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 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 

Kế hoạch thực hiện tháng 9 năm 2022 

  

           Kính gửi: UBND huyện. 

 Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hằng tháng, UBND xã xin báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Kế hoạch thực hiện tháng 9 năm 2022 như sau: 

I. Kết quả tháng 8 

1. Kinh tế: 

1.1. Nông nghiệp - Môi trường 

a. Nông nghiệp: Tiếp tục đôn đốc các thôn chuyển đổi phá bỏ, bờ vùng, 

bờ thửa (ruộng đất 13 thôn). Thống kê báo cáo diện tích sản xuất sau ngày 

16/6/2022.Tuyên truyền nhân dân diệt chuột, chăm bón và phòng trừ các đối 

tượng sâu bệnh hại trên các trà lúa cho bà con nhân dân. 

b. Chăn nuôi: Tiếp tục kiểm soát giết mổ gia súc tại hộ gia đình và tại 

chợ. 

c. Môi trường: Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn 14/14, 

thu gom rác trên các tuyến đường và xử lý các tụ điểm rác trên địa bàn 14 thôn. 

Cấp phát chế phẩm sinh học cho các thôn xử lý chất thải chăn nuôi và môi 

trường. 

1.2. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ: Duy trì phát triển các 

ngành nghề TTCN-TMDV đặc biệt là nghề mộc. Tập trung xây dựng mở rộng 

khu tiểu thủ công nghiệp, TMDV vận động các hộ xây dựng dự án phát triển sản 

xuất, tăng cường kiểm tra các hoạt động, công tác PCCC tại Cụm TTCN làng 

nghề;  

1.3. Thu, chi ngân sách trong tháng: Tổng thu 1.508.000.000đ, chi: 

1.208.000.000đ 

  1.4. Công tác Địa chính: Đất đai. Xây dựng.  
  Giải quyết hồ sơ đất đai 33 hồ sơ (Trong đó cấp lần đầu 5 hs chuyển 

quyền sử dụng đất: 17 hs, biến động 6 hs, công nhận lại đất ở 5 hs). Công tác 

GPMB đường cao tốc: Hoàn thành công tác rà soát áp giá đền bù thu hồi đất NN 

đợt 2 của 3 thôn (Quang Tiến, Bình Định, Thanh Trung) với 284 hộ. Công tác 

lập hồ sơ thu hồi, đấu giá QSD đất: Tổ chức đấu giá thành công 11 lô tại vùng 

QH Nương Dưa, Hoàn thành hồ sơ đền bù vùng đất mạ Quang Chiêm để thông 

qua phương án đền bù thu hồi đất và thực hiện các bước tiếp theo. Lập hồ sơ 

nhận xi măng để cấp cho các thôn có nhu cầu nâng cấp các tuyến ngõ xóm ( 13 

tuyến, tổng chiều dài 401 m, khối lượng xi măng cấp 146,0 tấn). Làm 126 m nắp 

mương ở thôn Thanh Trung, triển khai xây dựng 150 m mương thoát thải ở thôn 

Đại Lợi. Triển khai các bước để lập hồ sơ giải phóng mặt bằng xây dựng đường 
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ĐH 46 ( Đã hoàn thành công tác giao nhận mốc GPMB ).  Phối hợp cùng ban 

giám sát cộng đồng giám sát xây dựng các công trình trên địa bàn 

 2. Văn hóa - lao động TBXH - Y tế: 
Văn hóa - Lao động TBXH: Hướng dẫn, giải quyết chế độ mai táng phí 

NCC, BHYT cho 4 đối tượng, Cắt giảm chế độ BTXH 05 đối tượng, cấp BHYT 

cho 13 đối tượng, Hướng dẫn làm mới chế độ BHXH 08 trường hợp đủ 80 tuổi 

trở lên không có lương hưu. Lập danh sách khảo sát và hướng dẫn lập 42 hồ sơ 

các đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách BTXH đề nghị hưởng theo Nghị quyết 

72 của HĐND tỉnh; Văn hóa - Xã hội:Tuyên truyền nhân dân hạn chế tổ chức 

đông người tại các nhà thờ dịp rằm tháng 7 (âm lịch). Đôn đốc các thôn tiếp tục 

chỉnh trang nhà văn hóa, bảng biển pano trên các tuyến đường trục thôn. Phối  

hợp tham gia bóng đá nam chào mừng đại hội TDTT toàn huyện lần thứ IX năm 

2022. Giáo dục: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2022 – 

2023. Rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác dạy và học; Y tế: Khám chữa 

bệnh cho nhân dân 534 lượt. Trong đó khám BHYT 415 lượt; Tiêm chủng trẻ 

em 110 trẻ/tháng. Công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19: Tổng số công 

dân thực hiện phòng, chống và điều trị: Phát hiện F0 = 06 bệnh nhân, cách ly 

điều trị tại nhà 06 bệnh nhân Truy vết  F1 = 12 người và cách ly tại nhà 12; 

Tiêm phòng covid - 19 cho trẻ em từ trên 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Mũi 1 = 08 

người, Mũi 2 = 28 người. Người lớn Mũi 2 = 18 người, Mũi 3 = 63, Mũi 4 =168 

người.Thực hiện theo đúng kế hoạch phân bổ số lượng vác xin đạt 100% kế 

hoạch huyện giao. 

3. Quân sự - Công an. Quân sự: Tham mưu chuẩn bị hồ sơ phục vụ 

kiểm tra của huyện Ủy về tập thể BCH và cá nhân đồng chí Chủ tịch. Di chuyển 

NVQS cho 05 công dân Nam đậu các trường đại học. Hoàn thiện hồ sơ, nhận 

lệnh điều động 13 đc: HSQ - CS DBĐV huấn luyện tập trung tại trung tâm tiểu 

đoàn huyện. Công an: Điều tra, xử lý: 06 vụ việc 19 đối tượng. Trong đó: Phối 

hợp phòng PC01 công an tỉnh bắt giữ 01 đối tượng truy nã có tên Nguyễn 

Trường Thi sinh năm 1969 có HKTT tại khóm 4, thị trấn Tân Cảnh, Đắc Tô, 

Kon Tum, quê quán tại Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh do công an tỉnh 

Kon Tum truy nã theo quyết định số 02 ngày 14/12/1992. Đối tượng bị bắt tại tổ 

9B, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng; Xử lý 1 trường lưu trú tại hộ 

bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Đại Liên không thông báo lưu trú xử phạt 

625.000đồng; Phát hiện 1 trường hợp xã Lâm Trung Thủy vứt rác không đúng 

nơi quy định xử phạt 750.000đồng; Xử phạt 02 trường hợp về hành vi mua bán 

hàng hóa trên phần đường bộ phạt 350.000đồng. Phát hiện 02 vụ 11 đối tượng 

có hành vi đánh bạc thu giữ 2 bộ bài và 6.290.000đồng. Phối hợp với các ban 

ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phát hiện 3 hộ vi phạm giết mổ, buôn 

bán gia súc (lợn, bò) không có dấu  kiểm dịch, lập hồ sơ xử phạt VPHC 

2.192.000đ. Nguyễn Văn Giáp thường trú tại thôn Bình Tân tự nguyện giao nộp 

1 bộ xung kích điện đã qua sử dụng. Công an lập biên bản thu giữ theo quy định. 

Công tác quản lý hành chính: Phối hợp Mặt trận các thôn tổ chức thành công 

ngày hội Toàn dân bảo vệ tổ quốc; Đăng ký thường trú 12 nhân khẩu. Xóa đăng 

ký thường trú 06 người, tạm trú 01 người, Trả lời xác minh thông tin về thông 

tin 15 yêu cầu, phát 72 CCCD, đăng ký 30 xe máy và xe máy điện.  
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4. Văn phòng - Tư pháp - Nội vụ: Tham mưu, phối hợp chuẩn bị hồ sơ 

phục vụ thanh tra công vụ. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính phục vụ 

nhân dân đến giao dịch: Trả lời 1 ý kiến đơn thư, phối hợp xử lý 1 đơn thư, nhận 

01 đơn kiến nghị đang phối hợp xử lý. Khai sinh 29; Cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân:13 đôi; Kết hôn 02 đôi; Khai tử 6; cấp bản sao trích lục 268 bản; 

chứng thực hợp đồng 30; chứng thực chữ ký 16 hồ sơ; chứng thực bản sao từ 

bản chính 515 bản,  chứng thực chữ ký, cấp BHYT trẻ em 12 trường hợp.Tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật 200 tờ rời về các văn bản mới các điểm sữa 

đổi bổ sung của các bộ luật. 

5. Nông thôn mới: Cụ thể các nội dung nổi bật ở các thôn: 

+ Thôn Bình Tiến A: Kè mương làm mặt bằng chuẩn bị đổ bê tông các 

tuyến lối tổng chiều dài 660m: ( Phan Đăng Dũng 150m. Ông Kiệm đến ông 

Đường 330m, Tuyến ông Toàn đến ông Xê 100m, Lối ông Nguyễn Hữu Phúc 

30m, Lối ông Nguyễn Văn Tự 21m, Tuyến ông Nguyễn Văn Trâm 30m) 

+ Thôn Bình Tiến B: Nâng cấp 265m đường bê tông, 357m mương thoát 

thải, làm mới 7m mương thoát thải, 25m nắp đậy mương. 

+ Thôn Bình Tân: Đổ nắp mương nước thải trong khu dân cư tuyến anh 

Lý đến anh Thêm dài 100m, trồng bổ sung hàng rào xanh 700m, trồng 20 cây 

hoa giấy bổ sung hàng rào bê tông, mua 21 cuộn dây thép gai và 21 cây mét để 

rào bảo vệ hàng rào xanh tổng kinh phí 10.800.000đ, chỉnh trang vườn hộ nhà bà 

Nguyệt và anh Thành, vận động nhân dân thường xuyên sắp xếp đồ đạc ngăn 

nắp, gọn gàng trong gia đình, đồng thời vận động các hộ chăn nuôi sử dụng chế 

phẩm sinh học để xử lý chuồng trại và chất thải chăn nuôi. 

+ Thôn Bình Định: Đổ đất đắp đường tuyến vào nghĩa trang cở queo dài 

150m, rộng 5m đã lu lèn, chờ vật liệu để đổ bê tông. Họp với tuyến trọt sau để 

vận động nâng cấp đường điện chiếu sáng, làm 10 biển pano áp phíc tuyên 

truyền nông thôn mới. Phối hợp với ban quản lý nước sạch đấu nối bổ sung 

nguồn nước sạch cho nhân dân sử dụng. 

+ Thôn Bình Hà: Lắp đặt 2 hố thu gom xử lý nước thải sinh hoạt tại cụm 

dân cư, 01 cống thoát nước qua đường, hoàn thiện 160m rảnh thoát nước thải 

chờ đổ bê tông. 

+ Quang Chiêm: Đổ bê tông 2 tuyến đường ngõ xóm dài 105m ( Ninh Hải 

– Huệ Tình, Anh Toàn – Bà Châu), tôn tạo đền Thánh Mẫu ( 20.000.000đ), đền 

Xóm Hói ( 65.000.000đ), Nâng cấp tu sửa bến bà Hòa Thuận ( 15.000.000đ). 

+ Đồng Cần: Lắp đặt tuyến đường điện ánh sáng từ Biến thế đến cầu dài 

700m. 

+ Gia Thịnh: Làm 100m
2
 mái che khu thể thao thôn với số tiền 

31.200.000đ, vận động làm sân bóng mini tại nhà văn hóa thôn với kinh phí 

11.150.000đ, mua thêm 6 ghế đá và loa máy phục vụ hội họp tại nhà văn hóa 

thôn với kinh phí 26.000.000đ, đổ 3 xe đất trong các bồn hoa trên các tuyến 

đường, đổ bê tông 62m đường chị Liên và bà Kim. 

+ Thanh Trung: Đổ và lắp hoàn chỉnh 215m nắp mương thoát thải, làm 

mới 20m nắp mương, láng 62m lề đường ngõ xóm, lăp mới 01 hố thu gom xử lý 

nước thải chăn nuôi, trồng bổ sung 17 cây hoa giấy các loại, trồng 250m hàng 

rào xanh bằng cây chuỗi ngọc, trồng 60m cây chiều tím, khoan tường và kéo 
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thép gai 70m hàng rào bê tông để cây dây leo phủ xanh hàng rào, mua mới 100 

cờ đảng và cờ tổ quốc treo các tuyến đường chính, thay mới 2 câu khẩu hiệu 

trước nhà văn hóa, bắt mạng internet và 01 camera tại nhà văn hóa thôn.  

+ Thôn Đại Lợi: Xây 155m mương từ anh Viễn đến ông Tý, làm mặt 

bằng135m mương từ ngõ Ông Việt - chị Thanh Cương, vận động 30.000.000đ 

để san lấp ao làm sân bóng chuyền hơi, lắp đặt 2 hố thu gom xử lý nước thải ( hộ 

Nguyễn Văn Phấn và hộ Nguyễn Văn Kiên). 

+ Thôn Xóm Mới: Láng 250m lề đường, xây 80m mương thoát thải, đổ 1 

xe đất vào bồn trồng cây bóng mát tại khu vui chơi giải trí. 

II.  Kế hoạch nhiệm vụ tháng 9/2022. 

1. Kinh tế:  

1.1. Nông nghiệp - Môi trường 

a.Nông nghiệp: Tiếp tục đôn đốc các thôn chuyển đổi phá bỏ, bờ vùng, 

bờ thửa (ruộng đất 13 thôn).Thống kê báo cáo diện tích sản xuất sau ngày 

16/6/2022. Thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại 

lúa để thông báo cho nhân dân phòng trừ kịp thời, hướng dẫn nhân dân chăm 

bón các trà lúa sau ngày 16/6, triển khai gặt thống kê năng suất các trà lúa. 

b.Chăn nuôi: Tiếp tục giữ vững tổng đàn, thường xuyên kiểm tra dịch 

bệnh không để dịch bùng phát trên đàn gia súc, gia cầm, cấp hóa chất tiêu độc 

khử trùng cho các hộ chăn nuôi gia cầm lớn để phòng chống dịch bệnh. 

c. Môi trường: Tổ chức 14/14 thôn làm vệ sinh môi trường định kỳ hàng 

tháng.  

1.2. Thu - Chi ngân sách trong tháng: Phối hợp với ngành thuế thu thuế 

phi nông nghiệp. Có biện pháp tham mưu thu thuế nợ đọng. Đôn đốc các thôn 

hoàn thành nhiệm vụ thu các quỹ năm 2022. Đảm bảo ngân sách chi phục vụ các 

nhiệm vụ, giải ngân, trả nợ XD NTM.  

 1.3. ĐCXDGT: Đất đai. Xây dựng: Tiếp tục rà soát, đề nghị thu hồi đất 

NN do UBND xã quản lý trên địa bàn và các hộ dân còn lại. Tổ chức đấu giá 

QSD đất 5 lô còn lại vùng QH Nương Dưa, hoàn thành các thủ tục để trình phê 

duyệt phương án chuyển mục đích SDĐ để đấu giá vùng QH Quang Chiêm. 

Khảo sát, tổng hợp các vùng đất trình phê duyệt QH chi tiết đất ở dân cư để bổ 

sung nguồn đấu giá QSD đất trong năm. Tiếp tục giải quyết các hồ sơ tồn đọng 

đất đai. Thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện xây dựng nâng cấp các tuyến 

ngõ xóm bằng bê tông và nâng cấp mặt đường bằng thảm nhựa ở các thôn đã 

đăng ký. 

 2. Văn hóa - Lao động TBXH. Điều tra cung cầu lao động năm 2022. 

Tham gia tập huấn, triển khai các nội dung mới của Nghị ddinhj/2021/NĐ - CP 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh NCC với cách mạng. Hướng 

dẫn làm hồ sơ chính sách cho các nhóm đối tượng hưởng chế độ theo quy định. 

Phối hợp tham mưu tổ chức ngày tết trung thu cho các cháu. Văn hóa:Tuyên 

truyền nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc chào mừng ngày lể trọng đại của đất 

nước ngày 02/9. Phối hợp với hội LHPN xã tham gia giải bóng chuyền nữ toàn 

huyện. Sữa hệ thống loa truyền thanh. Phối hợp các thôn chỉnh trang thiết chế 

nhà văn hóa và biển bảng pano trên các trục đường thôn. Giáo dục: Chuẩn bị tốt 

các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023 Y tế: Tiếp tục thực hiện 
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các kế hoạch, công văn, văn bản của Đảng ủy, UBND và các công văn chỉ đạo 

về chuyên môn của cấp trên. Tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể 

từ xã đến thôn xóm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh tại trạm. Đặc biệt 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn xã khống 

chế dịch bệnh và hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trong cộng 

đồng. 

3. Quân sự - Công an: Công an. Phối hợp tổ chức kiểm tra PCCC hết 

các cơ sở sản xuất tại cụm TTCN và các cơ sở sản xuất lớn trong dân. Cơ sở nào 

không đảm bảo theo quy định tham mưu ra quyết định đình chỉ. Họp khu A cụm 

Thái Yên vận động đóng góp nâng cấp, sữa chữa hệ thống phòng chống cháy. 

Kiểm tra các hộ xây dựng lò phun trong nhân dân. Kiểm tra xử lý nghiêm đối 

với trường hợp vứt rác bừa bãi. Tập trung phòng chống tội phạm. Tổ chức tuần 

tra đêm từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau để bắt giữ và xử lý tình hình sử dụng kích 

điện trái phép, trộm tài sản, sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn. Tiếp tục vận động 

nhân dân đóng góp xây dựng mô hình camera an ninh. Tổ chức tuần tra, bảo vệ an 

ninh trật tự, xử lý những trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

Tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về mua bán hàng hóa trên phân đất 

đường bộ. Quân sự: Xây dựng kế hoạch trực ngày lể Quốc khánh 02/9. Chủ 

động thực hiện 4 tại chổ trong PCBL. Tiếp tục di chuyển NVQS cho Nam sinh 

viên đậu vào các trường đại học. 

4. Lĩnh vực văn phòng -Tư pháp: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tham 

mưu xử lý đơn thư, giải quyết thủ tục hành chính, hành chính công.  

 5.  Nông thôn mới:  

- Bình Tiến A: Phối hợp với UBND xã đổ tuyến đường nội đồng vùng 2 

qua nghĩa trang dài 460m. triển khai nâng cấp tuyến lối ông tự từ hồ cá ra ông 

đường dài 100m, tiếp tục mua đất đổ san lấp mặt bằng khu vực giếng làng, chỉnh 

trang các tuyến lối làm hàng rào xanh. 

- Bình Tiến B: Nâng cấp 360m đường bê tông, 200m mương thoát thải, 

mua sắm dụng cụ vui chơi giải trí giành cho người già và trẻ em. 

- Bình Tân: Vận động tuyến đường từ chị tứ việt đến nhà Ánh Luyện mở 

rộng đường theo quy định với tổng chiều dài 230m, trồng thêm cây cảnh tại nhà 

văn hóa thôn, chăm sóc cây hàng rào xanh mới trồng, đổ bổ sung 25m nắp 

mương nước thải tuyến anh chương đến anh Thắng. Tập trung thực hiện đề án 

tích tụ ruộng đất phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Bình Định: Phối hợp với UBND đổ bê tông đường nội đồng dài 400m ở 

đồng trằng, xây 40m mương thoát thải ở ngõ Lập Bình đến ngõ ông doanh, đổ 

190m đường bê tông từ ngõ Phúc tuệ đến lập bình, chỉnh trang khuôn viên đền 

Thánh Thợ và chặt phát cây cối trước mùa mưa bão. 

- Bình Hà: Làm mặt bằng đường bê tông nội động, vận động 2 tuyến lối 

làm đường bê tông, trồng mới các bồ hoa cây cảnh tại nhà văn hóa thôn. 

- Thanh Trung: Tiếp tục đổ 20m nắp mương còn lại và đật nắp hoàn chỉnh 

210m tuyến từ anh Thêm - Ông Tam Lịch, cắm cọc làm dây leo trên tường để 

cây dây leo phủ xanh hàng rào 2 đoạn 60m, làm mới 2 biển pano đã bị hư hỏng 

trước nhà văn hóa thôn. 
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- Thôn Đại Lợi: Tiếp tục làm 250m mương thoát thải từ ngõ bà cát thuật – 

ông nghị và từ ông Chín hồ - anh Lĩnh Hùng; trồng bổ sung 500m cây hàng rào 

xanh. 

 - Xóm Mới: Hoàn thiện 2 tuyến mương 265m từ ngõ hợi - ngõ hữu, từ 

ngõ ông Loan - nhà thờ họ Nguyễn, trồng 10 cây bóng mát, trồng bổ sung 185m 

cây hoa giấy từ nhà văn hóa thôn đến ngõ Anh Trị. 

 - Quang Tiến: Tiếp tục xây dựng thêm 40m mương thoát thải từ ngõ anh 

Cường ra sau đền côi, lắp đặt điện ánh sáng xung quanh sân bóng. 

 - Quang Chiêm: Đổ lề đường từ ngã ba Lành Cần đến bến cây Bàng. 

 - Gia Thịnh: Tiến hành thu tiền 30% kinh phí làm đường thảm nhựa khi 

có phương án của xã. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch 

tháng 9 của UBND năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện ( Báo cáo); 

- BTV Đảng ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT. UBND; 

- Các công chức chuyên môn; 

- Lưu: VT,VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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