ANCT- TTATXH trên địa 
bàn xã. Đảm bảo lực lượng chủ động đối phó, ứng cứu khi có tình huống xảy ra, 
thường xuyên phối hợp với các ông trưởng thôn, thôn đội trưởng kiểm tra danh 
sách đại đội xung kích phòng chống lụt bão sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có thiên tai 
xảy ra. Xây dựng kế hoạch rà soát nguồn SSNN năm 2022.

- Tư pháp, văn phòng:.Duy trì chế độ trực tiếp công dân, thực hiện công tác 
Tư pháp - Hộ tịch và công tác chứng thực theo quy định; tiếp nhận và phối hợp giải 
quyết kịp thời dứt điểm các trường hợp có đơn thư công dân. Tiếp tục hướng dẫn 
người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công Hải Dương. Phối 
hợp chuẩn bị các Báo cáo, tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XXII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 
2022 - 2025 theo kế hoạch.
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- Hoạt động của các thôn, khu dân cư: Lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt kế 
hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022, đảm bảo gieo cấy trong khung thời vụ và hạn chế 
thấp nhất tình trạng diện tích bỏ hoang; tuyên truyền vân động nhân dân tích cực 
tham gia đánh bắt chuột bằng các hình thức để bảo vệ các trà lúa; khơi thông dòng 
chảy, nghiệm thu quyết toán hợp đồng vớt bèo, khơi thông dòng chảy năm 2021-
2022, ký kết hợp đồng vớt bèo, khơi thông dòng chảy năm 2022 - 2023. Tổ chức các 
hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); lãnh đạo tổ chức 
các hoạt động hè cho các cháu thanh, thiếu niên. Tổ chức thành công cuộc bầu cử 
Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 6 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã. Đề 
nghị cán bộ, công chức, các ngành có liên quan và các cơ sở thôn phối hợp tổ chức 
thực hiện đạt kết quả cao.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- TT MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị;
- Công chức thuộc UBND xã;
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu: VP,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thước
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