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BÁO CÁO 

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 

Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023 

        1. Lĩnh vực phát triển kinh tế. 

- Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, dặm tỉa lúa xuân 

theo dõi tình hình sinh trưởng của lúa. Tổng hợp số lượng đàn gia súc gia cầm để báo 

cáo nhu cầu vaxin. Theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đôn đốc 

HTXDVNN làm vệ sinh kênh sông chuẩn bị nghiệm thu Quý II. Hoàn thành xây dựng 

các văn bản về công tác phòng chống thiên tai năm 2023. 

 Tập trung giải quyết các vụ việc về đất đai theo đơn đề nghị của công dân. Phối 

hợp Văn phòng cấp GCN QSD đất tổ chức đo đạc các trường hợp xử lý theo hướng dẫn 

42 và 1456 của Sở Tài nguyên-Môi trường. Tập trung hoàn thiện hồ sơ đấu đất giãn dân 

đợt I năm 2023. 

Xây dựng NTM: Tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng 

cao, xóm kiểu mẫu, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu giai đoạn I công trình xây dựng tuyến 

đường từ Chợ cầu đến đường 50 và công trình kè bờ hồ trung tâm xã. 

- Lĩnh vực tài chính: Tập trung thanh quyết toán các khoản chi kinh phí các hoạt 

động của địa phương. Tổ chức đấu thầu khu vực kiot, hoàn thành khoá sổ ngân sách 

năm 2022. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. 

Công tác thông tin tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm 

các ngày kỷ niệm lớn như ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên 

cộng sản HCM 26/3, Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, công tác sản xuất nông 

nghiệp, lễ giao quân, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham mưu đoàn vận động 

viên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tại huyện. Phối hợp tuyên truyền 

đại hội đại biểu hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028. 

LĐTB&XH: Tổ chức xét duyệt cho 04 đối tượng hưởng chế độ khuyết tật, hoàn 

thiện rà soát đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội và người có công để 

thực hiện việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt. Triển khai công tác điều dưỡng tập 

trung năm 2023 đối với đối tượng người có công. Lập danh sách hỗ trợ tiền điện quý I 

năm 2023 đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách bảo trợ xã hội. Hoàn thành đăng 

ký nhu cầu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Công tác y tế: Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, chỉ đạo các 

cơ sở, các gia đình thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm. Thống kê, rà soát đăng ký nhu cầu tiêm vaxin Covid 19 sáu tháng 

cuối năm 2023. 

3. Lĩnh vực Quốc phòng –An ninh. 
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Quân sự: Tham mưu lực lượng ra quân huấn luyện giai đoạn I năm 2023 tại 

huyện. Xây dưng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để rà soát phúc tra 3 lực lượng, 

đăng ký NVQS lần đầu cho nam thanh niên tuổi 17 sinh năm 2006. 

An ninh: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Trong tháng trên địa 

bàn không xảy ra vụ việc vi phạm. Tiếp tục tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử, 

chuẩn hoá thông tin cho công dân, phối hợp với công an huyện tiếp tục làm căn cước gắn 

chíp cho công dân. 

4. Công tác xây dựng chính quyền. 

Duy trì nghiêm chế độ giao ban, hội họp, hoạt động giao dịch hành chính một cửa, 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC, chuyển đổi số. Đẩy mạnh thực hiện thủ 

tục hành chính trực tuyến cấp độ 3,4 trên cổng dịch vụ công, thanh toán trực tuyến, khai 

thác sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử địa 

phương, tăng cường phát hành văn bản điện tử trên trục liên thông. Đăng ký các nội 

dung tiêu chí thi đua khối xã năm 2023. 

* Hạn chế, tồn tại: 

- Tiến độ thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực chuyên môn chưa cao như công 

tác xác minh các vi phạm xóm 5, công tác đấu thầu kiot. Chưa chủ động tham mưu các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 04/2023. 

 1. Tập trung chỉ đạo nhân dân theo dõi tốt tình hình sinh trưởng của lúa, diễn 

biến sâu bệnh hại lúa. Chuẩn bị các điều kiện tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc gia 

cầm. Tăng cường chỉ đạo theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ 

chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023. 

2. Tập trung thiết lập hồ sơ xử lý 42 đối với các trường hợp đã đo đạc. Xây dựng 

kế hoạch, phương án cưỡng chế vi phạm tại xóm 5. Đôn đốc các hộ vi tự giác khắc phục 

theo kết luận thanh tra của UBND huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các 

vi phạm về đất đai trên địa bàn xã. Thực hiện tốt các giao dịch hành chính về đất đai và 

tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. 

- Tập trung chỉ đạo nâng cao các tiêu chí xã NTM nâng cao; xóm NTM kiểu mẫu, 

đặc biệt là công tác phân loại và xử lý rác tại nguồn. 

Tiếp tục tập trung thu hồi nợ đọng, đôn đốc các ngành, lĩnh vực hoàn thiện các 

khoản chi tết nguyên đán, chuẩn bị tốt nguồn trả nợ các công trình xây dựng và đảm bảo 

kinh phí cho các hoạt động của địa phương.  

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên 

truyền các ngày kỷ niệm, nhiệm vụ chính trị của địa phương: Kỷ niệm ngày 26 năm ngày 

tái lập huyện Xuân Trường, 47 năm ngày giải phóng miền Nam, ngày quốc tế lao động 

01/5, các nội dung về cải cách hành chính, chuyển đổi số. Phối hợp tuyên truyền và tổ chức 

đại hội đại biểu Nạn nhân chất độc da cam Đioxin nhiệm kỳ 2023-2028. 

- Tiếp tục rà soát danh sách các đối tượng hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ để 

thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt. 
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Trạm y tế tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, 

công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác tư vấn, khám, điều trị, chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và tiêm phòng cho bà mẹ và trẻ em theo kế hoạch.  

4.  Quân sự: Phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn. Tổ chức rà soát phúc tra 3 lực lượng đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 

nam thanh niên 17 sinh năm 2006 vào ngày 02/4/2023 theo kế hoạch. Tổ chức huấn 

luyện giai đoạn I năm 2023 với vai trò cụm trưởng thời gian từ 07- 10/4/2023. Phối hợp 

với BCH quân sự huyện huy động, bàn giao quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại Lữ 

đoàn phòng không 214/QK 3 vào ngày 03/4/2023. 

An ninh: Tăng cường công tác tuần tra, mật phục đảm bảo an ninh trật tự trên 

địa bàn, tăng cường nắm bắt tư tưởng trong nhân dân. Tăng cường công tác thực hiện 

cấp tài khoản định danh điện tử. Tập trung xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.  

5. Duy trì nghiêm chế độ hội họp, thông tin báo cáo, giờ giấc làm việc của đội ngũ 

cán bộ, công chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính. 

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp nhận, giải 

quyết các TTHC trực tuyến cấp độ 3,4 và thanh toán phí trực tuyến trên dịch vụ công. 

Thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành 

cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ của các lĩnh vực chuyên môn. Hoàn thành việc 

cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03, nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 04/2023. UBND xã trân trọng báo cáo và đề nghị cán bộ, công chức, các đơn 

vị, tổ chức cụ thể hóa các nhiệm vụ để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

-UBND huyện Xuân Trường; 

 - TT Đảng, TT HĐND; 

 - Các cơ sở xóm; 

 - Lưu Văn phòng UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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