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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ AN DỤC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/BC-UBND An Dục, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2021  

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2021 

 

I. kÕt qu¶ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2021 

1. Sản xuất nông nghiệp 

HTXDVNN xã tuyên truyền đề án sản xuất vụ xuân năm 2021 của UBND xã. 

Tuyên truyền vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, tuyên 

truyền việc tham gia đóng góp thu tiền đợt 1 việc hợp đồng đánh bả chuột với công ty 

Minh Tuy; 

Chỉ đạo nhân dân gieo và chăm sóc mạ dược, đổ nước và làm đất chuẩn bị cho 

sản xuất vụ xuân; 

Ban chăn nuôi thú y xã tuyên truyền cho các chủ hộ chăn nuôi trên địa bàn xã 

vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, tuyên truyền các 

hộ chăn nuôi phòng bệnh vụ đông và một số biện pháp chống rét cho đàn gia súc, gia 

cầm. 

2. Công tác an ninh - quân sự 

Công tác an ninh - trật tự - an toàn xã hội: 

Tình hình an ninh nông thôn, ANTT cơ bản ổn định. Làm tốt công tác nắm tình 

hình trên địa bàn khu dân cư, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra không để tích tụ 

thành điểm nóng, tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu 

tranh phòng, ngừa các loại tội phạm, các hoạt động tôn giáo cơ bản diễn ra theo đúng 

các quy định của pháp luật; 

Hồi 10h30 ngày 14/01/2020 CA xã tuần tra mật phục tại thôn Bình Minh đã bắt 

quả tang đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1994, trú tại thôn An Mỹ, xã An Dục 

về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (03 gói ma túy); 

Triển khai thực hiện và tuyên truyền Luật số 14; Nghị định 137 về quản lý, sử 

dụng pháo; ký cam kết đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các hộ dân 

trên địa bàn xã; 

Tổ chức tuần tra công khai và phục kích ban đêm trên địa bàn xã theo kế hoạch; 
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Phân công cán bộ thực hiện việc rà soát kiểm tra phiếu thu thập thông tin dân 

cư đã được scan bổ sung đợt 2 tại bưu điện huyện Quỳnh Phụ; 

Gọi hỏi răn đe các loại đối tượng hình sự, ma túy; 

Làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, làm các thủ tục đăng ký chuyển đi, chuyển 

đến, đăng ký khẩu mới sinh theo đúng các quy định của pháp luật; 

 Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã tiếp tục vận động số nam công dân về 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. 

Công tác quân sự địa phƣơng: 

Làm tốt công tác quản lý lực lượng dân quân trong biên chế, lực lượng dự bị 

động viên, đảm bảo lực lượng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có lệnh; 

Làm tốt công tác quản lý, thâm nhập nguồn số nam công dân đủ điều kiện sức 

khỏe sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. 

3. Công tác văn hóa - xã hội 

Tiếp tục tuyên truyền về việc phòng, chống khẩn cấp dịch bệnh Covid-19, 

tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy 

định của địa phương đảm bảo kịp thời, tuyên truyền các nội dung tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ năm 2021, tuyên truyền việc thực hiện Luật số 14, Nghị định 136 

và Nghị định 137 của Chính phủ đảm bảo ANCT, TTATXH trước, trong và sau tết 

nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

Rà soát, lập danh sách cấp quà tết cho các đối tượng; 

Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ sửa chữa nhà ở ngoài đề án đối với 01 

trường hợp; 

Làm thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hưởng trợ cấp 01 lần 

theo Quyết định 62 (08 trường hợp); 

Cấp tiền điện hộ nghẻo, hộ BTXH năm 2020; 

Thực hiện chi trả cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót. 

4. Công tác tài chính 

Chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức đúng thời gian quy định, không 

xảy ra thiếu sót, nhầm lẫn. 

5. Công tác địa chính nông nghiệp - thuỷ lợi - môi trƣờng - xây dựng - giao 

thông - công thƣơng 

Gửi công văn đôn đốc hộ gia đình ông Đỗ Văn Quynh thôn An Mỹ về việc san 

lấp hoàn trả lại mặt bằng (ông Quynh không nhận thông báo); 
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Thành lập đoàn kiểm tra của xã và kết hợp cơ sở thôn An Lạc kiểm tra việc xả 

thải của công ty TNHH may Bình Minh và công ty Gri, yêu cầu hai công ty có biện 

pháp khắc phục xả nước thải sinh hoạt để không ảnh hưởng đến canh tác của nhân 

dân; 

Kết hợp Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát, giám sát cộng đồng nghiệm thu 

từng hạng mục công trình  tường bao khuôn viên trụ sở UBND xã; 

Thường xuyên kiểm tra công trình xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm của Ban công 

an xã; 

Hoàn thiện hồ sơ quyết toán hỗ trợ 20% vật liệu cát, đá và công đổ bê tông đối 

với 2 tuyến đường của thôn An Lạc và thôn Lạc Cổ, hoàn thiện hồ sơ chi trả hỗ trợ 

công giám sát đường giao thông trục xã 2016, 2017 và công trình sân vận động, bếp 

ăn trường Mầm non. 

6. Công tác tƣ pháp - hộ tịch - nội vụ - thủ quỹ - thống kê - văn thƣ - lƣu trữ 

Đăng ký khai sinh 12 trường hợp trong đó đăng ký lại 04 trường hợp, đăng ký 

mới 08 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân cho 07 trường hợp; đăng ký kết hôn 

cho 06 cặp; khai tử 02 trường hợp; 

Chuyển hồ sơ làm thẻ BHYT lên BHXH huyện cho trẻ em dưới 6 tuổi là 08 

trường hợp trong đó 07 trường hợp đã cấp, 01 trường hợp chờ kết quả; 

Hướng dẫn cho 01 trường hợp phân chia thừa kế quyền sử dụng đất đai, chứng 

thực 05 trường hợp uỷ quyền vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và thế chấp vay vốn QTDND Đồng Tiến; 

Kết hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo (có hiệu lực từ 11 tháng 01 năm 2021, thay thế 

Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng pháo); 

Phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong lĩnh vực liên thông bổ sung khẩu mới sinh; 

Làm tốt công tác chứng thực đúng quy định, làm tốt công tác tiếp công dân; 

Vào sổ công văn đến, công văn đi đúng trình tự, thủ tục. 

7. Công tác y tế - dân số 

Duy trì công tác giám sát dịch tại địa bàn xã. Bổ sung 02 cơ số thuốc và hóa 

chất phục vụ khi có dịch. Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra và không có ngộ 

độc thực phẩm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-36-2009-nd-cp-quan-ly-su-dung-phao-87307.aspx


 4 

Công tác khám, chữa bệnh: Tổng số bệnh nhân khám là 250 ca, số bệnh nhân 

điều trị tại nhà có Bảo hiểm y tế là 105 ca, số bệnh nhân điều trị tại Trạm là 03 ca. 

Chuyên môn an toàn, không xảy ra tai biến; 

Các chương trình y tế đều hoàn thành chỉ tiêu huyện giao, tiêm chủng mở rộng 

đạt 98% đối tượng trong diện, không có phản ứng sau tiêm; 

Duy trì lịch khám thai, khám phụ khoa cho các chị, em vào thứ 3 và thứ 6 hàng 

tuần đảm bảo an toàn. Không có tai biến sau thủ thuật. 

8. Các ngành học: Thực hiện tốt công tác chuyên môn theo sự chỉ đạo của 

Phòng GD và ĐT, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ 

chức ký cam kết thực hiện Luật số 14, Nghị định 136, Nghị định 137 của Chính phủ, 

Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể CB, GV, CNV và học sinh 

đảm bảo vui tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, tiết kiệm. 

9. Các thôn 

Các thôn vận động và tổ chức khơi thông dòng chảy tiêu úng trong khu dân cư; 

huy động nhân dân cày lật đất và vệ sinh đồng ruộng, làm mương máng thủy lợi nội 

đồng; tăng cường công tác quản lý đất đai trong mùa khô, tuyên truyền, quản lý tốt 

các nam công dân trong nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2021, đảm bảo ANTT tại thôn, 

xóm; đôn đốc tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải thường xuyên, đảm bảo vệ sinh 

môi trường. Tổ chức ký cam kết thực hiện Luật số 14, Nghị định 136, Nghị định 137 

của Chính phủ, Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể đại diện hộ 

gia đình trong thôn đảm bảo cho nhân dân vui tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an 

toàn. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2021 

1. Sản xuất nông nghiệp 

HTXDVNN xã tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt đề án sản xuất 

vụ xuân năm 2021 của UBND xã. Tiếp tục tuyên truyền để những hộ chưa đóng góp 

tiền đợt 1 hợp đồng đánh bả chuột vụ xuân năm 2021 nộp về HTX. Phấn đấu gieo cấy 

hết diện tích vụ xuân trong tháng 02/2021 theo đề án của UBND xã; 

Ban chăn nuôi thú y xã tuyên truyền các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã vệ sinh 

tiêu độc khử trùng định kỳ, tái đàn gia súc, gia cầm. Tiêm bổ sung vắc xin bốn đỏ 

phòng bệnh vụ thu đông. 
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2. Công tác an ninh - quân sự địa phƣơng 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội 

phạm trong nhân dân; 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch trấn áp tội phạm và tuần tra, kiểm soát, truy quét 

các đối tượng sử dụng ma túy và sử dụng pháo; 

Tiếp tục hoàn thiện việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn xã 

đảm bảo theo đúng kế hoạch; 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hộ khẩu, làm các thủ tục đăng ký chuyển 

đi, chuyển đến, đăng ký khẩu mới sinh theo đúng các quy định của pháp luật; 

Làm tốt công tác quản lý lực lượng dân quân trong biên chế, lực lượng dự bị 

động viên, đảm bảo lực lượng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có lệnh; 

Kết hợp với Đoàn Thanh niên, Hội CCB xã tổ chức hội nghị giao lưu, gặp mặt, 

tặng quà cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2021, xây dựng kế hoạch 

chuẩn bị huấn luyện dân quân tự vệ. 

3. Công tác văn hóa - xã hội 

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đảm bảo kịp thời, tiếp tục tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo để nhân 

dân nắm rõ và thực hiện. Phối hợp tốt với Đoàn TNCSHCM xã tổ chức tốt các hoạt 

động mừng Đảng, mừng xuân mới Tân Sửu năm 2021; 

Cấp quà tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Trung ương, tỉnh, huyện cho 

các đối tượng. Tham mưu cho UBND xã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã 

hội để xét duyệt cho các trường hợp đề nghị. Chi trả chế độ chính sách cho các đối 

tượng đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. 

4. Công tác tài chính 

Thực hiện thu, chi tài chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của cơ quan 

chuyên môn cấp trên và quy định của UBND xã 

5. Công tác địa chính xây dựng - giao thông - công thƣơng - nông nghiệp - 

thuỷ lợi - môi trƣờng 

Tuyên truyền vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết Tân Sửu 2021; 

 Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa 

bàn xã; 
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 Hoàn thiện hồ sơ điểu chỉnh xi măng của các tuyến đường giao thông nông 

thôn trên địa bàn xã. 

6. Công tác tƣ pháp - hộ tịch - nội vụ - thủ quỹ - thống kê - văn thƣ - lƣu trữ 

Tiếp tục làm tốt công tác tư pháp - hộ tịch, làm tốt công tác tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Tăng cường kết hợp với 

các ngành tuyên truyền Luật NVQS, trích lục những vấn đề thiết thực về Nghị định 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/07/2009 

của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, 

buôn bán, đốt và thả đèn trời; 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thống kê, công tác nội vụ, văn thư, theo dõi và 

vào sổ lưu trữ kịp thời công văn đến, công văn đi. 

7. Công tác y tế - dân số 

Duy trì công tác chuyên môn tại Trạm y tế đảm bảo đủ số lượng, thời gian, vật 

tư, thuốc cấp cứu để sẵn sàng phục vụ khi có tình huống xấu xảy ra, làm tốt công tác 

chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; 

Rà soát các đối tượng chưa thực hiện các biện pháp phòng, tránh thai, tiếp tục 

vận động chị em áp dụng các biện pháp tránh trai hiện đại nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ 

sinh con thứ 3 trên địa bàn toàn xã; 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện để phục vụ y tế trong 

dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đạt hiệu quả về chuyên môn được giao. 

8. Các ngành học: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn do phòng GD 

và ĐT chỉ đạo. Tăng cường công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất trường học, lớp 

học. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phân công CB, 

GV, CVN trực tết nguyên đán đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi học sinh nghỉ 

tết. 

9. Các thôn 

Vận động nhân dân nâng cao ý thức thu gom rác thải bảo vệ môi trường; thức 

cảnh giác phòng, chống tội phạm; 

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại địa 

bàn các thôn kịp thời báo cáo về UBND xã để có hướng xử lý kịp thời; 
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Làm tốt công tác quản lý nguồn nam công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ 

năm 2021; 

Vận động nhân dân cấy hết diện tích trong khung lịch thời vụ thích hợp; 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021 và dự 

kiến một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021, các ban ngành và các thôn căn cứ vào 

chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, trong quá trình tổ 

chức thực hiện có gì vướng mắc phản ảnh về UBND xã để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Đảng ủy xã;  

- Thường trực HĐND, UBND xã;  

- Chủ tịch UBMTTQVN xã;   

- Các ngành thuộc UBND xã;  

- Các thôn;  

- Lưu: VP, VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 
Hòa Mạnh Cƣờng 

 


