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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ DÂN CHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  08 /BC-UBND Dân Chủ, ngày 22  tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 

tháng 02 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2023

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2023
1. Công tác sản xuất Nông nghiệp
 - Chỉ đạo nhân dân gieo cấy vụ chiêm xuân trên toàn xã đến ngày 15/02/2023 

xong đạt tỷ lệ 99%.
- Thông báo cho nhân dân phun thuốc diệt ốc Bưu vàng trước khi gieo vãi và 

chỉ đạo tổ đánh bắt chuột giải mồi sau khi đổ nước ải và sau khi máy lồng xong.
- Tổ chức thu hoạch khoai tây tại thôn An Lại, trên 20 ha, năng xuất bình quân 

700kg/sào.
- Chỉ đạo nhân chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh.
- Tổ chức đánh chuột được 03 lần (hình thức giải mồi và đặt cạm).
* Công tác Thú y: Thống kê các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, đàn chó để 

đăng ký vắc xin tiêm phòng vụ Xuân năm 2023 trên toàn xã, cụ thể: Đàn lợn: 120 
con; đàn trâu, bò: 47 con; đàn gà, ngan, vịt, chim bồ câu: 10.250 con, đàn chó: 257 
con.

2. Công tác An ninh - Quốc phòng
2.1. Công tác An ninh:
- Xảy ra 01 vụ mất cắp may bơm nước tại thôn An Lại ( ông Nguyễn Đình 

Bình).
- Chỉ đạo Công an xã lập kế hoạch tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT và môi 

trường. Vận động 01 công dân giao nộp 01 vũ khí thô sơ (phóng lợn tự chế).
- Tiếp tục chỉ đạo Công an xã nắm chắc tình hình 06 hộ dân thôn An Lại xung 

quanh việc đền bù giải phóng mặt bằng QL 37.
- Đảm bảo tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh thông tin 

cơ bản ổn định. 
+ Ngày 06/02/2023, xảy ra vụ tai nạn giao thông tại quốc lộ 37 thuộc địa 

phận thôn La Xá, giữa xe máy với xe đạp điện. Hậu quả cả hai đang bị thương nặng 
được người dân đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Hải Dương. Công an xã đã có 
mặt bảo vệ hiện trường và báo cho phòng CSGT để giải quyết.
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+ Chỉ đạo Công an xã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về tình hình trộm 
cắp tài sản trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cho nhân dân.

+ Chỉ đạo Công an xã phối hợp với Công chức Tư pháp xã nhập liệu dữ liệu 
hộ tịch lên phần mềm dữ liệu Quốc gia về dân cư (khai sinh, khai tử, đăng ký kết 
hôn, nhận con nuôi): khoảng 1.800 trường hợp.

+ Chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ngành tổ chức hướng dẫn nhân dân 
tải, cài đặt và kích hoạt phần mềm VNeID của Bộ Công an, đến ngày 26/02/2023  
có khoảng 450 người dân trong xã đã cài đặt và tiếp tục hướng dẫn trong thời gian 
tới.

+ Phối hợp với các thôn khỏa sát điểm cần lắp Camera an ninh
2.2. Công tác Quốc phòng quân sự địa phương:  
- Chỉ đạo lực lượng Quân sự trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch trực 

phòng không, không quân. Phối hợp với lực lượng Công an xã trực tuần tra đảm 
bảo an ninh trật tự.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể xã tặng quà. Tổ chức 
viếng Nghĩa trang Liệt sỹ vào ngày 03/02/2023. Tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà 
tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 (trị giá 600.000 đồng/người).

- Ngày 06/02/2023, tổ chức đưa 10 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó: có 
01 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an xã và 09 công dân thực hiện nghĩa vụ quân 
đội.

- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Tứ Kỳ tổ chức huấn luyện cho 42 
dân quân tự vệ chuẩn bị cho ngày ra quân huấn luyện ngày 01/3/2023.

3. Công tác Tài chính
Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng đủ, kịp thời theo quy định, cụ thể:
-  Thu ngân sách:    54.490403 đồng 
-  Chi ngân sách:  195.254327 đồng 
- Thực hiện QĐ số 324 ngày 09/02/2023 về chi hỗ trợ mua thuốc đánh chuột 

cho người dân số tiền là 12.448.500 đồng.
4. Công tác đất đai, xây dựng, giao thông và môi trường
- UBND xã đã phối hợp với các ngành liên quan (Công ty Việt Thanh - Quản 

lý đường bộ và Xí nghiệp khai thác thủy nông huyện Tứ Kỳ) xử lý hộ vi phạm đất 
hành lang giao thông thôn An Lại tuyên truyền vận động gia đình tự giác tháo dỡ, 
đến nay cơ bản xong (hộ ông Nguyễn Mạnh Tuấn xã Quảng Nghiệp).

- Ngày 23/02/2023 UBND xã đã giải quyết xong đơn của ông Nguyễn Văn 
Đoàn, ông Oa, bà Trần Thị Ngần ở thôn La Xá.

- UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ công ty Ánh Linh thôn Cao La vi phạm đất 
đai trình UBND huyện xử phạt theo quy định.

- UBND Tỉnh ra Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 về mức bồi 
thường hỗ trợ đất lúa khu dân cư Đồng Mạc giai đoạn II thôn An Lại
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- Hoàn thành lập danh sách 84 hộ dân thôn An Lại thực hiện giải phóng mặt 
bằng sân vân động trung tâm xã.

- Khảo sát bổ sung quy hoạch trụ sở Công an xã, điều chỉnh trụ sở UBND xã.
- Hoàn thành lợp mái tôn nhà văn hóa thôn Cao La.
5. Văn hoá xã hội, giáo dục, y tế
5.1. Công tác văn hóa xã hội:
- Chỉ đạo công chức Văn hóa viết tin, bài về sự kiện văn hóa, xã hội, chính trị, 

kinh tế, gương người tốt việc tốt, trên đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của 
xã có 25 tin, bài đăng tải; tổ chức treo 09 băng zôn, khẩu hiệu. Tập trung tuyên 
truyền ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02; ngày Thầy thuốc Việt nam 
27/02; Hướng dẫn nhân dân cài đặt tài khoản dịch vụ công và phần mềm VneID của 
Bộ Công an.

- Tổ chức thống kê di tích lịch sử, đình, chùa, miếu và nhà thờ các dòng họ 
trên toàn xã tổng là 13: trong đó thôn Đồng Bình 03 (Miếu Bòng, Chùa, Nhà thờ họ 
Phạm Thọ Khảm), thôn Cao La 03 (Đình, Chùa, Nhà thờ họ Phạm Thọ Chất), thôn 
La Xá 05 (Đền thờ Tướng quân Phạm Minh, Chùa, Miếu, Nhà thờ họ Nguyễn Văn 
Xướng, Nguyễn Văn Việt), thôn An Lại 02 (Đình, Chùa). Thành lập Tiểu ban quản 
lý Di tích lịch sử ở các thôn.

- Tổ chức thay thế, sửa chữa cụm loa thôn Cao La để đảm bảo công tác thông 
tin tuyên truyền, tiếp âm đài cấp trên. 

5.2. Giáo dục:
Ba nhà trường tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa ngày thành lập Đảng cộng sản 

Việt Nam 03/02 cho đội ngũ giáo viên, học sinh.
* Trường Trung học: Tích cực bồi dưỡng đội điền kinh, học sinh giỏi khối 

8. Thành lập đội tuyển olympic 3 môn (Toán, Ngữ văn,Tiếng anh) khối 6,7. Hoàn 
thành sản phẩm tham dự cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” 
cấp Quốc gia.

- Triển khai tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và gia đình cài đặt phần 
mềm định danh điện tử. Nhà trường tổ chức trồng cây đầu Xuân được 360 cây 
cảnh, trong đó có 01 cây bóng mát. 

* Trường Tiểu học: Duy trì sĩ số học sinh, cập nhật hồ sơ phần mềm phổ 
cập, lập kế hoạch phổ cập giáo dục năm 2023. Nhà trường có 2 giáo viên chuyển 
công tác, nhà trường đã bố trí giáo viên dạy thay. Tham gia thi IOA cấp huyện đạt 
01 giải Nhất, 4 giải ba, 4 giải khuyến khích. Tham gia thi giải Cờ vua cấp huyện 
đạt giải Nhì toàn đoàn, 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba.

 Tổ chức sơ kết học kỳ I đánh giá kết quả học tập, xây dựng kế hoạch học kỳ 
II. Nhà trường tổ chức trồng cây đầu Xuân được 215 cây (200 cây hoa cảnh, 8 cây 
bóng mát, 7 cây ăn quả).
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* Trường Mầm non: Nhà trường đón thêm 6 cháu đến lớp, Nhà trường tiếp 
tục phối hợp với Hội đồng giáo dục vận động, tuyên truyền để phụ huynh cho trẻ 
đến trường. Bồi dưỡng cho học sinh khối 5 tuổi tham gia hội thi “Bé với an toàn 
giao thông” do cấp huyện tổ chức. Làm tốt công tác ăn bán trú. Nhà trường tổ chức 
trồng cây đầu Xuân được 45 cây hoa, cây cảnh.

5.3. Y tế:
- Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân không lơ là, chủ quan về phòng, chống 

dịch COVID-19 đặc biệt khi Trung Quốc mở cửa trở lại.
- Chỉ đạo cho Trạm y tế xã tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho 

nhân dân và hướng dẫn nhân dân phòng ngừa dịch bệnh.
- Tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân, trong tháng khám chữa bệnh được 

272 lượt người; khám BHYT là 215 lượt. Sinh 3 ca, trong đó 2 nam, 1 nữ. Công tác 
tiêm chủng mở rộng đảm bảo, an toàn. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyêt, chân tay miệng, thủy đậu, cúm 
A, phòng bệnh đậu mùa, tổng số bài tuyên truyền 20 bài. Tổ chức trồng cây ăn quả 
và cây cảnh là 190 cây.

- Đảng ủy, UBND xã thăm, tặng quà nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 
27/02/2023.

5.4. Chính sách xã hội:
 - Thực hiện chi trả trợ cấp người có công hàng tháng cho 140 đối tượng, với 

số tiền 243.118.000 đồng.
- Lập danh sách điều dưỡng người có công tại gia đình: 50 người; danh sách 

điều dưỡng tập trung trong tỉnh: 20 người; danh sách điều dưỡng ngoài tỉnh: 03 
người. Hoàn thiện hồ sơ mai táng phí đối tượng BTXH: 01 bộ. Hoàn thiện hồ sơ 
xác minh mai táng phí người có công: 03 bộ. Lập danh sách hỗ trợ tiền điện hộ 
nghèo, hộ bảo trợ xã hội dùng dưới 50 Kwh/tháng. Hoàn thiện biểu dữ liệu thông 
tin hộ nghèo, hộ cận nghèo.

6. Công tác Nội vụ
- Đăng tải các văn bản, tin bài trên cổng thông tin điện tử, quản lý văn bản 15 

văn bản.
- Tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính một 

cửa đạt tỷ lệ 100% và hướng đến toàn phần tại bộ phận một cửa.
7. Công tác Tư pháp

         Chỉ đạo công chức Tư pháp tổ chức tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính, 
trong tháng tiếp nhận và giải quyết 55 hồ sơ, trong đó công tác chứng thực bản sao 
27 hồ sơ, Hộ tịch 28 hồ sơ trong đó làm thủ tục khai sinh 04 trường hợp, đăng ký 
khai sinh lai cho 06 công dân, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 07 trường 
hợp, đăng ký khai tử cho 04 trường hợp, sao trích luc 02 trường hợp, đăng ký kết 
hôn cho 05 cặp vợ chồng, tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến 45 hồ sơ, đạt tỷ lệ 
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81,82 % số còn lại trực tiếp 10 hồ sơ tỷ lệ 18,18 %. Trong tháng công tác số hóa hồ 
sơ 55 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%. 

 II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Đảng ủy, chỉ ủy thôn An Lại yếu trong việc phát hiện vi phạm đất đai.
- Công tác phối hợp với các khu dân cư trong quản lý đất đai - xây dựng trên 

địa bàn xã còn chưa sâu sát, còn có trường hợp vi phạm xảy ra. Giải quyết vi phạm 
còn chưa triệt để.

- Công tác giải quyết về tranh chấp đất đai còn chậm như hộ bà Nguyễn Thị 
Thanh; ông Phan Hữu Hưng về lối đi cùng ở thôn An Lại. 

- Tình trạng bỏ ruộng hoang vẫn còn ở thôn Đồng Bình khu sau Chùa
- Chỉ đạo cho Ban Quân sự xã tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết chuyên 

đề về công tác quân sự năm 2023 còn chậm.
- Cán bộ, công chức xã đến thôn chưa có nhiều giải pháp, chưa chủ động 

trong công việc. 
III. PHƯƠNG HƯỚNG
1. Sản xuất Nông nghiệp
- Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc lúa vãi và phòng trừ sâu bệnh, chỉ đạo 

tổ đánh bắt chuột thường xuyên dải mồi. Tổ dịch vụ thường xuyên điều tiết nước để 
đảm bảo cho lúa vãi phát triển. Tập trung chăm sóc cây khoai tây ở thôn An Lại và 
La Xá.

- Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã tổ chức thăm đồng đánh giá lúa bị chết 
do nhiễm mặm với diện tích khoảng 35% và có kế hoạch chuẩn bị giống thóc cho 
nhân dân. 

* Về chăn nuôi thú y: 
- Tuyên truyền Luật chăn nuôi thú y, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia 

cầm, thủy sản. 
- Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khi có vắc 

xin.
2. Công tác đất đai, xây dựng, giao thông và môi trường
- Thường xuyên phối hợp với các thôn trong công tác nắm bắt, kiểm tra, phát 

hiện và xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, môi trường.
- Phối hợp với Ban quản lý Dự án huyện hoàn thiện hồ sơ đề bù hỗ trợ cho 

04 hộ có diện tích đất nông nghiệp trong diện GPMB thực hiện dự án khu dân cư 
Đồng Mạc.

- Tiếp tục giải quyết đơn về tranh chấp đất đai và mốc giới ở thôn An Lại và 
phát sinh (hộ bà Thanh, hộ ông Hưng).

- Quy hoạch chi tiết khu dân cư ao cá Bác Hồ thôn An Lại và La Xá.
- Tổ chức hội nghị xin ý kiến quy hoạch bổ sung trụ sở UBND xã (hoàn 

thành trước ngày 10/3/2023).
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3. Văn hóa - Xã hội - Y tế
3.1. Văn hoá - Thông tin:
Tiếp tục tổ chức tiếp âm đài cấp trên; viết tin bài các sự kiện kinh tế, văn hóa 

xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền ngày 26/3 ngày thành lập 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3. Đại hội hội ND 
nhiệm kỳ (2023 - 2028).

3.2. Chính sách - Xã hội:
- Giải quyết hồ sơ mai táng phí người có công: 01 bộ
- Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp ưu đãi cho đối tượng người có công đảm 

bảo kịp thời, đầy đủ.
3.3. Y tế, dân số:
- Tiếp tục tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân.
- Chăm sóc vườn cây thuốc Nam.
- Làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.
3.4. Giáo dục:
Thực hiện kế hoạch công tác năm của Phòng Giáo dục, của nhà trường; tham 

gia đầy đủ các các cuộc thi do Phòng tổ chức. tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân cài đặt dịch vụ công và phần mềm VNeID của Bộ Công an.
          * Trường THCS: Chủ động xây dựng kế hoạch, bài giảng  bồi dưỡng học sinh 
giỏi khối 8, bồi dưỡng đội tuyển Olympic khối 6,7, tổ chức khảo sát 3 môn (Toán, Ngữ 
văn, Tiếng anh). Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường THCS Tân Kỳ.
          * Trường Tiểu học: Duy trì nâng cao dạy 2 buổi/ngày và tham gia lựa chọn sách 
giáo khoa lớp 4. Tổ chức thi chấm điểm trang trí lớp học, đề ra kiểm tra định kỳ giữa 
học kỳ II và đánh giá kết quả học tập. Tham gia hội thi cấp huyện tổ chức “ Sân chơi 
Toán học VIOEDU” . 

* Trường Mầm non: Tiếp tục tuyên truyền huy động trẻ đến trường. Làm tốt 
công tác bán trú. Phối hợp với Phòng khám đa khoa Đông Hải để khám chuyên khoa 
cho học sinh. Tổ chức chuyên đề cấp huyện.

4. Công tác an ninh
- Tăng cường công tác tuần tra canh gác, quản lý tốt các đối tượng tù tha khi 

về địa phương và môi trường.
- Chỉ đạo Công an xã thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên 

địa bàn xã và công tác tôn giáo.
- Tăng cường tuần tra kiểm soát công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã.
- Tiếp tục tuyên truyền triển khai làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, 

cài đặt tài khoản định danh cá nhân.
5.  Công tác Quốc phòng quân sự địa phương
- Tiếp tục chỉ đạo lực lương quân sự phối hợp với Công an xã trực tuần tran 

đảm bảo ANTT và Môi trường.
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- Tham gia tập huấn và tổ chức ra quân huấn luyện ngày 01/3/2023 và trong 
năm 2023 với quân số 42 đồng chí.

- Tham mưu cho đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác quân 
sự năm 2023.

6. Công tác Tư pháp
Tập trung vào công tác số hóa dữ liệu hộ tịch theo kế hoạch đã xây dựng 

hàng tuần báo cáo tiến độ công việc về phòng Tư Pháp huyện, đạt kết quả 100%. 
Phối hợp với Công an xã đối chiếu dữ liệu hộ tịch. Xây dựng các kế hoạch năm 
2023 theo quy định. Tiếp tục phối hợp cùng các chuyên môn khác làm tốt công tác 
tiếp dân, thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính 
trên cổng dịch vụ công Quốc gia theo kế hoạch đảm bảo đúng quy định. 

7. Nội vụ
- Kết hợp với công đoàn xã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 

2028 và triển khai hội nghi công nhân viên chức xã. 
- UBND xã phối hới với MTTQ, các ngành, thôn triển khai xã hội hóa lắp 

đặt Camera an ninh.
- Tiếp tục hướng dẫn người dân trong thực hiện cải cách hành chính, hành 

chính công một phần và hướng đến toàn phần. Làm tốt công tác tiếp dân đẩy mạnh 
văn hóa công sở trong thực thi công vụ.

- Cán bộ, công chức cần nâng cao ý thức trách nhiệm và nêu cao vai trò thực 
thi công vụ.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2023 và phương 
hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2023. Đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ủy 
ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                           
- BTV Đảng ủy, TTHĐND xã (Để báo cáo);
- UB MTTQ xã;                                                           
- Công chức xã, Trưởng thôn;                                                                                       
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

                 Trần Bình Trọng
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