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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 28 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN tháng 7/2022

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-XH, QP-AN THÁNG 7/2022:
1. Sản xuất nông nghiệp:

        - Chỉ đạo nhân dân tập trung chăm bón phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, cây 
màu và phòng chống úng ngập nội đồng.

         - Ban chỉ đạo diệt chuột xã đôn đốc các thôn tổ chức đồng loạt đánh chuột 
đồng trong, trong toàn xã vào ngày 03/7 và 23/7/2022 để bảo vệ cây lúa, cây mầu 
cho nhân dân.

         - Chuyển giao Khoa học kỹ thuật về chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho cây 
lúa, cây mầu được 2 cuộc ở thôn với 145 người tham dự.

2. Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng cơ bản và xây dựng NTM
2.1. 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:
+ Tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng Dự án Công ty Kim Chính. Hiện tại 

tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm.
+ Dự án lắp 02 ngăn lộ 110KV, Trạm biến áp 220KV Hải Dương đầu nối DZ 

110KV Hải Dương - Đồng Niên diện tích đất thu hồi là 1350.3m2 đất công ích do 
UBND xã quản lý hiện tại đã có Quyết định thu hồi đất số 951/QĐ-UBND ngày 
28/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Thực hiện 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 đã phát hiện và xử lý 
dứt điểm một trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất hành làng giao 
thông.

- Duy trì kiểm tra đôn đốc các công ty không tập kết vật liệu tại khu cảng 
Tiên Kiều trong mùa mưa bão úng.

- Tổ chức kiểm tra dòng chảy cống Mả Gia đi kênh T0 Yển Vũ- Đan Tràng 

- Phối hợp với HTX DVNN lạo vét mương máng khu vực đồng ngoài.
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- Tổ chức kiểm tra phát quang cây xanh ảnh hưởng đến an toàn giao thông 
trên các tuyến đường do UBND xã quản lý.

2.2. Xây dựng cơ bản và xây dựng NTM

Tiến hành làm tuyến đường bê tông từ nhà ông Tường đi cống Cầu Trắng 
thôn Lôi Xá

3. Tài chính
- Chi trả lương, phụ cấp tháng 7/2022 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 quyết toán thu chi năm 2021 và quyết toán thu chi 6 tháng đầu 

năm 2022. Tham mưu lãnh đạo UBND xã ban hành các tờ trình có liên quan đến 
Ngân sách xã, bổ sung đầu tư công trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Văn hóa- Xã hội:
4.1. Văn hóa thông tin- TDTT:
Thực hiện tốt công tác chuyên môn: Phối hợp với cán bộ Lao động -TB&XH - 

Đoàn TNCSHCM - Hội CCB xã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, 
viếng Nghĩa trang nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Tổ chức tham 
gia hội diễn ca múa nhạc không chuyên huyện đoạt giải C toàn đoàn, Giải C múa 
đôi.

Đài truyền thanh nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền phục 
vụ nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tháng 07 đã phát 
hơn 90 tin bài nội dung tuyên truyền các chính sách, pháp luật nhà nước, các văn 
bản chỉ đạo của xã, tuyên truyền ngày Thương binh Liệt sỹ. Phục vụ các hội nghị, 
kỳ họp đảm bảo thông tin theo yêu cầu.

Cập nhật kịp thời, thường xuyên các tin bài trên Trang thông tin điện tử của 
xã. 

4.2. Công tác chính sách:

Chi trả tiền trợ cấp tháng 7/2022 đối với người có công số tiền là: 
923.111.000đ

Tham mưu lãnh đạo UBND xã, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức 
tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ theo kế hoạch.

  Trực tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo quy định: Hồ sơ mai táng phí 
người có công: 02. Mai táng phí BTXH: 03. Báo giảm BHYT: 06; Bảo trợ xã hội 80 
tuổi: 04; Thẻ BHYT mới: 06. Đề nghị hồ sơ nuôi dưỡng NKT đặc biệt nặng: 04;  
Báo giảm người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng 01 trường hợp; Báo giảm 
đối tượng BTXH đang hưởng BTXH: 06 trường hợp.

4.3. Công tác Y tế và phòng chống dịch bệnh Covid -19:
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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: 02 cháu (trong đó 
không có sinh con thứ 3 trở lên).

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. 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. Tổ chức tiêm Vắc xin phòng Covid -19 cho 506 lượt người đảm bảo an toàn 
(trong đó có 209 trường hợp học sinh THCS).

Kết hợp với đài truyền thanh xã phát 19 lượt tin bài với nội dung về công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid -19, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh mùa hè.

4.4. Giáo dục:
Các nhà trường bàn giao học sinh cho đoàn xã quản lý trong kỳ nghỉ hè. Đoàn 

thanh niên tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các cháu hoạt động hè tại địa phương 
đảm bảo an toàn, lành mạnh.

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:
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 treo tại địa phương.
Nắm tình hình nhân sự đại hội bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tình hình ổn 

định không có vấn đề gì phát sinh.
Phối hợp với đội PCCC kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các trường 

tiểu học, THCS trên địa bàn xã.
Ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Xã thôn Đan Tràng 

vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường.
b. Công tác quản lý hành chính 

- Thu thập tài liệu, xác minh, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân phục vụ 
công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, thông báo số định 
danh cá nhân.

- Rà soát, vận động công dân trong độ tuổi theo quy định đến địa điểm để 
thực hiện thủ tục làm, cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử.

- Phối hợp với tổ làm CCCD của Công an huyện vận động công dân và làm 
thủ tục, hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho công dân trên địa bàn và các xã lân cận.

- 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
- Tham mưu lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tổ chức công tác sơ kết 1 năm thực 

hiện "Mô hình điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" vào ngày 23/7/2022.

- Thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Công an huyện, Lãnh đạo Đảng 
ủy, UBND xã giao.
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5.2. Quốc phòng:
- Tổ chức thành công đại hội chi bộ dân quân cơ động.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp 

nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
- Trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch.
- 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 

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 26/6 đến ngày 25/7/2022 đã tiếp nhận và giải quyết: 491 hồ 
sơ lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch, trong đó hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3,4 là 490 hồ 
sơ đạt 99,8% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết.

b. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tháng 7/2022 Bộ phận tiếp công dân đã tiếp nhận 03 đơn kiến nghị phản ánh 

của công dân, đã giải quyết xong 01 đơn còn 02 đơn bộ phận chuyên môn đang thụ 
lý trả lời đơn.

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. 
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
- Chỉ đạo công chức chuyên môn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức 

tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-
27/7/2022.

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. Đôn đốc các bộ phận chuyên môn có liên quan thực hiện kiểm soát 
TTHC, niêm yết công khai theo quy định.

- Thực hiện số hóa hồ sơ. Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã 
tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ DVC mức độ 3,4.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2022:
1. Sản xuất nông nghiệp:
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HTXNN tiếp nhận chuyển giao Khoa học kỹ thuật về chăm bón, phòng trừ sâu 
bệnh cho cây lúa, cây mầu. Tập trung cao độ công tác chăm bón dứt điểm cho cây 
lúa và phòng trừ sâu bệnh như bệnh sâu đục thân, sâu cuốn lá.

Lên kế hoạch giao cho các thôn vớt bèo, lạo vét mương máng, khu vực đồng 
ngoài. Tập trung chỉ đạo phương án phòng chống úng nội đồng. Lên kế hoạch làm 
thủy lợi, giao thông đồng ngoài, chuẩn bị giống vật tư cho cây mầu vụ đông.

2. Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng cơ bản và xây dựng NTM
2.1. 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. 
- Tiếp tục tổ chức kiểm tra và và đôn đốc các thôn vệ sinh đường làng ngõ 

xóm.
- 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 bão.

2.2. 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 8/2022. 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 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, DVC mức độ 3,4. 
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 8/2022 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
Tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh 

Covid - 19.
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. Tiếp tục tổ chức tiêm phòng vắc 
xin phòng Covid -19 mũi 3,4 cho nhân dân đảm bảo an toàn.
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4.4. Giáo dục:
Các nhà trường duy trì lịch trực của giáo viên và nhân viên, đảm bảo an toàn 

về cơ sở vật chất trong kỳ nghỉ hè.
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 tại xã, cai nghiện tại cộng đồng.

- 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:
- Kiện toàn các văn kiện, thành lập ban tổ chức, khung diễn tập, chuẩn bị lực 

lượng để phục vụ diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào đầu tháng 
9/2022

- Hướng dẫn và làm đăng ký di chuyển Nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh 
niên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

- Trực kỷ niệm nhân dịp Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mồng 2/9 theo kế 
hoạch.

- 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. Phối hợp với các công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp tục 
tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến mức 
độ 3,4

- Tham mưu, đôn đốc các bộ phận giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư 
kiến nghị phản ánh của công dân.
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6. Công tác xây dựng chính quyền:
- Tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Duy trì tốt lịch trực 

giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.
- Căn cứ vào tình hình kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2022, tiếp 

tục bám sát các chỉ tiêu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH đã đề 
đầu năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN tháng 7/2022 
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 của UBND xã Đức Chính./.

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

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tưởng
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