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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8

và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2021

I- Về kinh tế.
          1- Sản xuất nông nghiệp: Chủ động tháo gạn nước phòng chống úng nội 
đồng khi thời tiết diễn biến phức tạp, hướng dẫn nhân dân bón đón đòng, phòng trừ 
sâu bệnh. Tăng cường công tác bảo vệ đồng ruộng và diệt chuột.
           * Chăn nuôi: Tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm.
           - Tài chính - Tín dụng:
           + Thu các loại sắc thuế theo quy định, thu cân đối ngân sách. Chi lương, phụ 
cấp, BHXH, BHYT, chi thường xuyên.

Tổng thu ngân sách đến 31/7/2021 là  3.403.920.086đ
          Tổng chi ngân sách đến 31/7/2021 là  2.727.411.872đ
          + Duy trì quỹ hoạt động ổn định. Số dư tiền gửi đạt 277 tỷ; Số dư tiền cho 
vay đạt 263 tỷ; Chênh lệch trừ chi phí là 1,47 tỷ đồng.

 2- Tài nguyên môi trường
Ban hành và giao Thông báo về việc trả lại diện tích đất hợp đồng giao 

khoán chuyển đổi ao, vườn thuộc quỹ đất công ích của xã do hết hạn và đã thanh lý 
hợp đồng đối với ông Nguyễn Văn Sử thôn Thúy Lâm. Làm việc và yêu cầu tự giải 
tỏa, khôi phục hiện trạng ban đầu đối với các hộ Phạm Đức Hùng, Phạm Đức 
Huấn, Lê Văn Sau lấn chiếm khu vực ao xây, xóm Đông thôn Đào Lâm. Làm việc 
với các hộ có diện tích đất dôi dư, lấn chiếm thuộc Khu dân cư số 1 yêu cầu giải 
tỏa, trả lại đất cho UBND xã quản lý theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên 
môi trường bàn giao mốc giới và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty 
TNHH bao bì Packco Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Đoàn Tùng 2. Phối hợp với 
Hội đồng xét duyệt đất dôi dư của huyện xét duyệt được 11/13 trường hợp có đất 
dôi dư, diện tích 457m2/596m2. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý 02 trường hợp lấn 
chiếm đất tập thể đó là hộ Phạm Đức Dần, đội 8, thôn Đào Lâm và hộ Nguyễn 
Năng An, khu dân cư mới thôn Phạm Lâm (sau hội trường xã).

  II- Văn hoá - xã hội.
            1- Giáo dục: Hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học 
phục vụ năm học mới. Cử giáo viên tham gia phối hợp với các tổ tình nguyện 
phòng, chống dịch cài đặt “SMART Hải Dương” trong nhân dân. 
          - Trường Tiểu học: Tiến hành điều tra phổ cập năm học 2021 – 2022.
           - Trường Mầm Non: Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022.



       - Trường THCS: Trong tháng có 2 giáo viên chuyển đi, 1 giáo viên chuyển 
đến, 1 giáo viên hợp đồng mới và 1 giáo viên nghỉ hưu.          
          2- Văn hoá- Thông tin thể thao- Lao động thương binh xã hội: 

- Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc 
khánh 2/9. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.
           - Cấp phát đầy đủ tiền trợ cấp tháng 8 đến tận tay các đối tượng chính sách. 
           3- Y tế:  Duy trì các hoạt động, thường trực khám chữa bệnh tại trạm 24/24h. 
Trong tháng đã khám 495 lượt người, trong đó khám BHYT 421 ca, tổ chức tiêm 
chủng mở rộng cho trẻ em dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai đạt 100%. KÕt hîp ®µi 
truyÒn thanh x· tuyªn truyÒn phßng chèng bÖnh dÞch Covid -19. Đã tổ chức cách ly 
y tế theo quy định đối với 38 người từ vùng dịch; 23 người từ TPHCM, các tỉnh 
phía Nam về địa phương đồng thời hướng dẫn cho các đối tượng liên quan theo dõi 
sức khỏe tại nhà.Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid -19 mũi 1 đợt 5 cho 60 người, 
mũi 2, đợt 4 cho 74 người thuộc các đối tượng ưu tiên.
            III- Khối nội chính. 
            1- Công an: Phối hợp với Quân sự duy trì tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đảm 
bảo an ninh trật tự và xử lý các vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 
Phối hợp truy vết điều tra dịch tễ. Trong tháng xử phạt được 33 trường hợp vi phạm 
công tác phòng, chống dịch với số tiền phạt 35 triệu đồng. Tiếp tục giải tỏa chợ cóc 
ngã tư cầu vồng, trục đường thôn Đào Lâm và cổng các công ty, Cụm công nghiệp. 
            2- Quân sự: Điều động lực lượng tham gia trực tại khu cách ly tập trung của 
xã. Rà soát nguồn tuyển quân năm 2022, phục vụ cho công tác tuyển chọn gọi công 
dân nhập ngũ năm 2022.
           3- Tư pháp- Hộ tịch: Thường trực tiếp dân giải quyết các thủ tục hành 
chính. Đăng ký khai sinh 16 trường hợp, đăng ký khai tử 02 trường hợp, đăng ký 
kết hôn cho 02 đôi nam nữ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 06 trường 
hợp, chứng thực từ bản chính 370 trường hợp, cấp bản sao từ sổ gốc 25 trường hợp, 
chứng thực chữ ký, di chúc 20 trường hợp, cải chính 02 trường hợp.

IV- Công tác điều hành:  
- Thường trực HĐND: Ban hành quy chế hoạt động của Thường trực HĐND 

xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, 
Lãnh đạo UBND và Ban thường trực UB MTTQ xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiến 
hành giám sát chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường đối với Ủy ban nhân dân 
xã năm 2020 theo kế hoạch.

- UBND xã: Ban hành quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021 -2026; 
Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 
trên địa bàn. Tổ chức tổng kết công tác giáo dục năm học 2020 - 2021, triển khai 
nhiệm vụ công tác giáo dục năm học 2021- 2022.

  V- Các thôn, khu dân cư: Phối kết hợp cùng chi uỷ chi bộ vận động nhân 
dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Phối hợp với các bộ phận chuyên 
môn điều tra, lập danh sách các đối tượng phục vụ công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid - 19.



VI - Tồn tại:
         - Vẫn còn một số hộ cố tình bầy bán hàng ở lề đường thôn Đào Lâm.
           - Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 vẫn một số người dân vi 
phạm.

PHẦN THỨ HAI
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2021

               1. Bơm điều tiết nước hợp lý giai đoạn lúa làm đòng trỗ bông, hướng dẫn 
nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Tăng cường diệt chuột, bảo vệ đồng ruộng.
         2. Thu các loại sắc thuế theo quy định, các nguồn hỗ trợ, bổ sung cân đối 
ngân sách từ cấp trên, đảm bảo chi lương, phụ cấp, chi thường xuyên. Duy trì Quỹ 
tín dụng hoạt động ổn định. 

3. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp 
lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích. Triển khai thực hiện các dự án, xây 
dựng khu dân cư mới trên địa bàn theo kế hoạch. Tổ chức cưỡng chế một số hộ vi 
phạm về đất đai.
         4. Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9; tuyên truyền, viết tin bài về 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Phối hợp xây dựng các Pano tuyên 
truyền chiến lược.
          - Cấp phát đầy đủ tiền trợ cấp tháng 9 đến tận tay các đối tượng chính sách  
          5. Các trường: Tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến. 
Tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 đến khi có thông 
báo mới.

6. Trạm y tế duy trì các hoạt động thường xuyên, tổ chức tốt trực khám chữa 
bệnh tại trạm 24/24 giờ. Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch tiêm vawcsxin và 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Chuẩn bị trang thiết bị, 
cơ số thuốc đảm bảo công tác phòng chống dịch và tiêm vắc xin an toàn. Thực hiện 
các chương trình y tế Quốc gia, tăng cường giám sát phát hiện kịp thời dịch bệnh 
trên địa bàn xã và vệ sinh an toàn thực phẩm để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 
          6. Công an: Phối hợp với quân sự tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, 
đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng kế hoạch bảo vệ 
giải tỏa cưỡng chế khu chuyển đổi nhà ông Nguyễn Văn Sử thôn Thúy Lâm để thực 
hiện dự án Khu dân cư mới thôn Thúy Lâm. Quản lý chặt chẽ các đối tượng tiền án, 
tiền sự. Duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý không cho họp chợ cóc khu vực 
ngã tư cầu vồng, trục đường thôn Đào Lâm. Phối hợp với UB MTTQ và các đoàn 
thể tiếp tục tuyên truyền, vận động 28 hộ dân thuộc dự án Khu dân cư mới xã Đoàn 
Tùng nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, chấp hành nghiêm các quy định của 
pháp luật, không khiếu kiện phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 - Quân sự: Phối hợp với công an xã đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian thực 
hiện cưỡng chế, giải tỏa hộ ông Nguyễn Văn Sử thôn Thúy Lâm. Tham mưu cho 
UBND xã gửi giấy thông báo đến các gia đình có con trong độ tuổi thực hiện nghĩa 



vụ quân sự để nắm được thời gian công dân có mặt tại địa phương thực hiện các 
bước khám tuyển, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ 
đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.  
          7. Thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực. Tuyên truyền phổ 
biến giáo dục Pháp luật cho nhân dân.        

                    8. Công tác điều hành:
 Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn theo 
chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo duy trì việc vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã. 
Tổ chức cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất công điền của gia đình ông Nguyễn Văn Sử 
thôn Thúy Lâm theo kế hoạch.            

Nơi nhận:                                                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- TT ĐU, TT HĐND xã;                                                                      CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UB MTTQ xã;
- Lãnh đạo UBND xã;                                                                      
- Công chức UBND xã;
- Trưởng Ngành, Trưởng thôn, KDC;
- Lưu VT.

                                                                                          Nguyễn Anh Tuấn
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