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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       năm 2021                       

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10.  
I. KINH TẾ.
1. Nông nghiệp.
Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân, thu hoạch lúa mùa gắn với thực 

hiện kế hoạch sản xuất vụ đông. Đến ngày 31/10 toàn xã thu hoạch được 327ha, 
đạt 85% diện tích, năng suất trung bình ước đạt 56,7tạ/ha; trồng được 155 ha cây 
vụ đông các loại, đạt 67,4% kế hoạch. Tập trung điều tiết nước phục vụ sản xuất 
vụ đông. Tiến hành nạo vét, đào đắp mới tuyến kênh thủy lợi đội 5 thôn An 
Quý. HTX cung ứng được 3 tấn giống khoai tây theo phương thức bao tiêu sản 
phẩm.

Triển khai Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc vụ thu năm 2021. Kết 
quả toàn xã: đàn lợn tiêm được 61con, đạt 100% kế hoạch; đàn trâu - bò tiêm 
được 30 con, đạt 62,2% kế hoạch; đàn chó 503 con, đạt 70,6% kế hoạch. Lập 
biên bản 2 hộ không tiêm phòng cho đàn chó,thả rông để cắn người. Phát thuốc 
tiêm phòng H5N9 cho những hộ chăn nuôi gà.

2. Đất đai - Môi trường - Xây dựng.
Phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp thông tin lập quy hoạch chung xây

dựng xã Nguyên Giáp đến năm 2030. Phối hợp đơn vị đo đạc rà soát nguồn gốc 
đất dự án bao bì, nhà xưởng; dự án khu dân cư mới Nguyên Giáp 35 ha. Rà soát 
cung cấp thông tin quyền sử dụng đất theo công văn của cơ quan cảnh sát điều 
tra các tỉnh. Rà soát hồ sơ xây dựng cung cấp cho thanh tra Sở Tài chính. Trình 
Phòng kinh tế Hạ tầng cho ý kiến về dự án xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 
trường Mầm Non và xây dựng vườn cổ tích. 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. 
Triển khai viết tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022 – 

2026. Kiểm tra các cống, đoạn đê xung yếu, các tuyến đường giao thông. Duy trì 
lịch trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

4. Tài chính - Ngân sách.
Chi trả lương, phụ cấp cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Triển 

khai lập phương án thu vụ mùa năm 2021. Lập báo cáo, chuẩn bị hồ sơ xây dựng 
phục vụ Thanh tra của Sở tài chính.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI.
1. Giáo dục.
Các nhà trường hoàn thành tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao 

động , thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm học và ký kết giao ước thi đua 
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năm 2021 - 2022. Hoàn thành họp phụ huynh học sinh đầu năm học. Trường 
THCS tổ chức ôn tập cho học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện; phối 
hợp vùng với BCĐ xã chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ đón bằng công nhận 
xã Nguyên Giáp đạt chuẩn nông thôn mới và Trường THCS đạt chuẩn quốc gia 
mức độ 1. Trường mầm non phối hợp với Đoàn kiểm tra của xã kiểm tra các lớp 
học tư nhân trên địa bàn. Ban hành quyết định đình chỉ hoạt động 2 lớp học 
không đảm bảo quy định.

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 375 lượt người, điều trị cho 274 lượt 
người, tiêm chủng cho 113 cháu, tiêm phòng uốn ván cho 10 phụ nữ có thai. 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch 
Covid 19 (kiểm soát, khai báo y tế, cách ly, giám sát lấy mẫu…). 

Theo dõi và tổng hợp báo cáo biến động dân số tháng 10 năm 2021, cập 
nhật vào hệ thống phần mềm quản lý dân số.

3. Văn hóa - Thông tin - Truyền thanh.
Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức để thông qua chương trình, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ để chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ đón 
bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và Trường THCS đạt 
chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát động các cơ quan, đơn vị và các hộ nhân dân treo 
cờ Tổ quốc ở vị trí trang trọng nhất. Từ đó đã giúp cho Ban tổ chức tổ chức 
thành công buổi Lễ vào sáng ngày 07/11/2021. Thực hiện nghiêm các văn bản 
chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện, chủ động tuyên truyền, thông tin 
rộng rãi để nhân dân nắm bắt và thực hiện; kiểm soát chặt chẽ người trở về địa 
phương từ vùng có dịch để hướng dẫn khai báo y tế và cách ly theo quy định. 
Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phòng chống dịch Covid19, Lễ đón bằng công 
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 
1, công tác tuyển quân và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

4. Chính sách xã hội.
Triển khai thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2021. Kết quả sơ bộ toàn xã có 51 hộ nghèo, 
chiếm 1,49%, hộ cận nghèo 60 hộ, chiếm 1,75%.  Rà soát đối tượng bảo trợ xã hội 
đang hưởng trợ cấp xã hội là người cao tuổi thuộc hộ nghèo với tổng số 18 đối 
tượng. Làm hồ sơ hưởng trợ cấp theo Nghị định 120/2021/NĐ- CP cho 3 đối 
tượng, làm thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho 2 đối tượng người có công. Báo cáo kết 
quả rà soát chấm điểm xã lành mạnh không có tụ điểm ma túy, tệ nạn mại dâm đạt 
73 điểm (đạt mức độ 3) chuyển hóa chậm. Làm thủ tục cấp mới và gia hạn thẻ 
BHYT cho 8 đối tượng là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi theo Nghị quyết số 
31/NQ – HĐND ngày 07/9/2021 của HĐND huyện và 30 trường hợp làm thẻ 
BHYT tự nguyện.

III. AN NINH - QUÂN SỰ - TƯ PHÁP.
1. An ninh trật tự. 
Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình 

hình nhân dân. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuần tra vũ trang và mật phục 
phòng chống tội phạm. Thực hiện công tác thu thập và điều chỉnh và làm sạch 
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dữ liệu dân cư quốc gia, nhập những công dân đã tiêm Vacxin Covid19 vào dữ 
liệu dân cư. Tiếp công dân và đăng ký thường trú, tạm trú, xác nhận nhân, tách 
khẩu, nhập khẩu... theo quy định. Tuần tra vũ trang phòng chống trộm cắp tài 
sản, lừa đảo tài sản. Đã lập hồ sơ và đưa Nguyễn Xuân Huy, sn 1991 ở thôn Phố 
Quý Cao vào Trung tâm Cai nhiện ma túy bắt buộc. Trong tháng không xảy ra 
vụ việc về ANTT.

2. Quân sự.
Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được đảm bảo. Tiếp tục phối 

hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức hội nghị tổng kết 
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai kế hoạch 
tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Phối hợp Ban quân sự huyện rà 
soát, xét và chốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2022; phát lệnh gọi, khám sơ 
tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với nam công dân cho 62 trường hợp. Tổ 
chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 66 đồng chí thuộc đối 
tượng 4 do xã quản lý. Hoàn thiện hồ sơ di chuyển nghĩa vụ quân sự cho 12 nam 
thanh niên thi đỗ vào các trường CĐ – ĐH theo quy định.

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

tiếp công dân. Công tác quản lý hộ tịch, chứng thực văn bản được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. Trong tháng đã tiếp nhận 170 lượt công dân, tiến hành 
chứng thực bản sao từ bản chính được 300 bản, đăng ký khai sinh cho 28 trường 
hợp, đăng ký kết hôn cho 6 đôi nam - nữ, đăng ký khai tử cho 13 trường hợp, 
xác nhận tình trạng hôn nhân cho 11 trường hợp, trích lục bản sao từ bản chính 
34 trường hợp. Kiểm tra, rà soát, trình ký thẩm định 21 hợp đồng giao dịch 
(Trong đó có 13 hợp đồng cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;2 hợp 
đồng thế chấp tài sản vay vốn, 2 văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, 4 
văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất). Tiếp nhận và 
tiến hành 2 vụ hòa giải liên quan đến vấn đề hôn nhân và gia đình,trong đó hòa 
giải thành 1 vụ thôn An Phú. Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội 
nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và 42 hòa giải viên.

Tiếp nhận 4 đơn công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách xã 
hội... Các đơn đã được phân loại và chuyển cho các bộ phận chuyên môn tham 
mưu giải quyết theo thẩm quyền. 

Các thôn tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và phát động nhân dân 
treo cờ Tổ quốc chào mừng Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2019 và Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ.
Do ảnh hưởng của thời tiết nên tiến độ thu hoạch lúa mùa chậm, diện tích 

gieo trồng cây vụ đông giảm so với năm 2020, tiến độ chậm do mưa nhiều nên 
khâu làm đất gặp khó khăn. Rau vụ đông sớm mặc dù được giá nhưng nông dân 
không được mùa do sản lượng đạt thấp. Vẫn tồn tại việc để một số công dân vứt 
rá thải ra nơi công cộng, trên hành lang một số trục đường thôn nhân dân vẫn để 
vật liệu xây dựng, tập kết rác thải ô nhiễm làm mất mỹ quan nông thôn. Tình 
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trạng người dân tự ý xây bờ mương lấn chiếm hành lang thủy lợi, vi phạm về đất 
đai vẫn xảy ra tại thôn Văn.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11.
I. KINH TẾ.
1. Nông nghiệp.
Tập trung tuyên truyền, chỉ đạo nông dân tích cực trồng cây mầu vụ đông 

theo kế hoạch; đồng thời chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích đã gieo 
trồng. HTX tiếp tục cung ứng khoai tây giống để phục vụ nhân dân trồng vụ 
đông muộn, đảm bảo tốt công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất. Xây dựng và triển 
khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2021 - 
2022. Phối hợp với các thôn quan tâm thực hiện giải pháp diệt chuột, phát động 
nhân dân tập trung đánh bắt thủ công ngay từ đầu vụ để bảo vệ sản xuất. Tăng 
cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm mùa đông 
xuân. 

2. Tài nguyên - Môi trường - Xây dựng.
Từng bước giải quyết, ra thông báo trả lời các đơn công dân còn tồn tại

ở các thôn. Phối hợp với các đơn vị tư vấn và phòng ban chuyên môn cấp trên rà
soát nguồn gốc, diện tích thu hồi trong các dự án trên địa bàn xã. Xét cấp giấy 
chúng nhận lần đầu cho những hộ đủ điều kiện. Giám sát các công trình đang 
xây dựng tại địa phương. Khẩn trương tham mưu để thực hiện các bước chuẩn bị 
đầu tư một số công trình đã thống nhất.

3. Giao thông - Thủy lợi - Xây dựng NTM.
Tiếp tục quan tâm, chủ động đối phó với những diễn biến trong công tác 

phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp các ngành chức năng thực 
hiện kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Hoàn thiện tờ khai sử dụng đất 
phi nông nghiệp.

4. Tài chính - Ngân sách.
Kiểm soát chặt chẽ việc thu - chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ quy 

định. Phối hợp với các đơn vị thụ hưởng ngân sách rà soát các nhiệm vụ chi năm 
2021. Tham mưu điều chỉnh dự toán một số lĩnh vực cho phù hợp. Tập trung 
triển khai thực hiện kế hoạch thu các khoản đóng góp vụ mùa từ ngày 25/11 đến 
hết ngày 30/11/2021. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phục vụ Thanh tra Sở Tài chính. 
Kịp thời làm quyết toán và tham mưu thanh toán vốn đầu tư cho một số công 
trình đã hoàn thành

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI.
1. Giáo dục.
Các nhà trường quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Chủ động thực 

hiện đợt cao điểm hướng tới kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). 
Phối hợp tốt với hội phụ huynh học sinh trong tuyên truyền xã hội hoá để hoàn thiện 
cơ sở vật chất.  Trường mầm non tích cực kiểm tra các lớp trông giữ trẻ tư nhân, 
tham mưu cho UBND xã chỉ đạo thực hiện quyết định đình chỉ lớp học không đủ 
điều kiện.

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 vác xin phòng Covid 19 theo 
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kế hoạch, phân bổ cho các thôn theo thứ tự ưu tiên.... Phối hợp với Đài truyền 
thanh tuyên truyền phòng chống dịch, tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia 
cầm, tuyên truyền VSATTP và vệ sinh môi trường.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động KHHGĐ. Theo dõi và tổng hợp báo cáo 
biến động dân số tháng 11 năm 2021, cập nhật kịp thời vào hệ thống quản lý của 
huyện. 

3. Văn hóa - Thông tin - Truyền thanh.
Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác trở về, đặc biệt 

những người trở về từ vùng có dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Phối 
hợp với các thôn triển khai thực hiện công tác bình xét gia đình văn hóa năm 
2021, đăng ký gia đình văn hóa năm 2022. Tập trung tuyên truyền công tác 
tuyển quân; quản lý đất đai, kế hoạch thu vụ mùa năm 2021, khuyến cáo nông dân 
chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây mầu vụ đông và các nhiệm vụ 
chính trị khác.

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. 
Tiếp tục kiểm tra, rà soát kết q ủa bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 
sống trung bình năm 2021, giai đoạn 2022 – 2025 báo cáo Phòng LĐTB & XH 
đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ 
BHYT cho người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi và người thu gom rác thải chưa 
tham gia, chưa có thẻ BHYT theo Nghị quyết số 31/NQ – HĐND ngày 07/9/2021 
của HĐND huyện Tứ Kỳ.

III. AN NINH - QUÂN SỰ - TƯ PHÁP.
1. An ninh trật tự. 
Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình 

hình nhân dân. Phối hợp với Ban quân sự xã tuyển chọn 03 công dân thực hiện 
nghĩa vụ Công an nhân dân. Phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng 
Làng, xã an toàn về ANTTvà Trưởng thôn đánh giá, chấm điểm và xét tiêu chí 
Làng, xã đạt an toàn về ANTT. Tập trung lực lượng thực hiện việc đưa tài liệu 
(DC01, DC02, CCCD, Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu...) của công dân cho vào túi 
hồ sơ cư trú. 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…Nắm tình hình có liên quan đến dịch Côvid19, những người từ 
nước ngoài và từ vùng dịch về, rà soát các trường hợp F0,F1,F2 có mặt trên địa 
bàn. Thực hiện 01 chỉ tiêu đưa người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện 
bắt buộc. Giải quyết các vụ việc còn tồn đọng và các đơn thư nếu có. 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. Nhập những người 
đã tiêm Vacxin Coovid19 vào dữ liệu quốc gia về dân cư. 

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

trung cao cho nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, khám 
sơ tuyển lần 1 vào ngày 14/11/2021 tại Trạm y tế xã cho 62 nam công dân. Kiên 
quyết lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm.
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3. Văn phòng - Nội vụ - Tư pháp và một số nhiệm vụ khác.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách 

hành chính nhà nước. Thực hiện nghiêm việc thường trực, tiếp công dân theo 
chế độ thời gian làm việc mùa đông. Cập nhật thông tin, tiếp nhận đầy đủ, phân 
loại, tham mưu giải quyết tốt đơn thư công dân, không để tồn đọng. Xây dựng 
báo cáo thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 
2022 phục vụ đánh giá công tác thi đua khen thưởng cũng như chuẩn bị cho tiếp 
xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã. Theo dõi, đôn đốc các ngành, các bộ phận và 
các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, thông tin báo cáo theo quy định. Triển 
khai bình xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2021.

Toàn ban chỉ đạo, cán bộ các thôn, các tổ covid cộng đồng phải chủ động 
nắm bắt, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch 
Covid 19. Đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc các 
văn bản chỉ đạo của cấp trên; khuyến cáo nhân dân không được chủ quan, tiếp 
tục thực hiện nghiêm túc 5K; yêu cầu tất cả công dân cở tỉnh ngoài về phải khai 
báo y tế, phân loại, cách ly, giám sát các ly, lấy mẫu….không để phát sinh dịch 
bệnh do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm. Ở đâu, ở thôn nào để xảy ra thì trước 
hết người được giao phụ trách, cán bộ, công chức địa bàn thôn, bí thư chi bộ - 
trưởng thôn đó phải chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo.

Hội đồng quản trị, Giám đốc HTXNN tích cực tham mưu trong thực hiện 
kế hoạch sản xuất vụ đông, công tác làm thủy lợi đông xuân, kế hoạch sản xuất 
vụ chiêm xuân 2022.

Trưởng các thôn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thôn theo 
kế hoạch, chấp hành Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ và các nhiệm vụ do UBND 
xã giao. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc 
thống nhất Việt Nam 18/11 đảm bảo an toàn, nhất là an toàn phòng chống dịch. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021. UBND xã yêu cầu các ngành 
của uỷ ban, các trưởng thôn, Hội đồng quản trị HTXNN 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: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Viết Tuấn
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