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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6

Và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 6
1. Sản xuất nông nghiệp:
- Tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, kịp thời triển khai phương án vụ mùa, 

cày ngả ruộng cho diện tích gieo mạ dược, chỉ đạo các cơ sở thôn tập trung công 
tác vệ sinh đồng ruộng, dọn cỏ, khơi thông dòng chảy, kiểm tra, tu sửa hệ thống 
cống, mương tiêu thoát nước trong làng, ngoài đồng chuẩn bị tốt cho kế hoạch gieo 
cấy vụ mùa năm 2022 đảm bảo đúng khung thời vụ.

Triển khai thực hiện Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2022 

2. Lĩnh vực Văn hóa – Lao động TB&XH- truyền thanh
* Lĩnh vực Văn hóa thông tin
- 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)

* Lĩnh vực TBXH
- 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.

- Báo cáo tình hình tăng giảm đối tượng người có công. 
- Lập DS đối tượng thuộc diện được tặng quà nhân dịp ngày thương binh liệt 

sỹ 27/7/2022
- Phúng viếng và chia buồn đối với bố, mẹ, vợ liệt sỹ, thương binh, bệnh 

binh, 
- Tổng hợp danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã
- Báo cáo chỉ tiêu lao động, việc làm
- Lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện chúc thọ tết 2023
- Lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ tiền điện Bảo trợ xã 

hội quý 2/2022



- Báo cáo đề nghị hỗ trợ nhà ở Người có công
- Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2022
- 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; 
          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, xử lý 01 vụ gây mất trật tự công 
cộng, 01 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ cướp tài sản đã 
hoàn thiện hồ sơ chuyển huyện xử lý.

3.2. Công tác quốc phòng quân sự
Chuẩn bị tốt điều kiện tham gia hội thao kết thúc huấn luyện dân quân năm 

2022, kết quả đạt giải nhì toàn đoàn
Phối hợp với tổ chức chuyển quà, tặng quà cho đối tượng là bộ đội Điện 

Biên trên địa bàn xã nhân kỷ niệm ngày chiến thắng 07/5
Kiện toàn đại diện xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 

2022, phối hợp với lực lượng công an xã đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
4. Công tác hộ tịch.
- Chứng thực bản sao từ bản chính: 103 văn bằng, chứng chỉ.

          - Đăng ký khai sinh cho 34trường hợp
          - Cấp khai tử cho 9 trường hợp, 
          - Kết hôn cho11 trường hợp.
          - Xác nhận tình trạng hôn nhân: 27 trường hợp.
          - Cải chính, thay đổi hộ tịch: 03 trường hợp
          - Cấp bản sao: 255 trường hợp.

5. Công tác cải cách hành chính- Văn phòng
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng 

cao chất lượng dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4. Tập trung thực hiện 
xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng Quy chế làm việc, kiện toàn nhân sự làm 
việc tại bộ phận “Một cửa” xã theo đúng quy định, thực hiện tốt việc tiếp nhận và 
trả kết quả

Xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND 
xã với nhân dân thôn Thượng Bì 1, dự kiến thời gian cụ thể từ ngày 01/7-
15/7/2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện, các văn bản phục vụ kỳ họp thứ 4 HĐND 
xã khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026. 

          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, sẵn 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 Đoàn Văn Đạo thôn Lương  Nham
- Tiếp nhận và giải quyết đơn của bà Phạm Thị Phấn thôn Khăn
6. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
Tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin Covid 19, đến nay Kết quả 6 tháng 

đầu năm 2022, số người được tiêm ít nhất 1 mũi là 12.435 người, số tiêm 2 mũi là 
11.118 người, tiêm 3 mũi là 7.585 người, tiêm mũi 4 là 1.037 

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2022
1.Công tác sản xuất nông nghiệp.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị thực hiện tốt cho Kế hoạch gieo cấy vụ mùa năm 

2022 đảm bảo đúng khung thời vụ và diện tích gieo trồng.
- Tăng cường công tác khơi thông dòng chảy, tu bổ hệ thống kênh mương 

nội đồng, hệ thống cống, đôn đốc các thôn dọn cỏ mương máng, 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 kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.
- Phối hợp với Đoàn TN xã tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân 

ngày 27/7.
- 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.

3. An ninh - Quân sự:
Tiếp tục phối hợp đảm bảo tốt công tác an ninh trên địa bàn, chuẩn bị tôt lực 

lượng sắn sàng ứng phó với tình huống bão úng trên địa bàn
Chuẩn bị lực lượng cho Ban chỉ huy quân sự Huyện tham gia hội thao trung 

đội Dân quân cơ động cấp Tỉnh



- 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.

-  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 III năm 2022
 - Công tác chuẩn bị tài liệu, phục vụ cho kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa I, 

nhiệm kỳ 2021-2026
- 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 06 và 

một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 07/2022 của UBND xã. 

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
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Phạm Văn Du
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