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ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ NHÂN QUYỀN

Số:         /BC-UBND

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

Nhân Quyền, ngày         tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2022

Và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

1. Công tác sản xuất nông nghiệp.
- Về trồng trọt: Chỉ đạo các thôn đôn đốc, tuyên truyền nhân dân tập trung 

chăm sóc, thu hoạch cây rau màu vụ đông. Các thôn xây dựng kế hoạch và tổ chức 
làm thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất; đến ngày 20/11/2022 
thôn Dương Xá đã thực hiện xong việc nạo vét kênh mương; các thôn đã hợp đồng 
máy làm đất sản xuất vụ Chiêm xuân 2023, chủ động công tác cày ải; đến hết ngày 
20/11/2022 cơ bản các thôn đã thực hiện cày ải xong toàn bộ diện tích canh tác.

- Công tác chăn nuôi, thú y: Tuyên truyền nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi gia 
súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, hạn chế ảnh hưởng môi trường; thường 
xuyên làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh môi trường chăn nuôi; trong 
tháng không có dịch bệnh xảy ra. Hiện trên địa bàn xã có 25 hộ chăn nuôi lợn với 
tổng đàn thường xuyên có 700 – 750 con, trong đó có 56 lợn nái; có 13 hộ chăn 
nuôi trâu, bò thường xuyên có 155 – 165 con; đàn gia cầm, thủy cầm có 45.000 – 
50.000 con; đàn gia súc khác có trên 500 con. Ban Thú y đã tổ chức tiêm vắc xin 
bổ sung cho đàn vật nuôi.

2. Công tác quản lý đất đai – môi trường.
Bộ phận Địa chính tăng cường công tác quản lý đất đai, tuyên truyền nhân 

dân sử dụng đất đai đúng mục đích; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp 
thời các hành vi lấn chiếm đất đai; hoàn thành báo cáo về kết quả thực hiện kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022 và dự kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nộp 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện theo yêu cầu. Tổ rà soát, kiểm kê diện tích 
ao hồ trong khu dân cư đã thực hiện xong thôn Đan Loan, Hòa Loan và Dương Xá.

Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các hộ chăn nuôi, các cơ sở 
sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường; đôn đốc các thôn kiểm tra, xử lý 
chôn lấp rác thải tại các bãi chứa rác, không để ảnh hưởng môi trường.

3. Công tác giao thông thủy lợi – NTM.
Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; UBND xã đã phối hợp 
Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra, lập biên bản vi phạm 03 
trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn sông trung thủy nông qua địa bàn.
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Kiện toàn BCĐ xây dựng NTM, xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện rà soát, 
củng cố hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2026 
theo quy định của UBND tỉnh.

4. Công tác xây dựng cơ bản.
Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công xây dựng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công 

trình sửa chữa, nâng cấp sân, cổng Nhà làm việc Đảng ủy-UBND xã; đôn đốc thôn 
Bùi Xá và Dương Xá hoàn thành nâng cấp, sửa chữa hệ thống tiêu thoát nước 
trong thôn để chuẩn bị cho việc trải nhựa ap phan mặt đường theo kế hoạch.

5. Công tác tài chính.
Thực hiện chi lương, phụ cấp cho CBCC, người hoạt động không chuyên 

trách tháng 11/2022; thực hiện hoàn thiện chứng từ chi thường xuyên tháng 10 và 
tháng 11/2022 cho các ngành và bộ phận chuyên môn.

6. Công tác Y tế - Văn hóa – Xã hội.
- Công tác y tế: Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

thường trực cấp cứu tại trạm đảm bảo 24/24h, tổ chức KCB tại trạm cho 113 lượt 
người có BHYT; thực hiện các chương trình y tế cộng đồng, tiêm chủng mở rộng 
định kỳ đảm bảo an toàn, không xảy ra tai biến. 

Trạm y tế tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tiêm Vắc xin phòng Covid-19 mũi 
1, 2 cho đối tượng từ 5 đến dưới 18 tuổi và tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng khác. 

- Công tác VHTT: Đài truyền thanh duy trì trực tiếp âm đài 3 cấp theo quy 
định, đảm bảo tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước 
và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức thực hiện Kế hoạch bình xét gia 
đình văn hóa, kết quả có 97,3% hộ đạt Gia đình văn hóa năm 2022; phối hợp 
UBMTTQ chỉ đạo các thôn tổ chức tốt ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

- Công tác LĐ-TBXH: Thực hiện tốt công tác chăm sóc NCC; thực hiện chi 
trả trợ cấp xã hội tháng 11/2022 với tổng số tiền là 387 triệu 923 ngàn đồng, đảm 
bảo an toàn, đúng đối tượng; triển khai thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận 
nghèo năm 2022, kết quả còn 11 hộ nghèo = 0,46% và 39 hộ cận nghèo = 1,64%; 
tổ chức xét duyệt hồ sơ Người khuyết tật năm 2022 cho 18 đối tượng; tổ chức 
tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH và BHYT tự nguyện theo chỉ 
đạo của cấp trên.  

7. Công tác Quân sự địa phương.
Ban CHQS xã thường xuyên duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 

giờ tại UBND xã, đồng thời phối hợp Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ chức họp Hội đồng NVQS xã xét duyệt nam công dân đủ điều kiện tham 
gia khám tuyển NVQS năm 2023; tổ chức khám sơ tuyển vào ngày 16/11/2022, kết 
quả đã có 23/24 nam công dân tham gia khám sơ tuyển và đã có 21 người trúng sơ 
tuyển, đảm bảo đủ điều kiện khám tuyển NVQS chính thức tại huyện vào ngày 
15/12/2022.

8. Công tác giữ gìn ANTT.
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Công an xã triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an 
ninh trật tự trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không có vụ 
việc nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, còn xảy ra 01 vụ việc đánh nhau gây rối trật 
tự tại cổng Công ty ISung Việt Nam trên địa bàn xã, Công an xã đã xử lý theo 
thẩm quyền; xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường 01 trường 
hợp; xử phạt VPHC lĩnh vực PCCC 01 trường hợp và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 
01 trường hợp.

Về công tác quản lý hành chính, Công an xã tiếp tục thực hiện Đề án 06 theo 
giai đoạn; tuyên truyền, vận động công dân làm CCCD gắn chíp điện tử và định 
danh điện tử; thực hiện đăng ký xe mô tô, xe máy điện tại Công an xã.

9. Công tác tư pháp – hộ tịch.
Thường xuyên duy trì nề nếp tiếp dân thực hiện TTHC trong lĩnh vực Tư 

pháp – Hộ tịch đảm bảo theo quy định pháp luật. Cụ thể:
- Đăng ký hộ tịch:
+ Đăng ký khai sinh: 24 trường hợp.
+ Đăng ký khai tử:    03 trường hợp.
+ Đăng ký kết hôn:   03 cặp vợ chồng.
+ Xác nhận tình trạng hôn nhân: 10 trường hợp.
+ Cấp trích lục bản sao hộ tịch: 27 trường hợp.
- Công tác chứng thực:
+ Chứng thực bản sao từ bản chính: 100 trường hợp.
+ Chứng thực hợp đồng: 25 trường hợp.
+ Chứng thực chữ ký: 16 trường hợp.
- Thực hiện thủ tục và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 13 trường hợp.

Phần thứ hai
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12/2022

1. Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp.
Chỉ đạo HTX DVNN, các thôn tiếp tục thực hiện kế hoạch làm thủy lợi, nạo 

vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; tiếp tục chủ động máy làm đất, chuẩn 
bị tốt cho công tác gieo cấy vụ Chiêm xuân 2023; tiếp tục tuyên truyền nhân dân 
tích cực trồng, chăm sóc cây vụ đông.

Về công tác chăn nuôi - thú y: Tăng cường tuyên truyền nhân dân duy trì việc 
chăn nuôi gia súc, gia cầm; tích cực phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi 
trường; tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tập trung theo hướng an toàn sinh 
học; theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, báo cáo kịp 
thời đến cơ quan chức năng xử lý.

2. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường. 
Thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai; tăng cường công 

tác quản lý và giám sát việc sử dụng đất đai của nhân dân, ngăn chặn và xử lý kịp 
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thời các biểu hiện lấn chiếm hoặc sử dụng đất đai không đúng mục đích; tiếp tục rà 
soát, thống kê diện tích ao hồ trong khu dân cư thuộc thôn Bùi Xá theo kế hoạch.

Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn.
3. Công tác giao thông, thủy lợi.
Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các hộ có xây dựng không để vật liệu trên 

đường giao thông, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Chỉ đạo, đôn đốc  
các thôn tiếp tục thực hiện Kế hoạch làm thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương 
phục vụ sản xuất nông nghiệp.

4. Công tác xây dựng cơ bản.
Hoàn thành thi công xây dựng công trình nâng cấp sân, cổng Nhà làm việc 

Đảng ủy-UBND xã, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
Triển khai thi công xây dựng trải nhựa áp phan mặt đường giao thông thôn 

Bùi Xá và thôn Dương Xá đã được HĐND xã phê duyệt.
5. Công tác tài chính.
Bộ phận kế toán ngân sách tham mưu thực hiện chi lương và phụ cấp tháng 

12/2022 cho CBCC theo quy định; thực hiện lập chứng từ chi thường xuyên cho 
các bộ phận, các ngành tổ chức hoạt động; tổng hợp kết quả thu – chi ngân sách xã 
năm 2022, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho kỳ họp Thứ Sáu - HĐND xã vào giữa tháng 
01/2023.

6. Công tác y tế, văn hóa, xã hội.
- Công tác y tế: Đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu 

24/24 giờ trong ngày, không để xảy ra tai biến; thực hiện tốt việc tuyên truyền và 
tổ chức tiêm chủng mở rộng định kỳ theo các chương trình y tế; theo dõi, giám sát 
tình hình dịch bệnh và phòng chống ngộ độc; tiếp tục tiêm vắc xin ngừa Covid-19. 

- Công tác VH-TT-TT: Tổ chức tốt trực tiếp âm truyền thanh đài 3 cấp thường 
xuyên; tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước và công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của địa phương; 

- Công tác LĐ-TB&XH: Tiếp tục thực hiện tốt công tác LĐ-TB&XH, thực 
hiện chế độ chính sách đối với NCC và đối tượng BTXH; đẩy mạnh tuyên truyền 
nhân dân tham gia BHYT tự nguyện. 

7. Công tác ANTT. 
Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào 

toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng 
chống, tố giác tội phạm.

Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; phát hiện, ngăn chặn, xử 
lý hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

8. Công tác QP-QS địa phương.
Ban CHQS xã tiếp tục thực hiện duy trì tốt lực lượng thường trực sẵn sàng 

chiến đấu 24/24 giờ tại UBND xã và phối hợp Công an xã đảm bảo an ninh trật tự 
trên địa bàn; quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tập trung làm tốt công tác 
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tuyển gọi nam công dân trong diện nhập ngũ năm 2023; phát lệnh gọi khám tuyển 
NVQS chính thức vào ngày 15/12/2022 tại huyện theo kế hoạch.

9. Công tác Tư pháp – Hộ tịch.
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện công tác 

cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông; thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến trên môi trường điện tử mức độ 3 và 
4; thực hiện chứng thực điện tử, số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC cho công 
dân theo quy định; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em mới sinh đúng quy định; làm 
tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tránh phát sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nhân 
dân.

10. Các công tác khác.
Bộ phận Nội vụ tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, bình xét thi đua năm 2022 theo kế 
hoạch của UBND huyện; 

Chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nhân dân, tổng kết 
công tác hoạt động của thôn năm 2022.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế nhiệm vụ của địa 
phương, các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác của mình trong tháng.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11/2022 và một số 
nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2022, UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND-UBND huyện Bình Giang;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch, thành viên UBND xã;
- Công chức chuyên môn thuộc UBND xã;
- GĐ HTX DVNN xã Nhân Quyền;
- Trưởng thôn;
- Lưu: VP UBND xã.

TM. UBND XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nhự
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