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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYÊN GIÁP

Số:           / BC- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Nguyên Giáp; ngày        tháng 8 năm 2022                       

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7.  
I. KINH TẾ.
1. Nông nghiệp.
Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền nông dân làm đất, gieo cấy lúa mùa. Đến 

ngày 31/7 nông dân trong xã đã cơ bản hoàn thành gieo cấy, chậm so với kế hoạch 
và lịch thời vụ 15 ngày. Hiện tại các diện tích lúa bắt đầu bén rễ hồi xanh. Chủ 
động điều tiết nước phục vụ nhân dân sản xuất; thực hiện rải mồi diệt chuột. Nhân 
dân thôn An Quý, An Thổ duy trì diện tích trồng cây rau mầu hè thu trên diện tích 
chuyên mầu. Trong tháng HTX tu sửa được 3 cống thuộc thôn An Thổ, Quý Cao 
và thôn An Phú. Khơi thông và nạo vét một số kênh thoát nước thôn An Quý và 
thôn Quý Cao.

2. Đất đai - Môi trường - Xây dựng.
Báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực  đất đai tháng 

7/2022 theo quy định của UBND huyện Tứ Kỳ. Phối hợp rà soát cung cấp thông 
tin GCNQSD đất, tài sản trên đất, bất động sản theo công văn 563/CV-PC03(Đ6) 
cơ quan cảnh sát điều tra công an Hải Phòng; công văn 239CV-CQCSĐT-CSKT 
ngày 27/6/2022 công an tỉnh Lào Cai; công văn 264/PC02 công an tỉnh Bắc Ninh, 
ngày 26/6/2022. Tổ chức làm việc với hộ vi phạm đôn đốc tự tháo dỡ công trình 
(Ông Đồng Hữu Dũng, thôn An Thổ);  Lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ 
Ông Đặng Văn Tứ, thôn Văn Vật. Tổ chức buổi làm việc hòa giải tranh chấp đất 
đai 2 đơn đề nghị của công dân. (Thôn An Thổ). Phối hợp với Sở Điện lực Hải 
Dương khảo sát làm đường điện cáp ngầm qua đoạn không GPMB được để  xây 
dựng đường điện 22KV phục vụ các dự án tại khu tiểu thủ công nghiệp và các khu 
dân cư lân cận. Tổ chức khảo sát lại diện tích đất công của các hộ trong xã đang 
nhận thầu.

Lập duyệt xong công trình: Cải tạo sân, đường nội bộ trường Tiểu học 
Nguyên Giáp (Khu B). Phối hợp đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch trường 
Tiểu học Nguyên Giáp, Lập dự án Hạng mục: Sân tập có mái che khoảng 200 m2  ( 
Khu A); Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình NLH 2T8P Trường 
Mầm Non Nguyên Giáp; Hạng mục: Cải tạo mở rộng nâng cấp tuyến đường từ 
thôn An Phú đi Quang Trung theo tiêu chí đô thị. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến 
độ các công trình đang xây dựng tại địa phương.

3. Giao thông - Thủy lợi - Xây dựng NTM.
Duy trì lịch trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với 

các thôn theo dõi và kiểm tra các tuyến đê bối, các công trong mùa mưa bão. 
Thường xuyên kiểm tra các tuyến đường trong toàn xã nhằm kịp thời lập biên bản 
đối với các hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông, nhất là trên tuyến Tỉnh lộ 
391. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai.
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4. Tài chính - Ngân sách.
Thanh toán lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ cho cán bộ công chức, 

cán bộ không chuyên trách kịp thời, đầy đủ. Thanh toán chi hoạt động thường 
xuyên tháng 07/2022, rút hỗ trợ xây mới nhà ở cho 3 đối tượng có công còn lại 
theo QĐ số 1223/QĐ-UBND huyện ngày 01/04/2022 của UBND huyện Tứ Kỳ. 
Triển khai thu các khoản đóng góp vụ chiêm năm 2022 đạt 98%. Giải quyết xong 
chế độ đối với ông Đặng Quang Minh nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh theo 
quy định. 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI.
1. Giáo dục.
Các nhà trường đã chủ động triển khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu 

cấp học. Trong đó Trường tiểu học tuyển đc 172 em học sinh lớp 1, đạt 100% kế 
hoạch. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa lớp 3. Tổ chức 
tham gia giao lưu bơi đạt giải Ba, thi giao lưu cờ vua đạt giải 3 với 7 em đạt giải; 
Trường THCS tuyển sinh được 180/192 em, đạt 93,8% kế hoạch. cung ứng vở và 
sgk cho học sinh; xây dựng kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9, 
hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng hè cho giáo viên. Trường Mầm non thực hiện tốt 
việc chăm sóc giáo dục trẻ trong dịp nghỉ hè, 100% trẻ đến trường được đảm bảo 
về vật chất và tinh thần. Trong tháng nhà trường đã đón đoàn kiểm tra kiểm định 
chất lượng giáo dục kết quả đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 và được UBND 
tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn mức độ 2 từ ngày 11/7/2022. 

2. Y tế - Dân số.
Duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Trong 

tháng tiến hành khám chữa bệnh cho 220 lượt người, điều trị cho 213 lượt người, 
tiêm chủng cho 98 cháu, tiêm phòng uốn ván cho 05 phụ nữ có thai; tiêm được 420 
mũi vắc xin phòng covid-19 cho học sinh từ 5 đến 17 tuổi.

Thực hiện tốt đề án củng cố nhân lực cộng tác viên dân số xã (phường) theo 
nghị quyết HĐND tỉnh. Theo dõi và tổng hợp báo cáo biến động dân số tháng 7 
năm 2022, cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý dân số. 

3. Văn hóa - Thông tin - Truyền thanh.
Khắc phục sửa chữa sự cố cụm loa, đường dây truyền thanh thôn Phố Quý 

Cao để đảm bảo hoạt động của Đài truyền thanh được thông suốt. Tiếp tục thông 
tin tuyên truyền việc tiêm phòng Covid-19. Tuyên truyền tốt công tác đảm bảo An 
ninh trật tự, quản lý đất đai, khuyến cáo nông dân chủ động thu hoạch lúa chiêm 
xuân, trồng cây mầu vụ hè thu, gieo cấy vụ mùa, công tác phòng chống thiên tai, 
tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

4. Chính sách xã hội.
Thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chính sách đối với người có công và 

các đối tượng bảo trợ xã hội cơ bản đúng quy định. BCĐ xây dựng, sửa chữa nhà ở 
cho đối tượng là người có công đã tiến hành nghiệm thu và đề nghị thanh toán cấp 
tiền cho 03 hộ thuộc diện xây mới năm 2022. Tiếp nhận và cấp quà cho đối 253 
tượng người có công được tặng quà của Chủ tịch nước, 268 đối tượng được tặng 
của tỉnh Ủy – HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Hải Dương, 118 trường hợp nhận 
Tiền trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ với tổng số tiền 467,400,000 đồng, tổ chức trao gần 
300 suất quà của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ đến các đối tượng. Phối 
hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị tốt một số nội dung, công việc cần thiết 
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để tổ chức các hoạt động kỷ niệm và dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt 
sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (ngày 27/7/1947-27/7/2022).

III. AN NINH - QUÂN SỰ - TƯ PHÁP.
1. An ninh trật tự. 
Tuyên truyền và phối hợp với Công an huyện làm căn cước công dân gắn 

chíp điện tử và Tài khoản định danh điện tử. Thu thập thông tin công dân chưa làm 
Căn cước công dân và Tài khoản định danh điện tử. Thực hiện công tác thu thập và 
điều chỉnh dữ liệu dân cư quốc gia. Tuần tra vũ trang phòng chống trộm cắp tài 
sản, lừa đảo tài sản. Tiếp công dân và cấp mới sổ hộ khẩu tường trú, xác nhận nhân 
sự, tách khẩu, nhập khẩu...  theo quy định. Trong tháng không xảy ra vụ việc nào 
liên quan đến lĩnh vực ANTT.

2. Quân sự.
Phối hợp với Ban công an xã giữ gìn ANTT trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện 

tốt chính sách hậu phương quân đội. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ 
sóng” và cuộc thi tìm hiểu “Quan hệ Việt Nam - Lào” tuần 2.

3. Văn phòng - Nội vụ - Tư pháp.
Trong tháng bộ phận một cửa đã tiếp nhận và giải quyết trả trước hạn và 

đúng hạn 180 hồ sơ TTHC, trong đó: Tiếp nhận Online 169 hồ sơ, tiếp nhận trực 
tiếp  11 hồ sơ; không có HS giải quyết quá hạn. Tiếp nhận 03 đơn công dân, trong 
đó 01 đơn đề nghị UBND xã giải quyết việc tranh chấp mốc giới đất thổ cư, 02 
đơn đề nghị giải quyết diện tích đất thầu bãi. Hoàn thành báo cáo tiếp công dân, xử 
lý đơn công dân năm 2022. Hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND 
xã khoá XXII. Ban hành quyết định Thành lập BCĐ bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 
2022 – 2025. 

Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 
Trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết 125 hồ sơ hộ tịch. Trong đó đăng ký khai 
sinh cho 50 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 4 đôi trường hợp, đăng ký khai tử cho 
03 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 20 trường hợp, cải chính hộ tịch 
cho 2 trường hợp, trích lục bản sao từ bản chính được 17 trường hợp, đăng ký nuôi 
con nuôi cho 01 trường hợp. Chứng thực cho 135 lượt người với hơn 200 bản sao. 
Kiểm tra, rà soát, trình ký thẩm định 26 hợp đồng giao dịch (Trong đó có 03 hợp 
đồng cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 10 hợp đồng thế chấp tài sản 
vay vốn, 04 văn bản thỏa  thuận phân chia di sản thừa kế và 9 văn bản khác).  Làm 
và cấp mới 10 thẻ BHYT cho trẻ em. 

B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ.
Thực hiện lịch gieo cấy chậm 15 ngày so với kế hoạch; diện tích đất trồng 

lúa bị bỏ hoang ngày một tăng, trong đó phần lớn là diện tích đất 03 (theo thống kê 
trên 60ha). Vi phạm đất đai, tranh chấp mốc kiệc, tranh chấp quyền sử dụng đất 
diễn ra nhiều; thậm chí có vụ việc xây dựng công trình trái phép lớn ở địa bàn thôn 
Văn mà không được phát hiện kịp thời; trong khi một số cán bộ, công chức chưa 
nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, còn né tránh, ngại va chạm. 
Công tác thu vụ chiêm tại các bàn thu chỉ đạt 98%. Còn 2/6 thôn chưa tổ chức họp 
nhân dân sơ kết 6 tháng đầu năm theo chỉ đạo. Trạm y tế xuất hiện vụ việc quay 
clip, bình luận không đúng sự thật gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến hoạt 
động của Trạm.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8.
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I. KINH TẾ.
1. Nông nghiệp.
Tập trung cao cho công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các 

biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây rau màu; chú 
trọng công tác điều tiết nước, phòng chống úng kịp thời. Tuyên truyền các hộ nông 
dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, diệt ốc bươu vàng hại lúa, tập trung cao 
cho công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất, tiếp tục phát động nhân dân ra quân đánh 
bắt chuột tập trung kết hợp với rải mồi bằng thuốc sinh học. Chủ động phòng 
chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

2. Đất đai - Môi trường - Xây dựng.
Tiếp tục tham mưu, ra thông báo đôn đốc hộ ông Đặng Văn Tứ tháo dỡ 

công trình vi phạm. Đồng thời tham mưu quyết định xử lý vi phạm hành chính; 
quyết định cưỡng chế tháo dỡ, kế hoạch cưỡng chế nếu ông Tứ không tự tháo dỡ 
(Công an chuẩn bị lực lượng đảm bảo ANTT, quân sự thuê máy xúc, bó trí thuê lao 
động). Tính toán diện tích mời các hộ thầu đất công làm hợp đồng. Tiếp tục phối 
hợp GPMB để phục vụ thi công đường điện qua khu vực đất nông nghiệp của phố 
Quý Cao và thôn An Phú. Tham mưu tổ chức mời họp để vận động 4 hộ dân thôn 
An Thổ hiến đất mở rộng đoạn cua Tỉnh lộ 391. Tham mưu văn bản trả lời việc xin 
xả thải của công ty …..theo yêu cầu của UBND huyện. Phối hợp tổ chức thẩm định 
các dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hoàn thiện các bước theo quy định 
của Luật Xây dựng, Luật đấu thầu. Giám sát các công trình đang xây dựng tại địa 
phương.

3. Giao thông - Thủy lợi - Xây dựng NTM.
Tăng cường kiểm tra, nắm bắt, ngăn chặn, tham mưu phối hợp xử lý các vi 

phạm hành lang đê, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tập trung cao cho 
nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

4. Tài chính - Ngân sách.
Thanh toán lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ cho cán bộ công chức, 

cán bộ không chuyên trách tháng 8/2022. Thanh toán chi hoạt động thường xuyên 
tháng 08/2022. Giải quyết các chế độ, chính sách đối với bà Đỗ Thị Quảng theo 
Quyết định số 1969/QĐ-UBND Tỉnh Hải Dương ngày 13/7/2022. Phối hợp chặt 
chẽ với công chức địa chính - xây dựng để hoàn thành các nhiệm vụ có liên quan 
đã thống nhất. Sẵn sàng triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi huyện 
có chỉ đạo. Lập danh sách các hộ còn nợ đọng để phối hợp thu nợ trong quá trình 
giải quyết các thủ tục hành chính; kể cả các giao dịch thuộc lĩnh vực vay vốn, đất 
đai và một số lĩnh vực do công an xã thực hiện. Cùng văn phòng tham mưu lập bảng 
công khai thu phí, lệ phí theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI.
1. Giáo dục.
Các trường rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ năm học mới. 

Hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh, bố trí nhóm lớp. Tích cực chuẩn bị và tổ chức tốt 
Lễ khai giảng năm học mới. Trường MN tham mưu để xử lý bằng được việc hoạt 
động của các nhóm trẻ không được cấp phép (Đ/c Kiên chỉ đạo, Đ/c Ca, các 
ngành, công an tham mưu tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý).

Hội khuyến học tham mưu tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài 
nhân dịp đầu năm học mới.
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2. Y tế - Dân số.
Duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Quan 

tâm đến công tác phòng chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid -19 theo  kế 
hoạch. Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình, nhu cầu tiêm văc xin trên địa bàn để 
báo cáo.Tiếp tục tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 17 tuổi đã đăng ký. Xét 
nghiệm, phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 để cho cách ly tại nhà và cung 
cấp danh sách để BCĐ ra Quyết định cách ly. Phối hợp với Đài truyền thanh tuyên 
truyền phòng chống dịch,  tuyên truyền VSATTP và vệ sinh môi trường. Tổ chức 
họp Trạm, mời lãnh đạo cấp trên và lãnh đạo địa phương dự làm rõ những vấn đề 
nổi cộm trong nội bộ Trạm, báo cáo đề xuất hướng xử lý nếu đủ căn cứ.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động KHHGĐ. Theo dõi và tổng hợp báo cáo 
biến động dân số tháng 8 năm 2022, cập nhật kịp thời vào hệ thống quản lý của 
huyện.

3. Văn hóa - Thông tin - Truyền thanh.
Tổ chức để tham gia hội diễn văn nghệ không chuyên theo chỉ đạo của 

UBND huyện. Phối hợp với Đoàn thanh niên tham mưu cho Ban chỉ đạo hoạt động 
hè tổ chức hội diễn văn nghệ, tổng kết hoạt động hè, bàn giao học sinh về các 
trường. Cùng đoàn thanh niên tham mưu chỉ đạo các thôn tổ chức xã hội hóa, tổ 
chức một số hoạt động Tết trung thu. Phối hợp với công an lập biên bản vi phạm 
việc xây dựng đình tại thôn Văn Vật. Tiếp tục thông tin tuyên truyền việc tiêm 
phòng Covid-19. Tuyên truyền tốt công tác đảm bảo An ninh trật tự, phòng chống 
cháy nổ, phòng chống đuối nước, quản lý đất đai, khuyến cáo nông dân trồng cây 
mầu vụ hè thu, chủ động nắm bắt thực hiện tốt chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa 
mùa 2022, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. 

Đài TT thường xuyên kiểm tra các thiết bị thu, phát, đường dây và các cụm 
loa để đảm bảo thông suốt việc tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện 
việc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

4. Chính sách xã hội.
Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đặc biệt chính sách đối với người 

có công và các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tham  mưu 
cho lãnh đạo UBND xã, phối kết hợp với  Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 
kiểm tra, tổ chức xét duyệt khuyết tật cho những công dân có đơn đề nghị xét 
duyệt khuyết tật.

III. AN NINH - QUÂN SỰ - TƯ PHÁP.
1. An ninh trật tự. 
Lập kế khoạch bảo vệ bầu cử trưởng thôn và nắm tình hình có liên quan đến 

ANTT trong công tác bầu cử trưởng thôn. Tiến hành tuần tra vũ trang, phát hiện, 
ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản trên tuyến giao thông và khai thác cát trên 
sông Luộc. Phối hợp với Công an huyện làm căn cước công dân gắn chíp điện tử 
và Tài khoản định danh điện tử. Chuyển danh sách các công dân chưa làm căn 
cước công dân gắn chip để trưởng thôn kết hợp với công an viên, tổ công tác 06 ở 
thôn tuyên truyền, yêu cầu công dân đi làm căn cước công dân, thiết lập biên bản 
nếu công dân cố tình không thực hiện. Tuyên truyền bằng mọi biện pháp và cách 
thức về thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản,Tội phạm 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản…Công an cùng trưởng thôn nắm sâu các đối tượng 
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thanh thiếu niên hư, mắc tai tệ nạn xã hội, hoạt động tín dụng đen để tham mưu 
đấu tranh xử lý. Kiểm tra tạm trú, tạm vắng, các ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện theo quy định. Tiếp công dân, xác nhận dân sự, tách và nhập khẩu theo quy 
định. Tập trung thu thập và điều chỉnh dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thiện hồ 
sơ cư trú. Giải quyết các vụ việc còn tồn đọng và các đơn thư nếu có.

2. Quân sự.
Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Chủ động 

lực lượng thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 
2022. Tiếp tục tham Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” và cuộc 
thi tìm hiểu “ Quan hệ Việt Nam - Lào” tuần 3 đạt kết quả cao nhất.

3. Văn phòng - Nội vụ - Tư pháp và một số nhiệm vụ khác.
Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Thực hiện nghiêm việc thường trực, tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư 
công dân. Văn phòng tham mưu xây dựng quy trình, kế hoạch bầu cử trưởng thôn, 
nhiệm kỳ 2022-2025 để tổ chức bầu cử vào ngày 11/9/2022. Tham mưu, bố trí lịch 
để mời họp, trọng tài để các bên tự thống nhất theo đơn đề nghị của ông Phan 
Trọng Ân. Giao văn phòng xây dựng lịch trực của đội ngũ công chức treo công 
khai tại phòng một cửa (lập tất cả 7 vị trí).Các cán bộ, công chức chịu trách nhiệm 
về lĩnh vực được phân công phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm về phụ trách địa 
bàn thôn và địa bàn nơi cư trú. Tiếp tục khắc phục những hạn chế tồn tại trong cải 
cách hành chính. Tăng cường hoạt dộng của cổng thông tin điện tử xã. Rà soát, 
niêm yết công khai các thủ tục hành chính, công khai các hoạt động theo đúng quy 
định của pháp luật. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ, chữ 
ký số, quản lý, lưu trữ. Trao đổi thông tin, gửi tài liệu, báo cáo, giấy mời họp… 
trên nhóm zalo.

Phố Quý Cao và thôn An Quý khẩn trương tổ chức họp nhân dân sơ kết thôn 
gắn với tổng kết nhiệm kỳ theo chỉ đạo.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022. UBND xã yêu cầu các ngành của 
uỷ ban, các ông trưởng thôn, Ban quản lý HTX và các cá nhân liên quan nêu cao 
tinh thần trách nhiệm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đề nghị UB.MTTQ, các 
tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và 
các tầng lớp nhân dân thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:
- BCH Đảng ủy;      
- TT. HĐND- Lãnh đạo UBND;
- UB.MTTQ, Trưởng các đoàn thể;
- Bí thư chi bộ, Trưởng - phó thôn;
- Các bộ phận, cá nhân có liên quan;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Viết Tuấn
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