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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11

Và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10

1. Sản xuất nông nghiệp:

Đôn đốc tiến độ gieo trồng và điều hành bơm nước tưới cây rau mầu vụ 
đông. Tranh thủ thời tiết hanh khô chỉ đạo các thôn cầy bật đất phơi ải.

- Phối hợp với Phòng NN và XNCTTL huyện nạo vét 17 tuyến kênh, chiều 
dài khoảng 1750m, tổng khối lượng ước đạt 4.500 m3.(khối lượng huyện giao). Xây 
dựng PASX vụ chiêm xuân 2022-2023.

- HTXDVNN xây dựng kế hoạch sửa chữa 2 trạm bơm thôn Thượng Bì 2, 
Hoàng Kim, xây cơi mương dẫn nước thôn Huyền Bủa

Chỉ đạo chuyên môn thú y hướng dẫn bà con các biện pháp phòng ngừa bệnh 
dịch ở các diện tích nuôi thủy sản khi thời tiết thay đổi, khử trùng và tiêm phòng 
cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Chỉ đạo Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ rà soát, triển 
khai các Phương án đề phòng, kịp thời ứng phó khi diễn biến thời tiết xấu xảy ra
          2. Công tác cải cách hành chính- văn phòng – thống kê

2.1. Công tác hành chính- văn phòng
Thường xuyên đôn đốc duy trì thời gian làm việc theo đúng quy định; bộ 

phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và các giấy tờ có liên quan của công dân, cá nhân, tổ 
chức đến giao dịch; bộ phận một cửa xem xét các giấy tờ văn bản và trình  lãnh 
đạo UBND xã ký và trả kết quả ngay trong ngày.
            Làm tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt kế hoạch tập huấn cải cách 
hành chính do Tỉnh, huyện tổ chức

Thực hiện các báo cáo thường xuyên về Cải cách hành chính, báo cáo 
kiểm soát thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin báo cáo chính phủ và các 
nhiệm vụ khác về Cải cách hành chính.
                  Nhập nhận đầy đủ văn bản đến đi qua hệ thống quản lý văn bản điều 
hành của xã.

  Rà soát niêm yết lại các bộ thủ tục hành chính cấp xã, thông báo danh mục 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Yết Kiêu
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Làm tốt công tác chuyên môn, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Huyện tổ 
chức

2.2 Công tác thống kê
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các phòng, ban UBND huyện; kịp thời 

báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng thuộc UBND huyện đúng thời gian quy 
định, chính xác. Điều tra, thống kê các hộ nuôi trồng thủy sản trong xã

3. Lĩnh vực Văn hóa – Lao động TB&XH- truyền thanh
3.1.Lĩnh vực Văn hóa Thông tin:
- Tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh trong tháng 

11/2022: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 
(18/11/1930 - 18/11/2022); 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 
20/11/2022); 82 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2022); 76 năm 
Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022)

- Lập hồ sơ đề nghị UBND huyện công nhận lại 16 làng văn hóa và đề nghị 
UBND huyện Gia Lộc tặng giấy khen cho 03 làng văn hóa năm 2022: Lương 
Nham, Khuông Phụ, Bá Đại

3.2. Lĩnh vực Lao động TB&XH
- Điều tra Nghèo, cận nghèo năm 2022 lấy dữ liệu năm 2023
- Báo cáo chỉ tiêu lao động việc làm năm 2022
- Lập Danh sách báo giảm, bổ sung chúc thọ năm 2022
- Báo cáo tình hình tăng giảm đối tượng người có công. 
- Tiếp tục thụ lý hồ sơ thẩm định và trình UBND huyện quyết định đối tượng 

hưởng Bảo trợ xã hội, ưu tiên người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên; theo dõi tình hình 
tăng giảm đối tượng BTXH; 

- Tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng BTXH 
mới được duyệt; Lập danh sách đề nghị sửa, đổi lại thẻ sai thông tin của các Loại 
đối tượng người nghèo, trẻ em, người có công, Bảo trợ xã hội.

- Tiếp tục hoàn thiện các mẫu biểu điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
trình lãnh đạo phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và báo cáo 
UBND huyện.

3.3. Hoạt động Đài truyền thanh xã
Đài truyền thanh thực hiện tiếp âm đài TW, đài Tỉnh, đài Huyện, tuyên 

truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy 
định của địa phương, Tăng cường thời lượng viết bài tuyên truyền nhân dân công 
tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tuyên truyền việc lập tài 
khoản, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân và các kế hoạch của 
UBND xã

Thông báo các tin bài của Đảng ủy- HĐND- UBND-UBMTTQ và các cơ 
quan ban ngành đoàn thể.
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3.4. Công tác tôn giáo
         - Lập báo cáo tháng gửi phòng Nội vụ huyện
         - Quản lý tốt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại xã, không để hoạt động 
mê tín dị đoan trên địa bàn xã.
          4. Về đảm bảo an ninh – quốc phòng:

4.1. Về công tác an ninh
Tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định, không có vụ việc ảnh hưởng đến 

ANCT tại địa phương. Lực lượng Công an xã đã thường xuyên xuống địa bàn cơ sở 
thôn để thực hiện công tác nắm hộ, nắm người theo kế hoạch 294 ngày 30/05/2022. 

Tình hình tôn giáo ổn định. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn diễn ra bình 
thường theo đúng quy định của pháp luật. Không có hoạt động tuyên truyền về tôn giáo trái với 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua nắm tình hình chưa phát hiện hoạt 
động liên quan đến ANQG.

Xã Yết Kiêu hiện tại có 03 người nước ngoài đang tạm tú tại địa phương: 01 Hàn 
Quốc đang hoạt động, kinh doanh, sản xuất tại Công ty Nhất Thế Giới áo mưa  01 người 
Đài Loan (Trung Quốc đang hoạt động tại khu CN Tân Trường; ); 01 người Đài Loan 
gốc Việt; 03 con lai với người nước ngoài còn nhỏ; qua nắm tình hình chưa phát hiện hoạt 
động liên quan đến ANQG.

Vi phạm pháp luật về TTXH: 03 vụ (01 vụ xảy xa tại xóm Chợ, thôn Thượng 
Bì 2, 02 vụ xảy ra tại thôn Vân Am)

Các vi phạm khác: 01 vụ mâu thuẫn gia đình xảy ra tại thôn Thượng Bì 1
Trong tháng tổ chức 04 buổi tuần tra, mật phục trên một số thôn xóm, tuyến đường 

giao thông trên địa bàn, phối hợp với tổ 151 của Công an huyện tuần tra trên tuyến 
đường tỉnh lộ 395

4.2. Công tác quốc phòng quân sự
Duy trì lực lượng thường trực, thực hiện nghiêm túc các chế độ như: Trực 

chỉ huy, trực SSCĐ các chế độ báo cáo hang ngày, tuần, tháng và đột xuất theo quy 
định của cấp trên.

Xây dựng kế hoạch phối  hợp với Ban công an xã thường trực đảm bảo công 
tác an ninh trật tự trên địa bàn. 

- Tổ chức triển khai cho các thôn phát lênh điều động  khám sơ tuyển cho 
công dân. Tham mưu cho Hội đồng NVQS xã tổ chức khám sơ  tuyển NVQS cho 
các công dân trên địa bàn.

- Phối hợp tố với trạm y tế, đài truyền thanh, các ban ngành đoàn thể, cán bộ 
công chức UBND xã làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất , trang trí, tuyên 
truyền cho khám sơ tuyển cấp xã.
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- Phối hợp với công chức tư pháp xã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 
các công dân không chấp hành Lệnh điều động khám sơ tuyển của chủ tịch UBND 
xã. Để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật . Đồng thời tiếp tục đôn đốc các 
công dân thực hiện.

- Chuẩn bị hồ sơ , báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của Quân khu , kiểm tra 
công tác GDQP & AN năm 2022.

4. Công tác hộ tịch.
- Chứng thực bản sao từ bản chính: 95 văn bằng, chứng chỉ.

          - Đăng ký khai sinh cho 62 trường hợp
          - Cấp khai tử cho 21 trường hợp
          - Kết hôn cho 7 trường hợp
          - Xác nhận tình trạng hôn nhân: 21 trường hợp
          - Cải chính, thay đổi hộ tịch: 01 trường hợp
          - Cấp bản sao: 25 trường hợp.
          5. Công tác Đất đai, môi trường, GTTL

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý tài nguyên, môi trường, các 
điểm thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, đôn đốc các cơ sở thôn, các 
điểm công cộng như Công sở, Trường học, Trạm y tế, Nhà văn hóa các thôn, chợ 
Buộm, đường làng, ngõ xóm; tiến hành thu gom rác thải bên ngoài các bãi rác tập 
trung. 

- Tiếp tục công tác kiểm tra, tuần tra, kịp thời phát hiện các vi phạm xây 
dựng trên đất 03, đất chuyển đổi đề xuất Lãnh đạo UBND xã có phương án xử lý 
kịp thời.

- Nhận và xử lý giải quyết xong đơn của bà Nguyễn Thị Tám thôn Lương 
Nham

- Nhận và đang giải quyết đơn ông Vũ Xuân Diển thôn Gạch
- Phối hợp cùng hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Gia Lộc triển khai 

phương án thu hồi giải phóng mặt bằng khu dân cư số 3 và khu dân cư mới Yết 
Kiêu

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022
1. Công tác sản xuất nông nghiệp.
- Tiếp tục đôn đốc gieo trồng và bơm nước tưới cho cây rau mầu vụ đông, 

đôn đốc thực hiện làm thủy lợi đông xuân theo kế hoạch và đôn đốc các cơ sở, bộ 
phận khác cùng thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Tổ chức họp liên kết - hợp đồng máy cầy ải và làm đất vụ chiêm.
- Tổ chức điều hành đổ nước làm mạ dược theo lịch gieo cấy.
- Cung ứng thóc giống trong cơ cấu theo nhu cầu đăng ký.
2.Văn  hóa xã hội - truyền thanh
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- Tuyên truyền ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS (01/12); Ngày quốc 
tế người khuyết tật (3/12), ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12); 
Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam (22/12); Ngày Dân số Việt Nam (26/12)

- Báo cáo tình hình tăng giảm đối tượng người có công. 
- Tiếp tục thụ lý hồ sơ thẩm định và trình UBND huyện quyết định đối tượng 

hưởng Bảo trợ xã hội, ưu tiên người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên; theo dõi tình hình 
tăng giảm đối tượng BTXH; 

- Tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng BTXH 
mới được duyệt; Lập danh sách đề nghị sửa, đổi lại thẻ sai thông tin của các Loại 
đối tượng người nghèo, trẻ em, người có công, Bảo trợ xã hội.

- Trình UBND huyện phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung 
bình năm 2023 

- Lập Danh sách đề nghị thẻ Bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
năm 2023 

3. An ninh - Quân sự:
3.1 Công tác an ninh
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, công tác nắm tình hình trong nội bộ 

nhân dân đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra
3.2. Công tác quân sự
  Tiếp tục duy trì tốt các hoạt động theo quy định, tổ chức trực chỉ huy , trực 

ban đảm bảo thường xuyên ,liên tục theo quy định. Tổ chức LL phối hợp với LL 
công an đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn. 

Tổ chức phương tiện  và đôn đốc công dân tham gia khám cấp huyện vào 
ngày 07 tháng 12 năm 2022 đảm bảo 100 % quân số. Tổ chức thâm nhập, viết hồ 
sơ cho các công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023.

Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, đài truyền thanh xã, các cơ sở làm 
tốt công tác tuyên truyền các văn bản của cấp trên, Luật NVQS, công tác chính 
sách hậu phương quân đội và động viên các công dân tham gia khám tuyển cấp 
huyện đảm bảo thời gian, quân số. 

Xây dựng kế hoạch chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị sắp xếp 
vào các đơn vị dự bị đảng viên năm 2022.

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị báo cáo phục vụ kỳ họp HĐND xã kỳ họp cuối 
năm và tổng kết công tác QP - QSĐP năm 2022 gắn với kỷ niệm 78 năm ngày 
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944/ 22/12/2022).

Tiếp tực duy trì tốt sinh hoạt chi bộ theo quy định và tham mưu cho Đảng ủy 
xây dựng nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo công tác QP - QSĐP năm 2023
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Xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí cho công tác QP - QSĐP  năm 2023 và 
các nhiệm vụ thường xuyên khác đảm bảo theo quy định. Bảo quản tốt vũ khí trang 
bị theo quy định.

 Các mặt công tác khác:
 - Duy trì lịch tiếp công dân và làm công tác chuyên môn theo quy định. 
- Xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022

          - Duy trì đôn đốc, kiểm tra thực hiện chế độ làm việc và tiếp công dân, tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và tham mưu cho lãnh đạo UBND xã kịp thời giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Luật khiếu nại.
           - Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã về công tác soạn thảo các văn bản 
liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã;

- Rà soát lại các bộ thủ tục hành chính cấp xã, kiểm tra đôn đốc các ngành 
chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ chấm điểm cải cách hành chính năm 2022
          -Tình hình đơn thư KNTC và giải quyết KNTC của công dân.

- Xây dựng các văn bản phục vụ kỳ họp thứ 5- HĐND xã
-Tiếp tục tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh khác: tay chân miệng, sốt 

xuất huyết
-Thực hiện một số nội dung khác
Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 và 

một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2022 của UBND xã. 

Nơi nhận:
- TV Đảng ủy- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Du
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