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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: 04/BC-UBND An Dục, ngày 25 tháng 4 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022 

1. Sản xuất nông nghiệp 

HTXDVNN xã chỉ đạo nhân dân tích cực chăm sóc lúa xuân. Đôn đốc các tổ thủy 

nông bơm dẫn nước hợp lý tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng và phát triển, tiếp tục thu mua 

đuôi chuột bảo vệ sản xuất, tổ chức thành công Đại hội đại biểu thường niên HTXDVNN 

năm 2021, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ và diện tích cho việc kiểm tra kinh phí dịch vụ 

thủy lợi phí năm 2021. 

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 dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm;Tiêm vắc xin phòng bệnh (Bốn 

bệnh đỏ) cho đàn gia súc, vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò. Kết quả tiêm và cấp vắc 

xin: được 878 liều, cấp hóa chất tiêu độc khử trùng cho các thôn được 48 lít. 

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 

diễn ra theo đúng các quy định của pháp luật; 

Hoàn thiện các hồ sơ mô hình tự quản về ANTT phục vụ kiểm tra, khảo sát đánh giá 

của phòng PV05 - Công an tỉnh vào ngày 31/3/2022; 

Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn rà soát dữ liệu bảo hiểm của công nhân 

phục vụ việc làm sạch dữ liệu bảo hiểm trên dữ liệu quốc gia về dân cư; 

Tham mưu cho UBND xã ban hành thông báo số 08 ngày 18/4/2022 về tuyên truyền 

nhân dân không sử dụng điện bẫy diệt chuột tại các cánh đồng; 

Gọi hỏi kiểm danh, kiểm diện 03 đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng yêu 

cầu chấp hành nghiêm nghĩa vụ của người chấp hành án; 

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

Vận động số công dân từ đủ 14 đến 22 tuổi chưa đi làm CCCD đến Công an huyện làm 

CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử theo chỉ đạo của Công an cấp trên; 

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; Tổ chức tuần tra mật 

phục thường xuyên đảm bảo ANTT trên địa bàn xã; 
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Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên hệ thống loa truyền thanh nâng cao cảnh giác, 

đấu tranh với các loại tội phạm; 

Tiếp công dân giải quyết các thủ tục về đăng ký, quản lý cư trú theo đúng quy định của 

pháp luật. 

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 đăng ký NVQS tuổi 17 cho 21/21 công dân, đăng ký dự bị 2 cho 18 đồng chí, 

rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ, điều tra dữ liệu nữ công dân có chuyên môn kỹ thuật, 

phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022 theo đúng kế hoạch của BCH quân sự huyện; 

Xây dựng kế hoạch huấn luyện và tham gia hội thao dân quân theo kế hoạch của BCH 

quân sự huyện; 

Tham mưu cho Hội đồng chính sách xã họp xét đồng thời hoàn tất 02 bộ hồ sơ đề nghị 

hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nộp về Bộ phận 

chính sách BCH quân sự huyện. 

3. Công tác văn hóa - xã hội 

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

Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM xã nhiệm kỳ 2022-2027, tuyên truyền ngày kỷ niệm giải 

phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 01/5, 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: Ban chăn nuôi 

thú y xã được 03 bài, Hội Nông dân xã được 01 bài, Đoàn TNCSHCM xã được 01 bài và Ban 

Công an xã được 01 bài. 

Thường xuyên báo cáo tăng, giảm kịp thời; 

Bàn giao tài liệu, sổ sách phục vụ cho Đoàn kiểm tra Đảng ủy kiểm tra việc thực hiện 

chính sách an sinh xã hội năm 2021 đối với đồng chí Chủ tịch UBND xã và cán bộ, công 

chức có liên quan. 

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 thôn Bình Minh, Việt Thắng, HTXDV NN xã kiểm tra thực địa và thống 

nhất đơn vị thi công đường QL 10B biện pháp tiêu thoát nước khu vực cánh đồng đồng Dè 

đảm bảo việc tiêu thoát nước; 

Kết hợp cùng thôn Việt Thắng khảo sát đường tiêu thoát nước khu dân cư xóm 5; 
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Giải quyết đơn đề nghị của ông Vũ Đình Vinh thôn An Lạc: Gửi thông báo lần 1, lần 2 

và lần 3 đôn đốc hộ ông Vũ Văn Khánh tháo rỡ công trình cổng, dậu sắt trên đất giao thông; 

Đơn giải quyết việc lấn chiếm đường giao thông của công dân thôn An Mỹ: Tiến hành 

làm việc hai hộ gia đình lần 1, lần 2 chưa thống nhất được ranh giới giữa hai hộ; 

Gửi thông báo cho ông Vũ Đình Đốc thôn Bình Minh về việc hoàn trả lại mặt bằng. 

 * Công tác Xây dựng: 

Kết hợp cùng thôn Việt Thắng khảo sát và lập dự toán tuyến đường theo đơn đề nghị 

một số hộ dân xóm 9 về việc hỗ trợ kinh phí đổ bê tông tuyến đường từ nhà ông Động đến 

nhà ông Mạnh, tiến hành nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định của 

pháp luật; 

Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán phần còn lại công trình đường bê tông và kè hướng 

tây nghĩa trang trung tâm. 

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

Đăng ký khai sinh lại cho 13 trường hợp. Đăng ký khai sinh mới cho 05 trường hợp đã có 

đủ số định danh cá nhân theo quy định liên ngành của Bộ Công an và Bộ Tư pháp. Đăng ký kết 

hôn 05 cặp. Xác nhận tình trạng hôn nhân cho 09 trường hợp trong đó để kết hôn 03 trường hợp,  

để giao dịch dân sự 06 trường hợp. Khai tử cho 03 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 150 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; 

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. Hướng 

dẫn việc cách ly, điều trị đối với những người nhiễm Covid-19. 

+ Công tác khám, chữa bệnh: Tổng số bệnh nhận khám là: 152 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 04 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 chương trình y tế có mục tiêu như phong, lao, tâm thần thực hiện theo chỉ 

đạo của ngành, cấp phát thuốc điều trị theo quy định. 
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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. Trường học 

đảm bảo an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. 

9. Các thôn 

Các thôn thực hiện tốt công tác 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 5/2022 

1. Sản xuất nông nghiệp 

HTXDVNN xã tiếp tục chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa chiêm xuân 

năm 2022. Đôn đốc các tổ dịch vụ thủy nông bơm dẫn nước đầy đủ, tránh để khô nước cục 

bộ, tiếp tục thu mua chuột bằng phương pháp đánh bắt thủ công. Thường xuyên thăm đồng 

phát hiện sâu bệnh hại lúa, thực hiện nghiêm túc lịch phòng, trừ sâu bệnh của huyện từ ngày 

4-6/5. Hoàn tất thủ tục, hồ sơ, diện tích canh tác cho cuộc kiểm tra của cấp trên về dịch vụ 

công ích thủy lợi phí năm 2021. 

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

tiêu độc, khử trùng định kỳ phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn 

trâu, bò. Tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh (Bốn bệnh đỏ) cho đàn gia súc, vắc xin viêm da 

nổi cục cho đàn trâu, bò. 

2. Công tác an ninh - quân sự địa phương 

Nắm tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn xã. Đảm bảo tốt an ninh trật tự theo kế 

hoạch. Thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú theo đúng quy định của pháp luật. Thực 

hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Tuần tra kiểm soát đảm bảo 

an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tuyên truyền đến nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích 

cực đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản. Gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự, ma túy; 

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; 

Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, 

cứu sập của lực lượng dân quân theo kế hoạch của BCH quân sự huyện; 

Tổ chức tốt công tác huấn luyện dân quân, tham gia hội thao, kiểm tra theo lịch của 

BCH quân sự huyện đảm bảo đúng thời gian, đủ quân số và chất lượng, phấn đấu hội thao đạt 

khá trở lên. 

3. Công tác văn hóa - xã hội 

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục tuyên truyền đề cương 

giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5, tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu 
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chiến binh xã nhiệm kỳ 2022-2027, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương. Thực hiện tốt chính sách an 

sinh xã hội, người có công. Báo cáo tăng, giảm kịp thời. 

Tuyên truyền Nghị định 131/2021 giải quyết thêm chế đội đối với những đối tượng là 

thương binh đồng thời được hưởng chế độ bệnh binh hoặc hưởng chế độ mất sức lao động; 

Trưởng đài truyền thanh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc 

việc quản trị, đăng tải thông tin, văn bản công khai lên Cổng thông tin điện tử của xã. 

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 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tháo rỡ công trình của ông Vũ Văn Khánh thôn An Lạc 

và ông Vũ Đình Đốc thôn Bình Minh; 

Tiếp tục giải quyết đơn đề nghị công dân thôn An Mỹ, dòng họ Nguyễn thôn An Lạc; 

Tham mưu cho UBND xã triển khai kế hoạch PCTT và TKCN, tổ chức khảo sát 

mương tiêu thoát nước trong khu dân cư và xây dựng kế hoạch kinh phí nạo vét đảm bảo tiêu 

thoát nước. 

Đôn đốc đơn vị tư vấn quy hoạch 372 trên một số điểm xen kẹp trong khu dân cư. 

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; 

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; 

Văn phòng UBND xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận văn bản, thực hiện việc phân 

phối, giao việc của lãnh đạo cho cán bộ, công chức xã trên hệ thống Mạng văn phòng; gửi 

văn bản đi, ký số theo đúng quy trình tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, công 

chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ TTHC hỗ trợ người dân nộp hồ 

sơ trực tuyến theo mức độ 3, mức độ 4;  

Giao cho công chức kiểm soát đầu mối thủ tục hành chính triển khai và thực hiện 

nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định trên hệ thống báo cáo của Chính phủ và của tỉnh.  

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; 
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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; 

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, 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 kịp thời; 

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 Việt Thắng: Đề nghị UBND xã và HTXDVNN xã cho xử lý 

máng mạ xóm 6 và tiêu nước khu dân cư xóm 5 cũ. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022 và dự kiến một số 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022, 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 

 


