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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/BC-UBND An Dục, ngày 22 tháng 3 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3/2022  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3/2022 

1. Sản xuất nông nghiệp 

HTXDVNN xã chỉ đạo nhân dân tập trung bón thúc lúa chiêm xuân, điều tiết nước hợp 

lý tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển. Thực hiện rải mồi bả chuột lần thứ 5 

trên toàn bộ diện tích gieo cấy. Chuẩn bị kế hoạch Đại hội thường niên HTX năm 2021. Triển 

khai đến Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó thôn để họp thôn tham gia ý kiến vào báo cáo. 

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 bệnh dịch trên 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. Các hoạt động tôn giáo cơ bản 

theo đúng các quy định của pháp luật không có trường hợp nào vi phạm trong lĩnh vực tôn 

giáo, tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, ngừa các 

loại tội phạm; 

Trong tháng xảy ra 01 vụ việc trẻ em chết đuối nước: Khoảng 17 giờ ngày 15/3/2022 

tại gia đình ông Lê Duy Viên, sinh năm 1968 trú tại thôn Bình Minh xảy ra sự việc cháu 

ngoại ông Viên là Vũ Lê Nhất Phương, sinh năm 2019 (trú tại Tràng Minh, Kiến An, TP Hải 

Phòng thời gian vừa qua được bố mẹ gửi về nhà ông, bà ngoại trông nom) trong quá trình tự 

chơi gần khu vực bờ ao của gia đình đã không may rơi xuống ao bị ngạt nước dẫn đến tử 

vong. Công an xã đã kết hợp cùng thôn và người thân trong gia đình tiến hành lập biên bản 

làm việc về vụ việc trên, gia đình cũng xin từ chối khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân 

chết. Sau đó gia đình cháu bé đưa xác về Hải Phòng mai táng; 

Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông tại thôn An Mỹ: Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 

23/02/2022 tại trục đường tỉnh ĐT 455 địa phận thôn An Mỹ, xã An Dục xảy ra vụ tai nạn 

giao thông giữa xe máy biển số 17K4 - 0214 do ông Vũ Đình Khởi, sinh năm 1958 chở theo 

vợ là bà Nguyễn Thị Chín, sinh năm 1966 trú tại thôn Việt Thắng, xã An Dục điều khiển đi 

hướng An Dục - An Vũ với xe ô tô tải biển số 29H-126.48 đang dừng, đỗ dưới lòng đường 

của anh Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1984 HKTT tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ 

(Tạm trú tại thôn An Mỹ, xã An Dục). Hậu quả ông Khởi bị chấn thương vùng ngực, mặt, 
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đầu gãy 03 chiếc răng; bà Chín vợ ông Khởi bị chấn thương vùng đầu, xe máy bị hư hỏng 

nặng, ô tô tải bị hư hỏng đèn xi nhan hậu bên trái. Cả 2 vợ chồng ông Khởi được cấp cứu, 

điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. CAX đã bảo vệ hiện trường phối hợp với đội 

CSGT Công an huyện thụ lý giải quyết; 

 Ngày 11/3/2022 phối hợp với thôn An Lạc cùng gia đình anh Nguyễn Văn Báu, trú tại 

thôn An Lạc khống chế đối tượng Nguyễn Đức Hoàn, sinh năm 1976 (là em trai anh Báu) 

cùng trú tại thôn An Lạc có biểu hiện tâm thần hoang tưởng đã dùng dao đập phá nhà cửa, 

đánh vợ con gây ảnh hưởng tới ANTT tại địa phương, sau đó tiến hành đưa đi bệnh viện tâm 

thần điều trị; 

Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-

TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến 2030 theo chỉ đạo của Công an cấp trên; 

Thông báo về việc cung cấp số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công dân trong việc thực hiện các giao dịch với cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan đồng thời có thể kiểm tra chỉnh sửa thông tin công dân trên hệ 

thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

Tiếp tục cập nhật chỉnh sửa thông tin các hồ sơ cấp CCCD của công dân sai hỏng do 

Công an huyện trả về đảm bảo theo đúng quy định; 

Tuần tra đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn xã theo kế hoạch; 

Tiếp công dân giải quyết các thủ tục về cư trú theo đúng quy định của pháp luật; 

Tổ chức tuần tra mật phục thường xuyên đảm bảo ANTT trên địa bàn xã; 

Gọi hỏi răn đe giáo dục 03 đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng. 

Công tác quân sự địa phương: 

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 tình huống xảy ra. 

Tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất tại xã An Vũ cho 5 đồng chí. 

3. Công tác văn hóa - xã hội 

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

ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 

26/3, tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

các quy định của địa phương. Trong tháng, Đài truyền thanh xã đã tuyên truyền được 06 bài 

của các đoàn thể, ngành giới. Trong đó: Hội Phụ nữ được 01 bài, Trạm y tế, dân số được 01 

bài, Mặt trận Tổ quốc được 01 bài, Ban Tuyên giáo Đảng ủy được 01 bài, HTXDVNN xã 

được 01 bài và Ban Công an xã được 01 bài; 

Thường xuyên báo cáo tăng, giảm kịp thời; 
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Rà soát, đối chiếu sổ theo dõi danh sách liệt sỹ đang lưu trữ ở địa phương với Phòng 

LĐTBXH huyện; 

Tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ nhà ở cho người có công nằm ngoài đề 

án về Phòng để theo dõi, tổng hợp. 

Tổ chức cấp quà của Tập đoàn Vingrup trích từ Qũy Thiện Tâm cho 2 đối tượng 

thương binh nặng từ 81% trở lên (Ông Vũ Đình Điền và ông Nguyễn Văn Tốt thôn Việt 

Thắng). Mỗi xuất quà trị giá 15.000.0000 đồng. 

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 trường - xây dựng - giao thông - 

công thương 

* Công tác Địa chính - Nông nghiệp - Môi trường: 

Kết hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thẩm định hồ sơ xin cấp 

GCNQSD đất của các hộ dân trên địa bàn xã; 

Giải quyết đơn đề nghị của ông Vũ Đình Vinh thôn An Lạc (mời hộ có liên quan lên 

UBND xã làm việc theo nội dung giấy mời nhưng ông Khánh không lên). 

 * Công tác Xây dựng: 

Tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí của một số hộ dân thôn Việt Thắng đề nghị hỗ 

trợ một phần kinh phí thi công tuyến đường từ nhà ông Động đến nhà ông Mạnh. 

6. Công tác tư pháp - hộ tịch - nội vụ - thủ quỹ - thống kê - văn thư - lưu trữ 

Đăng ký khai sinh lại cho 08 trường hợp. Đăng ký khai sinh mới cho 03 trường hợp. Đăng 

ký kết hôn 02 cặp. Xác nhận tình trạng hôn nhân cho 05 trường hợp trong đó để kết hôn 02 trường 

hợp,  để giao dịch dân sự 03 trường hợp. Khai tử cho 06 trường hợp. Chuyển danh sách cấp thẻ 

BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi là 05 trường hợp, 02 trường hợp đang chờ kết quả. Thường trực tiếp 

công dân đảm bảo đúng quy định. Thực hiện công tác chứng thực cho 172 trường hợp đúng quy 

định. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân khi đến 

giao dịch, liên hệ công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; 

Làm tốt công tác chứng thực ủy quyền vay vốn Ngân hàng NNPTNT, thế chấp vay vốn 

Qũy tín dụng nhân dân Đồng Tiến, ủy quyền làm hồ sơ về đất đai; 

Vào sổ công văn đến, công văn đi đúng trình tự, thủ tục. Thực hiện tốt công tác Nội vụ, 

công tác Thống kê theo chỉ đạo của ngành cấp trên. 

7. Công tác y tế - dân số 

+ Công tác phòng, chống dịch: Duy trì công tác điều tra, giám sát dịch Covid-19. Tổ 

chức tiêm các đợt theo phân bổ vắc xin phòng Covid-19 của Trung tâm y tế huyện. Triển khai 

test loại trừ mắc Covid-19 khi có yêu cầu. 
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+ Công tác khám, chữa bệnh: Tổng số bệnh nhận khám là: 150 ca. Số bệnh nhân điều 

trị ngoại trú là: 50 ca, số bệnh nhân điều trị nội trú là: 02 ca, bệnh nhân chuyển tuyến là 06 ca. 

Chuyên môn an toàn, không xảy ra tai biến. 

+ Công tác bảo vệ bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình: Tổ chức tiêm chủng cho trẻ 

em dưới 01 tuổi đạt 98% chỉ tiêu đảm bảo an toàn, không có phản ứng sau tiêm. 

Duy trì lịch khám thai, khám phụ khoa cho chị, em đảm bảo chỉ tiêu và an toàn. 

+ Các hoạt động chương trình y tế đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trên giao. 

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

và ĐT, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhất là thời 

điểm cho học sinh đi học trở lại bình thường. Trường học đảm bảo an toàn. 

9. Các thôn 

Các thôn tuyên truyền nhân dân chăm sóc và bảo vệ lúa xuân; tăng cường công tác 

quản lý đất đai; 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. Tăng cường hoạt động có hiệu quả của Tổ 

Covid cộng đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022 

1. Sản xuất nông nghiệp 

HTXDVNN xã tiếp tục chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc lúa chiêm xuân, theo dõi 

tình hình sâu bệnh hại lúa. Đôn đốc các tổ thủy nông bơm dẫn nước kịp thời. Tiếp tục làm tốt 

công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất. Thực hiện làm tốt nội dung chương trình Đại hội đại biểu 

thường niên HTX năm 2021. 

Ban chăn nuôi thú y xã 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 2022. Triển khai kế hoạch tháng vệ sinh tiêu độc, khử 

trùng đến các đồng chí Thú y viên, Trưởng thôn. Tuyên truyền các hộ chăn nuôi trên địa bàn 

xã vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ phòng bệnh dịch trên đàn gia súc, gia cầm. Xây dựng 

kế hoạch tiêm vắc xin bốn bệnh đỏ cho đàn gia súc, gia cầm.  

2. Công tác an ninh - quân sự địa phương 

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

trong nhân dân. Nhất là tội phạm trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 

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; 

Tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, TT ATXH, tuần tra nhắc nhở nhân dân 

chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú theo đúng 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 tình huống xảy ra. 
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3. Công tác văn hóa - xã hội 

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương. Tổ 

chức dâng hương lễ thánh ngày mùng 08 tháng 3 âm lịch tại Di tích lịch sử Quốc gia Miếu 

Rọc. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, người có công. Báo cáo tăng, giảm kịp thời. 

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 thương - nông nghiệp - thuỷ lợi 

- môi trường 

 Tiếp tục giải quyết đơn đề nghị của hộ ông Vũ Đình Vinh thôn An Lạc, đơn đề nghị 

của hộ ông Nguyễn Văn Thứ thôn An Mỹ; 

 Đôn đốc thi công phần kè bờ hồ thôn Lạc Cổ để hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán 

sửa chữa bờ hồ thôn Lạc Cổ; 

 Giải quyết một số trường hợp vi phạm đất đai còn tồn đọng; 

 Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch 372 tại một số điểm xen kẹp trong khu dân cư; 

 Rà soát lại các tiêu chí NTM nâng cao để tham mưu cho cấp ủy xây dựng lộ trình về 

đích NTM nâng cao vào những năm tiếp theo; 

 Phối hợp với thôn Việt Thắng khảo sát lập dự toán xây dựng rãnh tiêu nước khu vực 

xóm 5, đoạn đường GTNT xóm 9 để tham mưu xây dựng định mức hỗ trợ.  

6. Công tác tư pháp - hộ tịch - nội vụ - thủ quỹ - thống kê - văn thư - lưu 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 và giải quyết các thủ tục hành chính theo 

quy định;rà soát các trường hợp đơn thư còn tồn đọng để tham mưu giải quyết dứt điểm. 

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.  

Theo dõi, nhắc nhở cán bộ, công chức chấp hành nghiêm thời gian, giờ giấc làm việc, 

bảo đảm thường trực để giải quyết công việc; 

Làm tốt công tác thông tin, báo cáo khi giải quyết công việc. 

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 các quy định phòng, chống dịch đặc biệt là dịch Covid-19; triển khai 

tiêm phòng vắc xin Covid-19 khi có chỉ tiêu phân bổ của ngành y tế cấp trên đảm bảo an 

toàn; 

Tổ chức, triển khai các chương trình y tế đảm bảo an toàn, hiệu quả; 
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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. Tiếp tục 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

9. Các thôn 

Tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nhân dân chăm sóc và bảo vệ lúa 

xuân. Điều tiết nước hợp lý tạo mọi điều kiện thuận lợi để lúa sinh trưởng và phát triển; 

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; 

Phát huy có hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, kịp thời phản ảnh về Ban chỉ 

đạo xã khi có những trường hợp phát sinh phục vụ tốt nhất cho việc chủ động phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Ý kiến đề nghị của thôn Bình Minh: Đề nghị UBND xã giải quyết dứt điểm khu vực 

nong nước đường Vừng còn mấy đống đất đổ trên vị trí hạ máy bơm. Cây xanh của anh 

Khiêm đã chặt nhưng vẫn chưa hết, vẫn còn 2 cây to tại khu vực đường Chè đồng Bông. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022 và dự kiến một số 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022, 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 Cường 

 


