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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH

Số:        /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc

Đức Chính, ngày 25 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN tháng 5/2022

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-XH, QP-AN THÁNG 5/2022:
1. Sản xuất nông nghiệp:

        - Chỉ đạo nhân dân tập trung chăm bón phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, cây màu 
nhất là bệnh đạo ôn cổ bông, rầy lâu, rầy lưng trắng ở cây lúa. Sâu keo trên cây ngô, 
bệnh phấn trắng, thối thân, sỷ mủ trên cây dưa.

         - Tập trung thu hoạch vùng ngô ngọt của các thôn trong xã. Năng suất ngô ngọt 
bình quân 530 kg/sào. Dưa hấu một số diện tích sớm cho thu hoạch năng suất bình 
quân 800-900 kg/sào giá bán bình quân 3.500 – 4.000đ/kg. Dưa lê đang cho thu hoạch 
rộ năng suất bình quân từ 400-500 kg/sào giá bán bình quân 6.000 -  7.000 đ/kg.

         - HTX làm tốt công tác bơm dưỡng nước phục vụ cây trồng. Trong tháng tập 
trung chỉ đạo phòng úng ngập nội đồng đảm bảo sản xuất.

        - Triển khai công tác thu vụ chiêm năm 2022 theo kế hoạch xong trước ngày bầu 
cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.

        2. Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng cơ bản và xây dựng NTM

a. Tài nguyên - Môi trường; Giao thông - Thủy lợi
- Trực giải quyết và thẩm định hồ sơ thủ tục đính chính, cấp, đổi giấy chứng 

nhận QSD đất, hồ sơ vay vốn thế chấp ngân hàng tại Bộ phận Một cửa theo quy định. 
- Công tác giải phóng mặt bằng:
+ Triển khai việc kiểm kê lập phương án bồi thường Dự án Công ty Kim Chính.
+ Dự án lắp 02 ngăn lộ 110kV TBA 220kV Hải Dương đầu nối ĐZ 110kV Hải 

Dương, Đồng Niên diện tích đất thu hồi là 1350.3m2 đất công ích do UBND xã hiện 
tại đã có Quyết định thu hồi đất số 951/QĐ-UBND ngày 28/04/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương.

- Công tác quản lý đất đai: Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường 
hợp vi phạm về đất trên địa bàn toàn xã. Trong tháng UBND xã đã phối hợp với Hạt 
quản lý đê điều lập biên vi phạm đất đai tự ý san lấp lên đất lưu không Đê đối với hộ 
ông Nguyễn Văn Hiệu, HKTT thôn Đan Tràng, xã Đức Chính. Lập biên bản vi phạm 
dừng thi công phần lấn chiếm của hộ ông Nguyễn Văn Dũng ra đất hành lang sân vận 
động thôn Đan Tràng.
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- Công tác môi trường: Tình hình thu gom rác của xã gặp rất nhiều khó khăn. 
Thực hiện Công văn số 435/CV-CAH (CSGT) ngày 28/04/2012 của UBND huyên 
Cẩm Giàng, hiện tại các phương tiện vận chuyển của tổ thu gom rác của xã đã bị 
Công an huyện Cẩm Giàng tịch thu 02 xe Công Nông, phương tiện còn lại 01 xe Công 
Nông không tiếp tục vận chuyển được do vậy tình hình thu gom rác của xã gặp rất 
nhiều khó khăn.

- Công tác Giao thông - Thủy lợi:
Đôn đốc các thôn trong xã tích cực trong công tác duy tu, sửa chữa, mương 

máng tiêu thoát nước trong làng và ngoài đồng đảm bảo tiêu thoát nước cho mùa mưa.

Trong tháng đã phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy nông, hạt quản 
lý đê lập biên bản dừng thi công 1 hộ lấn chiếm sông T1 và 01 hộ san tập kết cát vào 
hành lang bảo vệ đê.

b. Xây dựng cơ bản và xây dựng NTM
- Phối hợp với đơn vị quy hoạch lập hồ sơ quy hoạch chung xây dựng xã Đức 

Chính đến năm 2030 trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Giàng.
- Quan tâm duy trì tốt các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu đã đạt được.
3. Tài chính
- Chi trả lương, phụ cấp tháng 5/2022 cho cán bộ, công chức.
- Đảm bảo hoạt động tài chính theo dự toán ngân sách, tiết kiệm chi theo chỉ đạo 

của cấp trên.
- Lập báo cáo phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban KT-XH Hội đồng 

nhân dân huyện Cẩm Giàng và phiên chất vấn của Thường trực HĐND xã .
4. Văn hóa- Xã hội:
4.1. Văn hóa thông tin- TDTT:
- Thực hiện tốt công tác chuyên môn: Phối hợp với các Bộ phận chuyên môn, 

đài truyền thanh xã đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền. Trong tháng đặt lại biển 
điện tử tuyên truyền ngày sinh nhật Bác, phát 72 lượt tin bài nội dung tập trung vào 
các văn bản chỉ đạo của xã về công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2024, 
công tác sản xuất, an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Cập nhật kịp thời, thường xuyên các tin bài trên Trang thông tin điện tử của 
xã. Phục vụ tốt các hội nghị theo yêu cầu, thường xuyên sửa chữa loa khi có sự cố bảo 
đảm thông tin.

- Tham mưu cho UBND xã trong việc đôn đốc chủ phương tiện giải tỏa đất, vật 
liệu thải tại sân vận động trung tâm xã.

4.2. Công tác chính sách:

- Chi trả tiền trợ cấp tháng 5/2022 đối với người có công số tiền là: 
447.452.000đ



3

  - Trực tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo quy định: Hồ sơ mai táng phí 
người có công: 03. Mai táng phí BTXH: 02. Báo giảm BHYT: 04; Đề nghị hồ sơ thờ 
cúng liệt sỹ: 01; Hồ sơ 80 tuổi: 01; Thẻ BHYT: 01. Hướng dẫn hồ sơ đính chính 
thông tin người có công: 01;  Báo giảm đối tượng đang hưởng trợ XH 16 trường hợp.

4.3. Công tác Y tế và Phòng chống dịch bệnh Covid-19
- Công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản- BVBMTE- KHHGĐ ngày càng được 

củng cố và hoạt động có hiệu quả. Tổng số trẻ sinh trong tháng: 04 cháu (trong đó 
sinh con thứ 3 trở lên là: 0).

- Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân. Trong tháng đã khám 
điều trị ngoại trú cho 447 lượt người  (Trong đó: Đối tượng BHYT là: 188 lượt người. 
Trẻ em<6 tuổi là: 27 lượt cháu. 

- Kết hợp với đài truyền thanh xã phát 13 lượt tin bài với nội dung về công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid -19, an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh sốt xuất 
huyết.

- Đảm bảo thường trực 24/24 tại trạm y tế. Chủ động tham mưu cho các cấp uỷ 
Đảng, chính quyền xây dựng các mặt hoạt động y tế và công tác phòng chống dịch. 
Thực hiện tốt công tác giám sát, theo dõi điều trị các trường hợp F0. Tháng 5/2022 
không phát sinh thêm ca F0 nào.

         Trong tháng đã tổ chức tiêm Vắc xin phòng Covid -19 cho 364 lượt người đảm 
bảo an toàn (trong đó có 133 trường hợp học sinh Tiểu học)

4.4. Giáo dục:
Ba nhà trường tổ chức kiểm tra học kỳ II cho học sinh, đánh giá thi đua và tổng 

kết năm học 2021 – 2022 theo đúng hướng dẫn của ngành.
5. Lĩnh vực An ninh - quân sự địa phương và công tác quản lý hành chính
5.1. An ninh:
a. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn XH:

- Trong tuần xảy ra 01 vụ gây thương: Khoảng 10 giờ ngày 07/5/2022 tại thôn 
Hảo Hội Xuân xảy ra vụ đánh nhau giữa anh Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1990 ở thôn 
Văn Thai, Cẩm Văn và anh Trương Đình Toàn sinh năm 1980 ở thôn Hảo Hội Xuân 
hậu quả anh Toàn bị thương ở vùng bụng đã được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Hải 
Dương điều trị. Vụ việc trên công an xã Đức Chính đã báo cáo đội hình sự công an 
huyện Cẩm Giàng phối hợp làm rõ, bàn giao vụ việc trên cho cơ quan cảnh sát điều 
tra công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục xử lý.

- Nắm tình hình địa bàn về ANTT diễn biến hoạt động của các loại đối tượng 
trên địa bàn. Quản lý 01 đối tượng đang chấp hành án tại địa phương, 01 đối tượng 
thuộc diện cấm đi khỏi nơi cư trú. 

b. Công tác quản lý hành chính
- Bổ sung chỉnh sửa thông tin cho công dân lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

để phục vụ cấp CCCD gắn chíp.

- Rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn: Chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào.
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- Thực hiện rà soát cấp CCCD gắn chíp cho lứa tuổi 2004, 2007 và các công 
dân chưa làm CCCD gắn chíp được 180 trường hợp các độ tuổi.

- Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân đúng thời hạn, quy định 
thủ tục hành chính.

c. Công tác khác
- Kết hợp với hội nông dân xã xây dựng mô hình tự quản về ANTT. Mô hình đã 

ra mắt ngày 19/5.

- Công an xã Đức Chính phối hợp với đội giao thông trật tự huyện Cẩm Giàng 
tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông xe tự 
chế, xe ba bánh tại tuyến đường 194b thuộc địa bàn xã.

- Tiếp tục nắm tình hình về nhân sự tham gia ứng cử trưởng thôn.

- Thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Công an huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, 
UBND xã giao.

5.2. Quốc phòng:

- Phân công lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu nhân dịp kỷ niệm 30/4 - 1/5.

- Hoàn thành  huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng năm 2022.

- Hoàn thiện thống kê rà soát danh sách các đối tượng được hưởng theo Quyết 
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo lực lượng dân quân phối kết hợp với lực lượng công an giữ gìn ANTT 
và phòng chống hút cát trái phép trên sông Thái Bình. 

5.3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch; Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo

a. Tư pháp - Hộ tịch
Trực giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định đảm 

bảo 100% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.
Tiếp tục phối hợp cùng các công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã bước 

thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3,4. Kết quả từ ngày 26/4 đến ngày 25/5/2022 đã tiếp nhận và giải 
quyết: 514 hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch, trong đó hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 
3,4 là 502 hồ sơ.

b. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Tháng 5/2022 Bộ phận tiếp công dân tiếp nhận 01 đơn, chuyển các bộ phận 

chuyên môn đang thụ lý giải quyết.
6. Công tác xây dựng chính quyền: 
- Thực hiện tốt chỉ thị 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp 
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- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
- Triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 theo hướng dẫn, 

quy trình của cấp trên.
7. Công tác Văn phòng – Thống kê
- Thực hiện các công tác chuyên môn theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã.
- Duy trì lịch trực của Bộ phận một cửa đảm bảo thời gian tiếp công dân theo 

đúng qui định. 
- Tham mưu lãnh đạo UBND xã triển khai quy trình số hóa hồ sơ theo hướng dẫn 

của UBND huyện Cẩm Giàng.
- Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã tiếp tục tuyên truyền, 

hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ DVC mức độ 3,4.
II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2022:
1. Sản xuất nông nghiệp:
- Tập trung cao độ công tác phòng trừ sâu bệnh như bệnh đạo ôn cổ bông, rầy lâu 

cuối vụ.
- Tập trung nhân lực thu hoạch lúa chiêm 2022.
- Chốt thu, hưởng sản phẩm vụ chiêm 2022.
- Tập trung chỉ đạo phương án phòng chống úng nội đồng.
- Chuẩn bị vật tư, giống vốn cho vụ mùa 2022.
2. Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng cơ bản và xây dựng NTM
a. Tài nguyên - Môi trường, Giao thông - thủy lợi:
- Trực và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai với tổ chức và công 

dân khi có nhu cầu.
- Tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về đất trên địa bàn toàn xã và giải 

quyết các đơn thư liên quan đến đất đai. 
- Phối hợp kiểm tra đôn đốc các công ty không tập kết vật liệu tại khu cảng Tiên 

Kiều trong mùa mưa bão úng.

- Tổ chức dọn vớt bèo tây, vật cản các khu vực mương máng UBND xã quản lý 
đảm bảo tiêu úng trong mùa mưa bão.

- Tổ chức phun phòng diệt khuẩn phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo kế 
hoạch.

- Phối hợp với công ty điện lực Cẩm Giàng lập biên bản vi phạm với một số hộ 
vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện

b. Xây dựng cơ bản và xây dựng NTM
Tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công 

trình trong chương trình Xây dựng NTM Kiểu mẫu.
3. Công tác tài chính:
- Chi trả lương, phụ cấp cán bộ tháng 6/2022.
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- Đảm bảo hoạt động tài chính theo dự toán ngân sách, tiết kiệm chi theo chỉ đạo 
của cấp trên.

4. Văn hóa- Xã hội:
4.1. Văn hóa thông tin- TDTT:
Đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, 

Pháp luật của nhà nước, tập trung tuyên truyền cho công tác bầu cử trưởng thôn 
nhiệm kỳ 2022-2024 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Cập nhật thông tin kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của xã duy trì chất lượng 
chính quyền điện tử năm 2022.

4.2. Công tác chính sách:
- Phối hợp chi trả tiền trợ cấp tháng 6/2022 cho các đối tượng chính sách đầy đủ, 

kịp thời đúng quy định.
- Theo dõi và làm thủ tục cắt giảm các đối tượng khi có biến động; lập hồ sơ đề 

nghị giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng.
4.3. Công tác y tế và phòng chống dịch bệnh Covid -19
- Tiếp tục tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng Covid -19 mũi 3, 4 cho nhân dân 

đảm bảo an toàn.
- Đảm bảo thường trực 24/24 tại trạm y tế, đảm bảo an toàn trong khám và điều 

trị. Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng.
4.4. Giáo dục:

        - Báo cáo chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của 
ngành.

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS và ôn thi đầu vào lớp 10 cho học sinh bậc 
THCS.

5. An ninh – Quốc phòng và quản lý hành chính
5.1. An ninh:

- Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 trên địa bàn xã Đức Chính theo chỉ đạo của cấp trên.

- Cán bộ Công an xã phối kết hợp với công an viên, an ninh thôn, tổ tự quản 
thôn tiếp tục thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đấu tranh loại tội phạm trộm cắp tài 
sản.

- Tuyên truyền mọi người dân thực hiện chấp hành luật giao thông đường bộ, 
không sử dụng lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa. Tuyên truyền 
kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh  doanh trên địa bàn.

- Rà soát đối tượng nổi, đối tượng có tiền án tiền sự có biểu hiện vi phạm pháp 
luật để đưa vào diện quản lý nghiệp vụ.

- Tiếp tục rà soát trên địa bàn các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để 
lập hồ sơ đưa vào nguồn giáo dục xã phường, cai nghiện tại cộng đồng.
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- Tiếp tục công tác phòng, chống khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình 
thuộc địa phận xã Đức Chính.

5.2. Quốc phòng:
- Chuẩn bị lực lượng huấn luyện phục vụ hội thao Trung đội dân quân cơ động 

dự kiến tổ chức từ 14-16 /6/2022.
- Phối hợp với công an , xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử 

trưởng thôn 12/6/2022.
- Chỉ đạo lực lượng dân quân phối kết hợp với lực lượng công an giữ gìn ANTT 

và phòng chống hút cát trái phép trên sông Thái Bình. 
- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi được lãnh đạo phân công.
5.3. Tư pháp - hộ tịch; Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo
- Trực giải quyết các thủ tục hành chính: Chứng thực, hộ tịch theo quy định, 

đúng hẹn.
- Tham mưu, đôn đốc các bộ phận giải quyết kịp thời đơn thư của công dân.
- Triển khai chứng thực điện tử và thực hiện số hóa hồ sơ theo hướng dẫn của 

UBND huyện Cẩm Giàng.
- Tiếp tục phối hợp với các công chức Bộ phận Một cửa tiếp tục hướng dẫn công 

dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến nâng cao tỷ lệ hồ sơ mức độ 3,4.

6. Công tác xây dựng chính quyền:
- Tăng cường công tác cải cách hành chính và nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 26-

CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

- Đảm bảo duy trì tốt lịch trực giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo 

kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
- Tập trung công tác chỉ đạo cho ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 

vào ngày 12/6/2022 đảm bảo an toàn và thành công.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN tháng 5/2022 và 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022 của UBND xã Đức Chính./.

Nơi nhận:
- TV Đảng uỷ (bc);
- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tưởng
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