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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN- QP tháng 3,

phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2023

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. Lĩnh vực kinh tế
1. Sản xuất nông nghiệp
a. Về trồng trọt
- Tuyên truyền nhân dân chăm sóc các loại cây trồng, phun thuốc phòng trừ 

sâu bệnh, nhất là bệnh sương mai, cho các trà vải để bảo vệ hoa và quả non. 
- HTX DV NN tập trung điều tiết nước bơm đồng và các cống, cho nước ra 

vào hợp lý phục vụ nhân dân chăm sóc cho cây trồng, cây ăn quả. Đôn đốc hộ hợp 
đồng vớt bèo tây, vật cản các dòng chảy bảo đảm thông thoáng; Thu gom vỏ, bao 
bì thuốc bảo vệ thực vật ở các tuyến mương, các cửa cống trên các xứ đồng.

b. Chăn nuôi, thú y: 
Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. 

Thường xuyên tuyên truyền các hộ chăn nuôi làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khu 
vực chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh.Đăng ký Vaccin tiêm GSGC vụ xuân 
2023;  Tụ huyết trùng Trâu bò: 10 liều; dịch tả lợn 300 liều; tụ dấu lợn: 300 liều 
Vaccin tai xanh: 50 liều; long móng lở mồm lợn nái 50 liều; Cúm gia cầm H5N1 
2000 liều; vaccin phòng dại chó 150 liều. Thực hiện báo cáo rà soát hộ giết mổ gia 
súc, gia cầm nộp về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

2. Tài chính
Chi lương và thanh toán các khoản chi đảm bảo đúng quy định. Báo cáo cơ 

quan có thẩm quyền quyết toán ngân sách xã và thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí. 
Tiếp tục đôn đốc thu nợ đọng thầu được 8 triệu đồng. Xây dựng dự trù kinh phí 
cưỡng chế đối với ông Nguyễn Văn Bình, Thôn 1.

3. Địa chính- xây dựng và môi trường- NN- GTTL
* Công tác quản lý đất đai: 
Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Địa chính-XD&MT cùng các cán bộ, công 

chức được giao nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý đất đai. Xây dựng kế hoạch 
tổ chức cưỡng chế vi phạm của ông Nguyễn Văn Bình thôn 1. 

* Công tác cấp GCN QSD đất: Trong tháng đề nghị cấp mới lần đầu 01 GCN  
quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Thuyết thôn 1

* Công tác xây dựng và quy hoạch: Hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch 
chung xây dựng của xã gửi phòng KTHT thẩm định. Tiếp tục thực hiện trình tự, 
thủ tục quy hoạch xây dựng công trình xây dựng nhà lớp học 3 tầng 6 phòng 
trường Tiểu học.

* Công tác NN- giao thông- thủy lợi



2

Tổng hợp kết quả Tết trồng cây” mùa xuân năm 2023. Toàn xã đã trồng 
được: 14.825 cây ăn quả và cây bóng mát.

Các thôn đã xây dựng kế hoạch phân kỳ nâng cấp, cải tạo đường thôn, xóm, 
đường nội đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện.

* Công tác xây dựng nông thôn mới
Giao công chức, cơ sở thôn rà soát tiêu chí nông thôn mới nâng cao thuộc 

lĩnh vực phải tham mưu, thực hiện để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng 
nông thôn mới.

II. Lĩnh vực văn hóa xã hội:
1. Y tế: 
Làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh ATTP, đặc biệt 

các bệnh lây truyền nhiễm trong mùa đông xuân như: quai bị, thuỷ đậu, tay chân 
miệng, tuyên truyền tuần lễ an toàn vệ sinh lao động 15-21/3; ngày nước sạch thế 
giới 22/3 ngày phòng chống Lao thế giới 24/3.

Duy trì giờ trực, đảm bảo an toàn trong công tác khám chữa bệnh. Tổng số 
lượt khám chữa bệnh 367 lượt người, trong đó khám đông y là 92 người, đạt tỷ lệ 
25%. Phối hợp với Trường Đại học Y dược Hải Dương khám và sàng lọc bệnh 
tiểu đường cho 145 người cao tuổi, phát hiện 13 cụ mắc bệnh tiểu đường

2. Dân số: 
- Phối hợp với Hội phụ nữ tuyên truyền về thực trạng sinh con thứ 3 trở lên 

tại các Chi, tổ hội nhân dịp kỳ niệm ngày 08/3/2023. Phối hợp với Trung tâm y tế 
huyện Thanh Hà khám phụ khoa, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch 
hóa gia đình cho chị em phụ nữ có nhu cầu.

- Tổ chức tuyên truyền lợi ích của việc sinh ít con, đẩy mạnh cung cấp xã 
hội hoá các phương tiện tránh thai. Tổng số sinh trong tháng: 05 (nam 02, nữ 03), 
con thứ 3 trở lên: 01

3. Văn hóa thông tin
* Văn hóa:
- Trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội nông dân lần thứ 12 và Đại hội Công 

đoàn cơ sở lần thứ 6. Treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền ngày thành lập chi bộ 
Đảng đầu tiên xã Thanh Xá. 

- Đăng tải các văn bản. tin bài trên Trang thông tin điện tử xã.
* Đài truyền thanh xã:  
Tuyên truyền ngày thành lập chi bộ Đảng xã Thanh Xá và kỷ niệm các ngày 

thành lập các tổ chức chính trị trong tháng 3, kịp thời phát các tin bài phòng trừ 
sâu bệnh và chăm sóc cây trồng... tuyên truyền về cưỡng chế thi hành Quyết định 
xử  phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Bình Thôn 1.

4. Thương binh xã hội
Chi trả tiền trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho đối tượng người có công 

tháng 3/2023 với số tiền 123.858.000 đồng. Lập 02 hồ sơ đề nghị xét khuyết tật; 
02 hồ sơ điều chỉnh, tăng mới cho đối tượng khuyết tật đề nghị hưởng trợ cấp xã 
hội và 01 hồ sơ đề nghị chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. Lập 02 hồ sơ đề 
nghị hưởng trợ cấp mai táng phí cho thân nhân có đối tượng người có công và 
BTXH qua đời. Trả tiền điện quý IV/2022 và lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền 
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điện quý I/2023 cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Báo cáo tình hình trẻ 
em năm 2022. Lập các hồ sơ đề nghị hưởng bảo BHYT đối tượng BTXH mới theo quy 
định. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023; Kế hoạch thực hiện 
công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023; Kế 
hoạch phòng, chống mại dâm năm 2023; Kế hoạch triển khai Chương trình An 
toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 và năm 2023.

III. Lĩnh vực cải cách hành chính
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức 
niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa và trên cổng thông tin điện tử 
xã.

2. Kết quả thực hiện
- Thực hiện báo cáo công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành 

chính quý đảm bảo thời gian quy định
- Tiếp tục thực hiện rà soát thống kê thủ tục hành chính đưa ra giải quyết tại 

bộ phận một cửa và các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung 
ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương. Cụ thể: UBND xã Thanh 
Xá đưa ra Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã thực hiện tiếp nhận và trả kết 
quả 34 lĩnh vực với 133 thủ tục. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 02 lĩnh vực 
với 09 thủ tục hành chính thuộc các thủ tục ngành dọc lĩnh vực quân sự. 

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo cơ chế một cửa theo 
quy định. Kết quả: Từ ngày 19/02-19/03/2023 bộ phận 1 cửa đã tiếp nhận tổng số 
185 hồ sơ, trong đó tiếp nhận Online 158 hồ sơ, trực tiếp 26 hồ sơ; kỳ trước chuyển 
qua 01 hồ sơ, trong kỳ 7184 hồ sơ; đã giải quyết 185 hồ sơ, trước hạn 185 hồ sơ, đạt 
100%. Hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ: 184/184 đạt 100%; Số hoá kết quả 
giải quyết 185/185 hồ sơ đạt 100%.

IV. Lĩnh vực tiếp công dân, tư pháp, văn phòng
1. Tiếp công dân: 
Duy trì thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định. Trong tháng UBND 

xã tiếp 05 lượt công dân, tiếp nhận 01 đơn đề nghị về lĩnh vực đất đai, thuộc thẩm 
quyển giải quyết, đã chuyển cán bộ chuyên môn tham mưu giải quyết.

2. Tư pháp- hộ tịch:
- Thực hiện nhiệm vụ Bộ phận 1 cửa tiếp nhận, xử lý hồ sơ của công dân, 

trả kết quả cho công dân trước và trong thời gian quy định. Trong tháng tiếp nhận 
147 hồ sơ chứng thực, trong đó 144 hồ sơ Chứng thực bản sao đúng với bản chính; 
03 hồ sơ Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản

- Thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Tư pháp, đăng ký, quản lý hộ tịch cho công 
dân đảm bảo đúng quy định. Trong tháng tiếp nhận 31 hồ sơ hộ tịch. Trong đó: 
Đăng ký khai sinh 07 hồ sơ (khai sinh lần đầu: 04 HS, đăng ký lại : 03 HS), (liên 
thông cấp thẻ BHYT cho trẻ em  04 trường hợp); Đăng ký kết hôn: 04 hồ sơ; Đăng 
ký Xác nhận tình trạng hôn nhân 06 hồ sơ; Đăng ký khai tử: 02 hồ sơ; Cấp bản sao 
trích lục hộ tịch 12 hồ sơ. 
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- Giao Tư pháp- Hộ tịch phối hợp với Công an xã chuyển File hộ tịch đã 
nhập vào hệ thống dữ liệu quốc gia. 

3. Văn phòng- thống kê
Xây dựng báo cáo thực hiện dân chủ phục vụ đoàn giám sát của Ban pháp 

chế HĐND huyện. Rà soát danh sách hộ điều tra biến động dân số và kế hoạch 
hóa gia đình địa bàn thôn 2a; Thực hiện thống kê diện tích cây hàng năm vụ chiêm 
2023; Rà soát chăn nuôi gia trại phục vụ kỳ điều tra ¼.

V. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng
1. Về an ninh:
* Tình hình an ninh chính trị, tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định, tín 

ngưỡng tôn giáo hoạt động bình thường.
* Tình hình ANTT: Thường trực tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, trong 

tháng tình hình an ninh ổn định, không có vụ việc xảy ra. Phối hợp với đoàn thanh 
niên đảm bảo an ninh trât tự tại khu vực cổng trường học. Xây dựng kế hoạch đảm 
bảo ANTT việc cưỡng chế vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Bình.

* Công tác quản lý hành chính: Cấp giấy tờ thủ tục hành chính cho công 
dân; Nhập giữ liêu hộ tịch lên phần mềm giữ liệu dân cư đã đạt 97%. 

2. Quốc phòng:
Chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ phục vụ kiểm tra và huấn luyện 

theo kế hoạch. Điều động lực lượng ra quân huấn luyện dân quân tự vệ tại huyện 
42 người. Điều động 22 đồng chí thuộc lực lượng dân quân năm thứ nhất tham gia 
huấn luyện tại BCH Quân sự huyện 15 ngày từ ngày 02-16/3/2023. Phối hợp với 
Ban chỉ huy quân sự huyện chi trả tiền chế độ chính sách theo Quyết định 49 cho 
11 người; số tiền 22 triệu đồng. Phối hợp thông báo chi trả tiền phụ cấp A trưởng 
quý 1 năm 2023 tại BCH QS huyện.

VI. Tồn tại, hạn chế:
- Việc phối hợp trong tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục cưỡng chế vi 

phạm đối với ông Nguyễn Văn Bình, Thôn 1 thực hiện Quyết định số 881/QĐ-
CCXP của Chủ tịch UBND huyện còn nhiều hạn chế.

- Công tác tuyên truyền các hộ dân chưa kiểm đếm và chưa ký phương án 
bồi thường, hỗ trợ chưa thường xuyên, chưa tích cực, hiệu quả chưa cao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2023
I. Lĩnh vực kinh tế
1. Sản xuất nông nghiệp
a. Trồng trọt: 
- Kiểm tra, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của các trà vải. Tuyên 

truyền khuyến cáo nhân dân phun thuốc phòng trừ bệnh sương mai, dệp sáp, sâu 
đo và sâu đục cuống để bảo vệ quả vải non.
 * HTX DV NN: Chủ động điều tiết nước bơm đồng và các cống hợp lý đảm 
bảo cho sản xuất nông nghiệp. Phân công cán bộ phụ trách thôn tuyên truyền nhân 
dân thu dọn các vỏ bao thuốc BVTV tập trung vào đúng nơi quy định

- Thường xuyên kiểm tra các cửa cống, các tuyến sông ngòi, đôn đốc người 
hợp đồng thực hiện vớt bèo tây, vật cản, đảm bảo dòng chảy luôn thông thoáng. 
Phân công cán bộ HTX
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b. Chăn nuôi: 
- Tiếp tục quản lý, theo dõi sự phát triển của đàn gia súc, gia cầm.
- Khuyến cáo hộ chăn nuôi vệ sinh tốt khu chuồng trại chăn nuôi
- Triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ xuân hè cho đàn GSGC và tiêm vacxin 

phòng dại cho đàn chó đảm bảo kế hoạch đề ra
- Hoàn thiện danh sách hỗ trợ vacxin cho các hộ chăn nuôi thực hiện tiêm 

phòng cho vật nuôi
2. Tài chính
Chi lương, phụ cấp và các khoản khác theo quy định. Tiếp tục đôn đốc thu 

nợ đọng thầu công điền và các nợ đọng thầu khác. 
3. Địa chính-xây dựng và môi trường, NN- GTTL
- Quản lý đất đai: Duy trì quản lý tốt các loại đất trên địa bàn, kịp thời phát 

hiện xử lý các vi phạm phát sinh. Tiếp tục tuyên truyền vận động hộ gia đình ông 
Bình tháo dỡ công trình vi phạm. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, con người để 
phối hợp tổ chức cưỡng chế đối với ông Nguyễn Văn Bình, Thôn 1. Đôn đốc cán 
bộ, công chức được giao tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm.

- Công tác cấp GCN QSD đất: Rà soát hồ sơ cấp mới lần đầu, hồ sơ nào đủ 
điều kiện thiết lập đề nghị cấp GCN QSD đất cho nhân dân

- Công tác xây dựng: Đôn đốc nhà thầu tiếp tục thi công các hạng mục còn 
lại của đường trục xã. Tiếp tục phối hợp với Hội đồng GPMB của huyện mời hộ 
dân làm việc để thống nhất, ký phương án, tổ chức kiểm đếm.

- Công tác GT-TL
+ Chỉ đạo các ngành và ban cán sự các thôn tuyên truyền vận động nhân 

dân làm tốt công tác GTTL; Xây dựng kế hoạch khơi thông các dòng chảy khu 
dân cư trước mùa mưa bão

+ Duy trì quản lý tốt các đường trục xã, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý các 
vi phạm mới phát sinh.

- Báo cáo BCĐ xây dựng nông thôn mới và Đảng ủy tổng hợp kết quả xây 
dựng các tiêu chí NTM nâng cao.

II. Lĩnh vực văn hóa
1. Y tế: 
Đảm bảo trực 24/24h và an toàn, hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh. 

Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, tháng hành động vệ sinh ATTP. 
Kiểm tra VSATTP nhân tháng hành động VS ATTP; kiểm tra hành nghề y, dược 
tư nhân.

2. Dân số: 
Tuyên truyền về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc sơ sinh 

và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Làm tốt công tác tiêm phòng cho trẻ em chăm sóc 
sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ em.

3. Văn hóa- Đài truyền thanh
- Rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa. Đăng tải các văn bản. 

tin bài trên Trang thông tin điện tử xã.
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- Tiếp tục tuyên truyền, đưa tin kịp thời văn bản của các cấp. Tuyên truyền 
trên Đài truyền thanh xã các văn bản liên quan đến cưỡng chế về vi phạm đất đai 
đối với ông Bình Thôn 1.

4. Thương binh xã hội
- Duy trì thực hiện đúng chính sách của Đảng và Nhà nước cho các đối 

tượng. 
- Chi trả tiền trợ cấp tháng 03/2023 cho đối tượng người có công. Lập danh 

sách cấp tiền thờ cúng liệt sĩ năm 2023 cho thân nhân liệt sĩ và hướng dẫn, lập hồ 
sơ thay đổi người thờ cúng liệt sĩ. 

- Lập hồ sơ các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và 
bảo hiểm y tế theo quy định.

- Xác minh các đối tượng lao đi làm việc tại Hàn Quốc đã quá hạn hợp đồng 
chưa về nước hiện đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Kiểm tra, nhắc nhở các 
cơ sở SXKD thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em  năm 2023. 
III. Công tác cải cách hành chính
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục 

hành chính theo quy định. 
Thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ các quy trình giải quyết TTHC đưa 

ra niêm yết công khai tại bộ phận 1 cửa và trên Trang thông tin điện tử xã.
Duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa, thực hiện số 

hóa hồ sơ và tiếp nhận giải quyết TTHC dịch vụ công mức độ 3,4 theo quy định.
IV. Lĩnh vực tiếp dân, tư pháp, văn phòng
1. Lĩnh vực tiếp dân: Duy trì công tác tiếp công dân, xác minh giải quyết 

đơn thư đảm bảo thời gian và trình tự pháp luật.
2. Lĩnh vực Tư pháp hộ tịch: 
- Giao Tư pháp-Hộ tịch tiếp tục tham mưu trình tự thủ tục cưỡng chế đối 

với ông Nguyễn Văn Bình Thôn 1.
- Tiếp tục hoàn thiện việc kiểm tra đối chiếu kết quả số hóa dữ liệu hộ tịch. 

Thực hiện đăng ký quản lý hộ tịch và chứng thực văn bản theo quy định.
- Thực hiện nhiệm vụ Bộ phận 1 cửa tiếp nhận, xử lý hồ sơ của công dân, 

trả kết quả cho công dân trước và trong thời gian quy định. 
- Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
3. Lĩnh vực Văn phòng-Thống kê: 
- Tiếp tục ban hành các văn bản thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát 

thủ tục hành chính và ban hành Thông báo kết quả giải quyết TTHC, Kế hoạch 
công tác tháng 4/2023.

- Thực hiện đăng ký, quản lý văn bản đi đến trên phần mềm quản lý.
- Đôn đốc công chức thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính 

kịp thời để thực hiện niêm yết công khai. 
- Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ và thực hiện các cuộc thống kê theo Kế hoạch 

của Chi cục thống kê huyện.
III. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng
1. An ninh: 
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- Tăng cường quân số thường trực tuần tra, đảm bảo tình hình an ninh trật 
tự. Tiếp nhận và phân loại thông tin các vụ việc và xác minh, giải quyết.

- Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính với công dân có yêu cầu
- Tuyên truyền nhân dân chấp hành luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ; thực hiện Luật giao thông đường bộ.
- Thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu công tác theo chỉ đạo của Công an huyện 

và lãnh đạo UBND xã.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện cài đặt 

định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Tăng cường nhập số hóa dữ liệu hộ tịch 
vào hệ thống dữ liệu dân cư.
 2. Quốc phòng: 

- Tổ chức ra quân huấn luyện dân quân tự vệ tại xã
- Rà soát lập danh sách nam công dân độ tuổi 17 chuẩn bị cho đăng ký 

NVQS
- Rà soát lập danh sách đại đội xung kích Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2023.
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng tháng 3 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023.

Nơi nhận
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã
- UBMTTQ xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công chức xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Mây
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