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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5

Và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5
1. Sản xuất nông nghiệp:
- Tập trung chăm sóc cho lúa chiêm xuân, bón đón đòng cho các trà lúa,  

điều tiết nước cho các diện tích lúa, thu hoạch rau màu vụ xuân hè, chỉ đạo các cơ 
sở thôn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng khi phát hiện sâu bệnh thông báo cho bà 
con nông dân để có biện pháp phòng trừ kịp thời. 

- Chỉ đạo các cơ sở thôn tăng cường vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch rau bèo, 
khai thông dòng chảy hệ thống kênh mương trong làng, ngoài đồng, sẵn sàng tiêu 
úng khi có mưa lớn kéo dài.

2. Lĩnh vực Văn hóa – Lao động TB&XH- truyền thanh
* Lĩnh vực Văn hóa thông tin
- Tuyên truyền ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, ngày Chữ Thập đỏ quốc 

tế và ngày trăng lưỡi liềm đỏ (8/5), Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam 
(10/5), ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5), ngày sinh 
nhật Bác Hồ 19/5, Đại hội Nạn nhân chất độc da cam (24/5), ngày Thế giới không 
hút thuốc lá (31/5).

- Chùa Tùng Am (thôn Vân Am), chùa An Ninh thôn Khuông Phụ tổ chức 
Ngày Lễ Phật đản nhỏ gọn

- Báo cáo các cơ sở in, phô tô, phát hành trên địa bàn xã
- Hướng dẫn các thôn Lập Zalo tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng tại thôn
* Lĩnh vực TBXH
- Báo cáo phòng LĐTBXH công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách 

xã hội.
- Báo cáo tình hình lao động việc làm
- Báo cáo, hoàn thiện hồ sơ người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo còn anh, 

chị, em ruột, đề nghị tỉnh hỗ trợ.
- Rà soát lao động bất hợp pháp đang ở Hàn Quốc
- Rà soát trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã
- Triển khai kế hoạch tháng hành động vì trẻ em



- Báo cáo số trẻ em bị tai nạn thương tích năm 2022
- Báo cáo số trẻ em nhận làm con nuôi trên địa bàn xã
- Chi trả trợ cấp người có công tháng 05/2022
- Trong tháng 05/2022 Bộ phận LĐTBXH đã thẩm định hồ sơ xét duyệt trợ 

cấp xã hội cho đối tượng BTXH, theo dõi tình hình tăng, giảm các đối tượng 
BTXH; 
   3. Về đảm bảo an ninh – quốc phòng:

3.1.Công tác an ninh:
- Chỉ đạo Ban Công an phối hợp với  Ban Quân sự tiếp tục giữ vững ANCT- 

TTATXH. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, công tác nắm tình hình nội bộ 
nhân dân đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, xây dựng và làm tốt kế hoạch đảm 
bảo an ninh trật tự bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã, nhiệm kỳ 2022-2024.

3.2. Công tác quốc phòng quân sự
-Tổ chức huấn luyện dân quân cơ động theo kế hoạch và cử dân quân binh 

chủng tham gia huấn luyện do cấp trên tổ chức.
-Thành lập đội tuyển, tổ chức ôn luyện tham gia hội thao kết thúc huấn luyện 

năm 2022 do huyện tổ chức, thời gian trong 2 ngày từ ngày 02/06 - 03/06 với 6 nội 
dung chuyên đề .

-Hoàn thiện các văn kiện phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã năm 
2022 theo kế hoạch cấp trên. 

-Phối hợp với Ban CHQS huyện, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đưa đi huấn luyện 
bổ túc cán bộ tiểu đoàn, đại đội năm 2022 tại đơn vị đảm bảo theo kế hoạch. Tổ 
chức phúc tra đơn vị tiểu đoàn thông tin tỉnh, Lữ 131 hải quân.

- Nhân kỷ niệm ngày chiến tháng 07/05 tổ chức phối hợp chuyển qua, tặng 
quà cho 03 đối tượng là bộ đội Điện Biên trên địa bàn xã . 

-Hoàn thiện hồ sơ cho 02 công dân thi vào trường học viện quân y Bộ quốc 
phòng.

4. Công tác hộ tịch.
- Chứng thực bản sao từ bản chính: 669 văn bằng, chứng chỉ.

          - Đăng ký khai sinh cho 44 trường hợp
          - Cấp khai tử cho 10 trường hợp, 
          - Kết hôn cho 8 trường hợp.
          - Xác nhận tình trạng hôn nhân: 22 trường hợp.
          -Đăng ký giám hộ: 3 trường hợp.
          - Cấp bản sao: 382 trường hợp.

5. Công tác cải cách hành chính- Văn phòng
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên rà soát, bổ sung, cập nhật 

và niêm yết công khai các danh mục thủ tục hành chính tại bộ phận “ một cửa” xã 



- Thường xuyên đưa tin bài, về hoạt động của các ngành, đoàn thể, công tác 
chỉ đạo, điều hành của UBND xã lên Trang tin điện tử của xã Yết Kiêu.

- Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 85% 
trên tổng số hồ sơ thực hiện tại bộ phận “ một cửa”

- Triển khai thực hiện thành công kế hoạch bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 
2022-2024, ban hành quyết định công nhận 16 chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 
2022-2024 trên địa bàn toàn xã.
        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. 

- Kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước trong làng, ngoài đồng, sắn sàng ứng phó 
với tình hình mưa, bão, úng

- 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 giải quyết đơn của ông Trần Văn Thanh và bà Vũ Thị Mười thôn 
Bá Đại chuyển tòa án giải quyết

- Nhận và đang giải quyết đơn của ông Đoàn Quang Tản thôn Lương  Nham
- Tiếp nhận và giải quyết đơn của ông Vũ Hữu Láng thôn Thượng Bì 1
- Tiếp nhận và đang giải quyết đơn của ông Vũ Bá Lẩn thôn Lương Xá
6. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
Tiếp tục triển khai tiêm mũi 2, mũi 3, mũi 4 cho đối tượng, tính đến ngày 

26/5/2022, trạm y tế đã tiêm mũi 1 cho 986 đối tượng là học sinh từ 10-11 tuổi 
trong các nhà trường, tiêm mũi 2 cho các đối tượng: 304 , mũi 3: 260, mũi 4: 380

 II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2022
1.Công tác sản xuất nông nghiệp.
- Chỉ đạo các cơ sở thôn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu 

bệnh cuối mùa kịp thời hiệu quả.
- Thực hiện kế hoạch khơi thông dòng chảy, đôn đốc các thôn dọn cỏ mương 

máng, kiểm tra hệ thống cống tiêu thoát nước, Sẵn sàng ứng phó, đảm bảo việc tiêu 
úng khi có mưa bão úng xảy ra.

2.Văn  hóa xã hội - truyền thanh
- Tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em, ngày môi trường thế giới (5/6), ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh 10/6, ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6, ngày báo chí cách mạng 
21/6, ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

- 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 cấp thẻ người có công, Bảo trợ xã hội

3. An ninh - 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.
-  Rà soát hoàn thiện hồ sơ, hệ thống sổ sách về công tác chính sách phục vụ 

cấp trên kiểm tra. 
-  Phối hợp với Ban CHQS huyện, đơn vị tiểu đoàn thông tin tỉnh hoàn thiện 

hồ sơ cho 05 đồng chí quân nhân dự bị đưa đi huấn luyện tại đơn vị, thời gian từ 
ngày 09/06 – 23/06/ 2022.  

- Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội chi bộ, 
nhiệm kỳ 2022 – 2025, thời gian dự kiến đầu tháng 06. 

- Chuẩn bị tốt điều kiện tham gia hội thao kết thúc huấn luyện năm 2022 do 
huyện tổ chức, phấn đấu đạt thành tích cao. Đồng thời cử chọn lực lượng cho 
huyện tham gia hội thao cấp tỉnh năm 2022.

-  Xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí cho công tác ôn luyện, hội thao và các 
nhiệm vụ thường xuyên khác đảm bảo theo quy định. Bảo quản tốt vũ khí trang bị.

4. Các mặt công tác khác:
 - Duy trì lịch tiếp công dân và làm công tác chuyên môn theo quy định. 
- Đôn đốc việc rà soát thủ tục hành chính, thực hiện các nhiệm vụ thường 

xuyên về công tác cải cách hành chính năm quý II năm 2022, báo cáo công tác cải 
cách hành chính quý II/2022

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác.
Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 05 và 

một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 06/2022 của UBND xã. 

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