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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                      

                          Xuân Phong, ngày 27 tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 

Một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 năm 2023 

 

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

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban nông nghiệp, cán bộ các xóm và HTX 

SXKD dịch vụ nông nghiệp đảm bảo điều tiết nước hợp lý để lúa sinh trưởng, 

phát triển; hướng dẫn nhân dân kịp thời chăm bón, dặm tỉa lúa; phối hợp cán bộ 

xóm thường xuyên quan tâm kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn Nhân Dân phòng 

trừ sâu bệnh, diệt chuột, ốc bươu vàng và cỏ dại gây hại lúa. Đến nay, hầu hết lúa 

xuân đang phát triển tốt, Ban nông nghiệp thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để 

đánh giá tình hình sinh trưởng của lúa. 

HTX NN thường xuyên kiểm tra kênh, sông trên địa bàn xã, kịp thời vớt 

bèo rác, khơi thông dòng chảy đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân 

sinh. 

Ban nông nghiệp tham mưu UBND xã bằng nhiều biện pháp đẩy mạnh 

tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Hướng dẫn các hộ 

chăn nuôi vệ sinh chuồng trại bằng vôi bột và phun thuốc tiêu độc khử trùng 

chuồng trại chăn nuôi, vận động các gia đình bổ sung đàn vật nuôi, thực hiện tốt 

công tác tiêm phòng bổ sung đàn vật nuôi mới nhập. 

Rà soát và kiện toàn bổ sung thành viên BCH Phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2023. 

UBND xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, phát hiện, 

ngăn chặn và lập hồ sơ, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai phát sinh thời 

gian qua đặc biệt là đất NTND.  

Tuyên truyền, vận động nhân dân tự giải tỏa vật cản chất trên đường giao 

thông, tuyên truyền vận động nhân dân không được trồng cấy hoa màu, cây lâu 

năm trên lề đường giao thông có từ 1m trở xuống, nâng cao trách nhiệm bảo vệ 

hành lang an toàn giao thông, hành lang công trình thủy lợi; ngăn chặn, xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm.  

Đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để xây dựng kế hoạch sửa chữa nâng 

cấp trụ làm việc của UBND xã và báo cáo xin phép cấp trên. 
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Tăng cường quản lý hoạt động thu ngân sách, UBND xã đôn đốc trưởng 

xóm tích cực vận động các hộ nhân dân hoàn thành các khoản thuế, quỹ các năm 

và nợ đọng theo đề án giao thông giai đoạn 2014-2020. Ngân sách xã đảm bảo 

cho chi thường xuyên, tiết kiệm chi. Chi theo dự toán theo Luật ngân sách NN. 

2. Lĩnh vực văn hóa xã hội 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh chào mừng kỷ niệm 

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Xuân Phong nhiệm 

kỳ 2023 – 2028; Ngày thành lập Đoàn 26/3 và tuyên truyền về các sự kiện chính 

trị trọng đại của đất nước và các nhiệm vụ chính trị địa phương.  

Trạm y tế duy trì lịch thường trực, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh 

tại trạm, công tác y tế dự phòng.  

Các nhà trường duy trì tốt nề nếp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục 

đại trà và quan tâm bồi dưỡng mũi nhọn học sinh giỏi để thi đạt thành tích tốt 

nhất. 

Các chế độ, chính sách đối với Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội 

được quan tâm và thực hiện đầy đủ kịp thời. 

3. Lĩnh vực An ninh – Quốc phòng 

Chỉ đạo BCH quân sự kết hợp công an xã tham mưu UBND xã có biện 

pháp củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên vi phạm Luật 

NVQS. Tham mưu UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa 

phương; rà soát danh sách đăng ký tuổi 17; xây dựng, hoàn thiện hệ thống sổ sách 

chuyên môn lĩnh vực quân sự, tổ chức tốt ra quân huấn luyện DQTV, phúc tra 3 

lực lượng. 

Công an xã duy trì công tác đảm bảo ANCT – trật tự ATXH, phân công 

công an viên phụ trách địa bàn; Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về quản lý 

và đăng ký cư trú. Công an xã tăng cường tuyên truyền và phát động sâu rộng 

phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Đấu tranh tố giác tội 

phạm và tệ nạn xã hội”; ngăn chặn và kịp thời xử lý các vi phạm về an ninh trật 

tự. 

Trong tháng Công an xã đã tham mưu cho địa phương kế hoạch lắp đặt mô 

hình camera an ninh, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến nay 

lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống camera an ninh trên toàn xã với số lượng là 12 mắt 

camera, hệ thống phòng cháy chữa cháy công cộng 11/12 xóm. 

4. Công tác xây dựng chính quyền 

UBND xã duy trì nề nếp làm việc của cán bộ công chức, thường xuyên 

chấn chỉnh nề nếp, tác phong, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, 

công chức; tạo điều kiện giải quyết kịp thời các giấy tờ thủ tục hành chính cho 

công dân đảm bảo quy định, không có TTHC nào của công dân giải quyết quá 

hạn.  
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Tạo điều kiện thuận lợi tổ chức thành công Đại hội đại biểu hội Nông dân 

xã Xuân Phong, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Tích cực tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn công 

dân nộp hồ sơ trực tuyến. Các ngành lĩnh vực đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết 

TTHC mức độ 3,4 để đảm bảo theo kế hoạch cải cách TTHC năm 2023.  

Cán bộ, công chức các ngành, các lĩnh vực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban 

MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền và thực hiện các 

nhiệm vụ địa phương. 

* Một số những tồn tại, hạn chế: 

Một số hộ gia đình chưa quan tâm đến đồng ruộng, không dặm tỉa, chăm 

bón kịp thời, bón phân không cân đối nên lúa chậm phát triển.  

Công tác tuyên truyền và nhận thức của nhân dân về việc phân loại rác thải 

tại nguồn còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Một số cán bộ xóm chưa dành thời gian cho công tác thu hồi đóng góp của 

nhân dân, chưa có những phương pháp thu đạt kết quả cao; sự phối hợp trong 

công tác thu chưa tốt.  

Công tác phối kết hợp trong xử lý vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự còn hạn 

chế, ý thức chấp hành Luật của thanh niên và gia đình thanh niên còn hạn chế. 
 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 4/2023 

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

Tập trung chỉ đạo nhân dân dặm tỉa, chăm sóc lúa xuân, làm tốt công tác dự 

báo tình hình, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các loại dịch hại trên lúa và 

cây trồng. Đôn đốc công ty Đại thành thường xuyên kiểm tra, xử ký kịp thời chăm 

sóc lúa mô hình phân bón hữu cơ. 

Giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân 2023. Đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền về Luật chăn nuôi, Luật trồng trọt và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện Luật. 

Tăng cường công tác quản lý đất đai, không để phát sinh vi phạm mới.Tập 

trung giải quyết, xử lý các vi phạm, đơn thư, kiến nghị của nhân dân về lĩnh vực 

đất đai môi trường. 

Đẩy mạnh công tác đảm bảo VSMT, tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, làm tốt việc thu gom xử lý rác thải sinh 

hoạt 3 lần/ tuần, đôn đốc các xóm duy trì tổng vệ sinh, phát quang đường làng, 

ngõ xóm và nơi công cộng để tạo môi trường xanh, sạch đẹp. Tổ chức phát quang 

hành lang đường giao thông, giải tỏa các điểm chứa vật liệu xây dựng gây cản trở 

giao thông, trồng rau màu cây lưu liên trên lề đường. 



4 

 

Tăng cường công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm 

của cán bộ xóm trong việc quản lý đường và hành lang ATGT theo án phận được 

giao.  

Xây dựng báo cáo tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2022, xây dựng 

phương án PCTT - TKCN năm 2023 theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Chuẩn bị hậu cần, 

vật tư phương tiện, nhân lực phòng chống thiên tai không để đột xuất, bất ngờ. 

Tập trung chỉ đạo đôn đốc thu nộp các khoản nhân dân phải đóng góp 

những năm trước. Tăng cường hơn nữa quản lý ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi, 

đảm bảo yêu cầu chi cho con người và nhu cầu thiết yếu của địa phương. 

Tăng cường quản lý các dự án vay vốn ngân hàng của các tổ chức, cá nhân; 

các tổ, hội đoàn thể tham mưu việc xét duyệt hồ sơ và đối tượng đúng quy định 

đối với việc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, xóa đói 

giảm nghèo gắn với chấp hành pháp luật và các quy định địa phương.  

2. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội 

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền,văn hoá thể thao nhân kỷ 

niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, tiếp tục thực hiện 

hiệu quả đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, mừng thọ và lễ hội. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hoá 

đối với tôn giáo. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị 

văn minh”. 

Trạm y tế tham mưu và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh làm 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. 

Các nhà trường thực hiện tốt việc giảng dạy theo kế hoạch năm học. 

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, quan tâm tạo điều kiện để 

các đối tượng chính sách xã hội được hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo quy định 

của Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân mua thẻ BHYT tự 

nguyện, duy trì 100%  người dân có thẻ BHYT. 

3. Lĩnh vực An ninh – Quốc phòng 

Quân sự: Ban chỉ huy quân sự hiện tốt công tác rà soát, phúc tra 3 lực 

lượng; hoàn thiện hồ sơ sau phúc tra. Chuẩn bị các điều kiện gọi sơ tuyển NVQS 

đối với nam thanh niên tuổi 17; Rà soát, lập danh sách, chuẩn bị tốt các điều kiện 

cho DQTV đi huấn luyện, phối hợp với Công an, Tư pháp củng cố hồ sơ tiếp tục 

gọi xử lý các thanh niên không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; Thực hiện rà 

soát cụ thể tình hình thực tế, sắp xếp, bố trí nhân lực đảm bảo đủ điều kiện cho 

công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023. 

An ninh: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị – trật tự ATXH – 

trật tự ATGT, đẩy mạnh phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công 

an xã thường xuyên nắm tình hình; tổ chức tuần tra, phát hiện, xử lý tốt tình hình 
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an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền đẩy 

mạnh việc cấp tài khoản định danh cho công dân phục vụ công tác chuyển đổi số. 

4. Công tác xây dựng chính quyền 

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số trên 

địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ hội họp, thông tin báo cáo và giờ giấc làm việc 

của đội ngũ cán bộ, công chức và hoạt động bộ phận tiếp nhận giải quyết các thủ 

tục hành chính. 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. 

Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở cán bộ, công chức từ xã đến xóm về 

phong cách, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân, mối quan hệ trong công việc 

giữa cán bộ, công chức với nhau để mỗi người phải có trách nhiệm với công việc 

được giao.  

Duy trì nghiêm chế độ hoạt động của trung tâm giao dịch hành chính một 

cửa, kịp thời giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân đến 

làm việc theo quy định của Pháp luật. Tập trung giải quyết hồ sơ TTHC theo mức 

độ 3, 4. Thường xuyên tuyên truyền để nhân dân tiếp cận với giải quyết hồ sơ 

theo mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi nhất về thời gian cho công dân trong giải 

quyết TTHC. 

Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở xã 

Xuân Phong nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3, một số nhiệm vụ 

chủ yếu tháng 4/2023. UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức xã, các ngành, các 

xóm có kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện và thường xuyên báo 

cáo kết quả về UBND xã./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND xã; 
- Thường trực uỷ ban MTTQ xã; 
- Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; 
- HĐQT HTX SXKDDV NN; 
- Trưởng xóm; 
- Trang TTĐT địa phương; 
- Lưu: Văn phòng HĐND – UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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