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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: 02/BC-UBND An Dục, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2021  

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3/2021 

 

I. kÕt qu¶ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2021 

1. Sản xuất nông nghiệp 

HTXDVNN xã chỉ đạo, điều hành các khâu dịch vụ và tuyên truyền vân động 

nhân dân gieo cấy hết diện tích lúa xuân trong khung lịch thời vụ. 

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 cho 

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

gia cầm. Thống kê đàn gia súc, gia cầm toàn xã để có số liệu đăng ký vắc xin hỗ trợ 

tiêm cho đàn gia súc năm 2021. 

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; 

Triển khai tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo 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; 

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 thời điểm giáp tết Nguyên đán Tân Sửu; 

Tuần tra vũ trang công khai trên địa bàn xã đảm bảo ANTT trong đêm giao 

thừa, kết quả trên địa bàn xã không có tiếng pháo nổ; 

Rà soát, lập danh sách số công dân làm ăn xa về địa phương dịp tết Nguyên đán 

Tân Sửu yêu cầu khai báo y tế thực hiện các biện pháp phòng dịch; 



 2 

Tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp 

phòng dịch Covid-19; 

Hoàn thiện hồ sơ cai nghiện bắt buộc với đối tượng Phạm Tiến Minh sinh năm 

1982, trú tại thôn An Mỹ bàn giao cho Công an huyện chuyển Tòa án ra Quyết định; 

Triệu tập đối tượng nghiện ma túy Hòa Quang Hiệp sinh năm 1993 trú tại thôn 

An Lạc đưa đi BVĐK Phụ Dực xét nghiệm cho kết quả dương tính với chất ma túy và 

đang hoàn thiện hồ sơ giáo dục tại xã, hồ sơ cai nghiện bắt buộc. 

Tồn tại: Thôn An Lạc vẫn còn xảy ra tình trạng mất trộm. 

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; 

Tham mưu cho HĐNVQS xã, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công 

tác quản lý, động viên nam công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức xuống 

lệnh gọi nhập ngũ hoàn thành đúng thời gian cho 08 đồng chí đủ điều kiện nhập ngũ, 

nhận và phát đủ quân trang cho 05 đồng chí; 

Tham mưu, đề xuất BCHQS huyện tặng 01 xuất quà cho thanh niên nhập ngũ 

năm 2021 có hoàn cảnh khó khăn; 

Xây dựng kế hoạch đăng ký tuổi 17, phương tiện kỹ thuật dùng cho quốc 

phòng, kế hoạch công tác dân quân năm 2021 báo cáo BCHQS huyện theo quy định. 

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; tuyên truyền kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 

27/02; 

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất Nhà văn hóa tổ chức hội nghị triển khai KH bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển 

khai mở đợt cao điểm đảm bảo ANTT, TT ATXH trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021; 

Cấp quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Trung ương, tỉnh, huyện cho 

các đối tượng đầy đủ, kịp thời với tổng số tiền là 223.800.000 đồng; 

Chi trả tiền cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót, nhầm 

lẫn; 
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Rà soát, lập danh sách người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở; 

Duyệt hóa đơn hỗ trợ tiền điện Qúy I/2021. 

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 

Bước đầu giải quyết đơn của công dân thôn Việt Thắng (làm việc với ông Vũ 

Đình Khởi công dân thôn Việt Thắng); 

Kết hợp với thôn Lạc Cổ, thôn An Mỹ xác định ranh giới đất thủy lợi và đất thổ 

cư cho các hộ có đơn đề nghị; 

Kết hợp với đơn vị thi công nghiệm thu công trình nhà vệ sinh, nhà tắm của 

Ban Công an xã và bàn giao cho Ban Công an xã sử dụng; 

Kết hợp với đơn vị tư vấn, giám sát, giám sát nhân dân thường xuyên kiểm tra 

giám sát hạng mục công trình sân UBND xã, tường bao, cổng dậu trụ sở; 

Tồn tại: Chưa giải quyết triệt để một số trường hợp vi phạm đất đai trên địa 

bàn xã. 

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

Đăng ký khai sinh 14 trường hợp trong đó đăng ký lại 04 trường hợp, đăng ký 

mới 10 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân cho 03 trường hợp; đăng ký kết hôn 

cho 03 cặp; khai tử 04 trường hợp; 

Chuyển hồ sơ làm thẻ BHYT lên BHXH huyện cho trẻ em dưới 6 tuổi là 10 

trường hợp trong đó 03 trường hợp đã cấp, 07 trường hợp đang chờ kết quả; 

Chứng thực 02 trường hợp ủy quyền vay vốn Ngân hàng NNPTNT và 04 

trường hợp thế chấp vay vốn Qũy tín dụng nhân dân xã Đồng Tiến; 

Viết bài tuyên truyền phổ biến pháp luật: Hỏi và trả lời về pháp luật phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm để mọi người biết và tránh như phòng dịch Covid-19; 

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; Luật Nghĩa vụ quân sự; Trích lục những vấn đề 

thiết thực về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 29/12/2019 của Chính phủ về Quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 

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; 
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Tham mưu cho UBND xã tổ chức hội nghị triển khai KH bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định; 

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

7. Công tác y tế - dân số 

+ Công tác khám chữa bệnh, cấp cứu: Tổng số bệnh nhân khám: 250 ca, bệnh 

nhân điều trị tại nhà: 150 ca, bệnh nhân điều trị tại Trạm: 03 ca. Chuyên môn an toàn, 

không xảy ra tai biến; 

+ Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo 

theo quy định vào 07 giờ sáng hàng ngày từ 10/02 đến hết ngày 16/02/2021. Tổ chức 

khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp về địa phương từ ngày 28/01/2021 đến 

ngày 24/02/2021, toàn xã có 263 người về thực hiện khai báo y tế). Rà soát, truy vết 

01 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Giao thông vận tải thành phố Hải 

phòng (có 23 người liên quan); phối hợp với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của 

huyện lấy mẫu xét nghiệm cho 03 trường hợp liên quan đến Hải Dương về xã, củng 

cố cơ số thuốc và hóa chất phòng dịch tại Trạm. Giám sát dịch và vệ sinh an toàn thực 

phẩm tại địa bàn các thôn. Tuyên truyền nhân dân thực hiện quy định 5K phòng, 

chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. 

+ Các chương trình y tế đều hoàn thành chỉ tiêu huyện giao. 

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

Phòng GD và ĐT, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật số 14, Nghị định 136, Nghị định 

137 của Chính phủ, Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ triển khai tới toàn thể 

CB, GV, CNV và học sinh đảm bảo vui tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, 

tiết kiệm, tiếp tục cho học sinh nghỉ học (trừ khối học sinh lớp 9 đã đi học trở lại) 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của cấp trên.  

9. Các thôn 

Các thôn tuyên truyền nhân dân gieo mạ đúng lịch, đúng kỹ thuật; vận động các 

chủ máy làm đất kịp thời vụ đảm bảo kỹ thuật; bơm dẫn nước thau chua, rửa mặn và 

huy động nhân dân đắp bờ giữ nước làm chiêm xuân thuận lợi; tăng cường công tác 

quản lý đất đai; 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 phản ứng nhanh của thôn 

thực hiện nghiêm túc lịch tuần tra bảo đảm ANTT, TTATXH trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 



 5 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3/2021 

1. Sản xuất nông nghiệp 

HTXDVNN xã tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo nhân dân chăm bón lúa xuân. 

Thường xuyên thăm đồng phát hiện sâu bệnh hại hướng dẫn để xã viên phòng trừ. 

Tiếp tục tuyên truyền để nhân dân kiểm tra tình trạng gây hại của chuột để thông báo 

cho công ty Minh Tuy có biện pháp xử lý kịp thời hạn chế thiệt hại do chuột gây ra. 

Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội đại biểu thành viên HTX nhiệm kỳ 2021-

2026 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 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 phòng, chống bệnh dịch tả Châu Phi, tái đàn gia súc, gia 

cầm phải đăng ký mới tái đàn. Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin bốn bệnh đỏ cho đàn 

gia súc, gia cầm. Tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh bốn bệnh đỏ cho đàn gia súc. 

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 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; 

Tham mưu cho HĐNVQS xã, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt các 

hoạt động tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo giao quân vui vẻ, an toàn 

và đủ chỉ tiêu vào ngày 03/3/2021 và ngày 09/3/2021; 

Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2021. 

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, tăng cường tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, 

ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3; 

Lập danh sách hỗ trợ tiền điện Qúy I/2021 cho các đối tượng đủ điều kiện. 

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. 
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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 

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

bàn xã; tham mưu giải quyết một số trường hợp vi phạm đất đai còn tồn tại; 

 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điểu chỉnh xi măng của các tuyến đường giao thông 

nông thôn trên địa bàn xã; 

Tham mưu điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, phối hợp với thôn 

An Lạc, thôn An Mỹ tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác giải phóng mặt 

bằng bàn giao cho đơn vị thi công đường tỉnh 455. 

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; 

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; 

Thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch đặc biệt là dịch Covid-19. Tiếp 

tục khai báo y tế và lập danh sách người từ vùng dịch về địa phương để ngành y tế 

cấp trên về lấy mẫu xét nghiệm; 

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. 

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. Chuẩn bị sẵn sàng 

cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho việc đón học sinh đi học trở lại sau khi có chỉ đạo 

của cấp trên. 
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9. Các thôn 

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

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; 

Các thôn có đường tỉnh 455 đi qua cần làm tốt công tác vận động nhân dân để 

giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công; 

Tuyên truyền cho nhân dân chăm sóc và bảo vệ lúa xuân; 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2021 và dự 

kiến một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021, 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 

 


