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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2023

I-NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Kiện toàn BCĐ và xây dựng Kế hoạch tiêm phòng, chữa bệnh cho đàn 

gia súc, giam cầm vụ xuân. Triển khai tổ chức tiêm phòng cho đàn GSGC vụ 
xuân (Đ/c Phượng tham mưu)

- Chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp, tăng cường khuyến cáo nhân dân 
thường xuyên kiểm tra thăm vườn, chủ động chăm sóc cây trồng. 

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ dân không cuốc xới lề đường 
và để vật liệu gây cản trở giao thông, phát hiện ngăn chặn xe chở quá tải vào 
đường trục xã. Định kỳ hàng quý phát cây, cắt cỏ, tu sửa lề đường (đ/c Tiến - 
Địa chính XD-NN- GTTL thực hiện)

- Báo cáo tiến độ xây dựng kế hoạch phân kỳ mở rộng nâng cấp, làm mới 
các tuyến đường thôn, đường ra đồng, đường nội đồng thực hiện tiêu chí giao 
thông xây dựng nông thôn mới nâng cao (các đ/c Trưởng thôn báo cáo)

- Báo cáo tiến độ, kết quả trồng cây mùa xuân (đ/c Tiến ĐC NN)
- Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân có diện tích thuộc quy hoạch 

khu dân cư Đồng Bo phối hợp kiểm đếm cây, đồng thuận ký phương án hỗ trợ, 
đền bù GPMB.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các tổ hướng dẫn nhân dân cài đặt 
định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch đề ra. 
Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND xã. (Đ/c Toản)

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch (đ/c Toản báo cáo)
- Nghe đ/c Chỉ huy trưởng quân sự xã báo cáo kế hoạch chuẩn bị tổ chức 

huấn luyện dân quân tự vệ
- Tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023 theo chỉ đạo của BCH QS 

huyện Thanh Hà
II-CÁC NHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI MẶT TRẬN-ĐOÀN THỂ
Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân cài đặt 

định danh điện tử mức độ 1, 2; thực hiện tốt Luật phòng cháy chữa cháy và tham 
gia giao thông đảm bảo an toàn, đúng luật.

Tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, 
nước hợp vệ sinh.



Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động sản xuất, chăm sóc 
cây trồng, đặc biệt quan tâm phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, sương mai cho các 
trà vải.

Phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Luật 
đất đai.

III-NHIỆM VỤ CÁC THÔN 
1. Thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên của thôn, tham dự họp 

triển khai công tác tháng của UBND xã.
2. Tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tết trồng cây mùa xuân, 

trồng bổ sung các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tổng  hợp báo cáo số 
liệu gửi về cán bộ Địa chính nông nghiệp xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

3. Tuyên truyền nhân dân thường xuyên kiểm tra các vùng vườn, tích cực 
chăm sóc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng nhất là các trà 
vải.

4. Kịp thời phát hiện các vi phạm lĩnh vực đất đai, giao thông, thủy lợi 
báo cáo UBND xã xem xét xử lý.

5. Tổ chức họp Ban cán sự thôn, Ban phát triển thôn thống nhất xây dựng 
kế hoạch phân kỳ mở rộng, nâng cấp, làm các tuyến đường giao thông thôn, 
đường vùng chuyển đổi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Xá 
khóa XXVII.

Trên đây là kế hoạch tháng 03 năm 2023. Trong quá trình thực hiện có 
các vấn đề phát sinh, đề nghị các cán bộ, công chức tăng cường công tác tham 
mưu, sự phối hợp với Mặt trận và Đoàn thể để chủ động hoàn thành tốt theo 
nhiệm vụ chức trách./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tich, Phó CT UBND xã;
- TT MTTQ xã;
- Các ngành, đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu: VT.
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