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KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2021

I-NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Báo cáo công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã và kết quả thực hiện ký 

cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ sản xuất kinh 
doanh (đồng chí Toản)

- Báo cáo tình hình quản lý đất đai trên địa bàn xã (đ/c Tiến)
- Triển khai công tác rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 

sống trung bình.
- Tổ chức tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc, gia cầm (đ/c Phượng)
- Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch khu dân cư mới Đồng Bo, Bãi Rang, 

Đồng Lại
- Lập và báo cáo danh sách nam thanh niên trong diện gọi khám tuyển 

NVQS năm 2022 và danh sách nam thanh niên tạm miễn hoãn. Báo cáo kết quả di 
chuyển nghĩa vụ quân sự cho học sinh đỗ đại học năm học 2021-2022 (đ/c Chinh). 

- Chủ động thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai, đặc  biệt là trong 
mùa mưa bão; Kiểm tra thực hiện phương án phòng chống thiên tai của các lực 
lượng và các thôn

- Chỉ đạo Kế toán, các ban ngành chủ động rà soát kế hoạch sử dụng ngân 
sách bảo đảm đúng dự toán, đúng quy định thực hiện nhiệm vụ chi năm 2021

- Thực hiện chấm điểm chính quyền điện tử năm 2021 (theo Kế hoạch của 
UBND huyện).

II-CÁC NHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI MẶT TRẬN-ĐOÀN THỂ
Phối hợp tuyên truyền giáo viên và học sinh các trường học thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng chống dịch 

Covid 19, khai báo y tế và thực hiện đăng ký tiêm vaccin phòng Covid-19.
Tuyên truyền nhân dân đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong và 

sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh 
Tiếp tục tuyên truyền nhân dân hiến đất, thu dọn cây cối, tháo dỡ công trình 

bàn giao mặt bằng thi công mở rộng đường trục xã.
III-NHIỆM VỤ CÁC THÔN 
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên của thôn, tham dự họp 

triển khai công tác tháng của UBND xã.



- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt kế hoạch phòng chống dịch Covid 19: 
thường xuyên cập nhật thông tin công dân từ vùng có dịch về địa phương, vận 
động khai báo y tế, phối hợp Trạm y tế hướng dẫn cách ly tại nhà.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của tổ Covid cộng đồng, tuyên truyền nhắc 
nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại từng hộ gia đình và 
tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt 
động, kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND xã, Trạm y tế và Ban công an xã.

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã rà sát lập danh sách nam thanh niên 
trong độ tuổi thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thường xuyên rà soát lực 
lượng phòng chống thiên tai đã biên chế.

- Phối hợp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của 
hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình 
năm 2021.

- 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 phòng trừ 
sâu bệnh gây hại lộc non cho các trà vải.

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khơi thông các dòng chảy đảm 
bảo tiêu úng nước trong mùa mưa bão.

- Tiếp tục rà soát và thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai, đặc biệt là 
trong mùa mưa bão năm 2021

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

Trên đây là kế hoạch tháng 10 năm 2021. Trong quá trình thực hiện có các 
vấn đề phát sinh, đề nghị các cán bộ, công chức tăng cường công tác tham mưu, 
phối hợp với Mặt trận, Đoàn thể và Ban cán sự các thôn để chủ động hoàn thành 
tốt theo nhiệm vụ chức trách được giao./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ngành, đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu: VT.
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Phạm Thị Mây
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