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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH ĐỨC

Số:      /BC-UBND

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

Minh Đức, ngày 02 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01

Nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH THÁNG 01
I/ KINH TẾ:

1. Nông nghiệp:
Trong tháng, nông dân trong xã tập trung thu hoạch cây rau màu vụ đông, 

tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây rau màu vụ đông cuối vụ; vệ sinh đồng 
ruộng, làm đất và gieo mạ chuẩn bị gieo cấy lúa chiêm xuân. HTX đã cung ứng 
trên 30 tấn phân bón tổng hợp và trên 49 tấn thóc giống các loại. Ban chỉ đạo 
sản xuất xã chỉ đạo HTXDV nông nghiệp điều tiết nước đảm bảo cho nông dân 
chăm sóc cây rau màu; thực hiện đổ nước ải theo đúng kế hoạch. HTX kết hợp 
với trung tâm khuyến nông huyện triển khai mô hình trình diễn giống lúa Hạt 
Ngọc 9 với diện tích 1ha tại thôn Mép. HTX đã tạm ứng 24 triệu đồng hỗ trợ 
diệt chuột cho các thôn thực hiện công tác đánh bắt diệt chuột đầu vụ.

 Công tác làm thủy lợi đông xuân 2022-2023 toàn xã đã đào đắp được 
53.586 m dài kênh mặt ruộng kinh phí do nhân dân đóng góp, đào đắp được 
2.950 m3; vớt bèo được 16.000 m kênh tiêu đảm bảo công tác sản xuất và tiêu 
thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước trong khu dân cư. 

2. Tài nguyên – Môi trường:
Thực hiện giám sát các công trình xây dựng đang thi công trên địa bàn xã. 

Tổng hợp diện tích, các công trình cần giải phóng mặt bằng đường xã từ thôn 
Trúc Văn đến thôn Mép. Công khai quy hoạch chi tết xây dựng khu dân cư mới 
xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ tỷ lệ 1/500. Hướng dẫn công dân làm thủ tục để ra 
thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin địa chính 
phục vụ công tác cấp GCNQSD đất cho 03 hộ.

3.Giao thông, thủy lợi.
Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý hành lang ATGT 

đường tỉnh 392, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đối với tuyến kênh BHH. 
4. Tài chính – Ngân sách:

Tổng thu NSXqua KBNN đến 2701/2023 = 546,520,541 đ
Trong đó: - Thu trợ cấp từ NS cấp trên tháng 01 = 400,000,000 đ
                - Thu trợ cấp có mục tiêu = 101,750,000 đ
                - Thu phí lệ phí = 2,236,000 đ
                - Thu điều tiết các sắc thuế = 42,534,541 đ
                - Thu tiền đất khu DC thôn Mép (30%) = 0 đ
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Tổng chi NSX qua KBNN đến 27/01/2023 = 309,087,800 đ
Trong đó:  - Chi trả lương, PC, các loại công tháng 01 = 250,721,200 đ
                 - Chi nộp BHXH,YT,KP CĐ = 31,015,800 đ
                 - Chi các hoạt động chi thường xuyên = 27,350,800 đ
                 - Chi trả nợ, XDCB = 0 đ
                 - Chi = 0 đ
Số dư tháng 12/2022 chuyển sang = 763,174,811 đ
Số dư chuyển sang tháng 02/2023 = 1,000,607,552 đ
Thu hộ: = 24,985,000 đ
Chi hộ: = 58,865,000 đ

II/ VĂN HÓA – XÃ HỘI:
1. Giáo dục: 
Các trường duy trì tốt công tác dạy và học. Hoàn thành chương trình học 

kì 1 và triển khai thực hiện chương trình học kì 2 năm học 2022-2023. Tuyên 
truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh nhân ngày truyền thống học 
sinh, sinh viên (09/01).Tuyên truyền các quy định về công tác bảo đảm an ninh 
trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, các tệ nạn xã hội; 
tuyên truyền công tác phòng bệnh theo mùa.Giáo dục học sinh không vi phạm 
các quy định của Pháp luật về đốt pháo nổ.

2. Văn hóa thông tin – thể thao - truyền thanh:
* Văn hóa thông tin - Thể thao: 

Tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng xuân 
Quỹ Mão và 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 100% các cơ 
quan đơn vị, các thôn và trên 95 % hộ nhân dân treo cờ tổ quốc; toàn xã làm 
được 62 khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân, chúc mừng năm mới. 

Thôn Mép tổ chức giao hữu bóng chuyền hơi đón giao thừa. Thôn Sự tổ 
chức giao hữu bóng chuyền hơi nam và nữ vào ngày 03 Tết giữa đơn vị thôn Sự, 
thôn Mép và thôn Cự Lộc. UBND xã tổ chức đội tuyển tham gia Giao lưu Pháo 
đất cổ truyền huyện Tứ Kỳ lần thứ V năm 2023.

* Đài truyền thanh:
 Khắc phục bảo dưỡng 10 km dây và 50 loa phục vụ phát thanh dịp tết 

Nguyên Đán. Duy trì mở đài tiếp âm đúng giờ quy định, đúng nội dung, chương 
trình hàng ngày, theo quy chế đài cấp trên ban hành. Trong tháng,  đài truyền 
thanh đã xây dựng 04 chương trình với 32 tin bài. Nội dung tuyên truyền các kế 
hoạch thực hiện nghị quyết Kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XXII,kế hoạch vui 
xuân đón tết, công tác phòng chống cháy nổ, công tác sản xuất, công tác tuyển 
quân năm 2023.

3. Y tế - Dân số:
* Công tác  y  tế: Trong tháng, không có dịch bệnh nguy hiểm, không có 

ngộ độc thực phẩm xảy ra, không có ca mắc mới covid-19. Triển khai kế hoạch 
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“Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội 
Xuân năm 2023”. Trạm y tế tổ chức tốt việc thường trực 24/24 giờ để khám 
chữa bệnh kịp thời cho nhân dân trong dịp Tết. 

Công tác tiêm chủng: Tổ chức tiêm chủng vào ngày 27/01 đảm bảo an toàn. 
Tổng số tiêm được các loại vác xin gồm Phòng Lao: 12 cháu, uống phòng Bại 
liệt 17 cháu, tiêm bại liệt 12 cháu, tiêm phòng (5/1)  18 cháu, tiêm phòng viêm 
não nhật bản 38 cháu, tiêm phòng Sởi mũi 1 cho 19 cháu, tiêm Sởi-Robenlla cho 
14 cháu, tiêm DPT cho 16 cháu, tiêm phòng Bại liệt cho 12 cháu và tiêm phòng 
uốn ván cho phụ nữ có thai 12 ca. 

* Công tác Dân số - KHHGĐ: Số sinh trong tháng 05 ca; chết 06 người.    
4. Chính sách xã hội:

 Chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng trợ cấp Người có công tháng 
01/2023 cho 259 người, Thanh niên xung phong cho 01 người và trợ cấp một lần 
cho 15 người. Thực hiện cấp quà Tết nguyên đán đối với người có công của chủ 
tịch nước: 423 suất, quà người có công của Tỉnh: 431 suất đầy đủ, kịp thời, đúng 
đối tượng. Huyện tặng 3 suất quà, mỗi suất 650.000 đồng đối với  người có công 
tiêu biểu là Mẹ VNAH ở thôn Quàn, mẹ  liệt sỹ ở thôn Cự Lộc, bố liệt sĩ ở thôn 
Mép. Phối hợp với hội người mù huyện cấp tiền quà tết cho 20 hội viên hội 
người mù. Trong đó có 18 suất, mỗi suất 100.000 đồng và 2 suất, mỗi suất 
200.00 đồng.  Xã tặng 10 suất quà cho người có công tiêu biểu, mối suất 
300.000 đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã; tặng 03 suất quà đối với Mẹ 
Việt Nam anh hùng, thương binh nặng trong xã. Trao Bằng TQGC cấp lại cho 8 
người đang thờ cúng liệt sỹ. 

Tổ chức chúc mừng thọ và chi tiền chúc thọ của 243 cụ với số tiền là 
96.950.000 đồng để các thôn tổ chức chúc thọ người cao tuổi. Trợ cấp khó khăn 
cho 17 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi trẻ 500.000 đồng; Chi trợ cấp khó khăn 
cho 62 hộ nghèo, mỗi hộ: 500.000 đồng; 67 hộ cận nghèo, mỗi hộ: 200.000 đồng.

Rà soát và lập danh sách tăng, giảm bảo hiểm y tế các đối tượng người có 
công, thân nhân người có công, thân nhân liệt sỹ, bảo trợ xã hội, nghèo, cận 
nghèo, người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi, QĐ 62, QĐ 49  theo quy định. 
Hướng dẫn  và đề nghị trợ cấp và điều chỉnh trợ cấp đối với người từ đủ 80 tuổi 
trở lên, người khuyết tật nặng, người cao tuổi là 13 hồ sơ (đã có quyết định), 
MTP bảo trợ xã hội: 01 bộ; Dừng trợ cấp bảo trợ xã hội: 03bộ; Cập nhật phần 
mền trẻ em cho hơn 3000 trẻ em.

5. Công tác tôn giáo - Nội  vụ, Cải cách hành chính
Các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, đúng quy định. Tổ chức tốt Lễ 

hội đầu xuân tại khu di tích Miếu- Chùa Cự Lộc.
Chỉ đạo thực hiện tự chấm điểm cải cách hành chính năm 2022 trên phần 

mềm của Tỉnh. Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 
2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. 

Trong tháng, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND xã đã tiếp 
nhận 94 hồ sơ, 08 hồ sơ tồn kỳ trước (trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 94 
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hồ sơ); đã giải quyết 100 hồ sơ đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn 
(02 hồ sơ tạm dừng giải quyết). 

III/ AN NINH – QUỐC PHÒNG – TƯ PHÁP:
1. An ninh:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình nhân dân ổn 
định, không phát sinh vụ việc phức tạp.  

- Tình hình trật tự xã hội: Công an xã tổ chức tuần tra vũ trang đảm bảo 
tình hình ANTT dịp Tết nguyên đán. Trong tháng, không xảy ra vụ việc về an 
ninh trật tự trên địa bàn.

-Tình hình an toàn giao thông: Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 21/1/2022 tại 
đường đê thuộc thôn Cự Lộc xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô gắn 
BKS: 34A-305.46 do Nguyễn Đức Chương, sinh năm 1987, thường trú tại thôn 
Mép với xe máy điện gắn biển số: 34MĐ1-506.52 do bà Nguyễn Thị Hột, sinh 
năm 1966 thường trú tại thôn Cự Lộc điều khiển. Hậu quả bà Hột bị thương 
được đưa đi Trung tâm y tế Tứ Kỳ cấp cứu. Đội CSGT Công an huyện Tứ Kỳ đã 
tiếp nhận và xác minh vụ việc. 

- Xử phạt môi trường: Khoảng 17 giờ ngày 03/01/2023, quá trình tuần tra 
Công an xã phát hiện quả tang anh Vũ Thanh Tuấn, sinh năm: 26/06/1987, 
HKTT: Thôn Quàn đang có hành vi vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy 
định, ra khu vực khu đất trống ven đường, cạnh đường thoát nước của khu dân 
cư thôn Quàn. Công an xã đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

- Lập hồ sơ quản lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy: Khoảng 
14 giờ ngày 01/01/2023, Công an xã nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân 
dân về việc  Nguyễn Đình Tùng - sinh năm 1990, thường trú tại thôn Văn Sự có 
biểu hiện của người sử dụng ma túy. Qua làm việc, Tùng trình bày khoảng 13 
giờ có sử dụng trái phép chất ma túy loại Heroin tại một cánh đồng không nhớ 
rõ địa chỉ cụ thể ở TP. Hải Phòng. Công an xã Minh Đức đã đưa Tùng đi xét 
nghiệm ma túy tại trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ, kết quả: Dương tính. Công an xã 
đã hoàn thiện hồ sơ và tham mưu cho chủ tịch UBND xã lập hồ sơ quản lý 
người sử dụng trái phép chất ma túy.

- Phát hiện, xử lý đối tượng đốt pháo nổ: Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 
12/1/2023, tổ tuần tra Công an xã Minh Đức phát hiện tại khu vực cánh đồng 
thôn Phúc Lâm, 02 học sinh đang có hành vi đốt pháo nổ tự cuộn trái phép 
gồm:Vũ Quốc Việt – sinh ngày: 27/5/2009, thường trú tại thôn Quàn và Trần 
Văn Hoàng – sinh ngày: 07/9/2009, thường trú tại thôn Văn Sự,. Cùng là học 
sinh lớp 8A, trường THCS Minh Đức. Công an xã lập biên bản, tiến hành phối 
hợp cùng nhà trường, gia đình quản lý, theo dõi và giáo dục 02 học sinh trên.

- Công tác đăng ký xe: Đăng ký mới 25 xe mô tô, 5 xe máy điện; Sang 
tên trong tỉnh: 01 xe mô tô.

- Công tác khác: Thực hiện kiểm tra, ký cam kết về PCCC đối với các cơ 
sở kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp với Tổ công tác Công an huyện Tứ Kỳ cấp 
CCCD gắn chíp và tài khoản định danh cá nhân. Nhập dữ liệu đối tượng và hộ 
tịch trên hệ thống dữ liệu dân cư.
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 2. Quốc phòng:
Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tổng số phát lệnh: 

57 (44 công dân đã sơ tuyển, 13 công dân chưa sơ tuyển. Đã có 43/44 công dân 
khám tuyển. Đủ điều kiện sức khỏe là 22, loại qua khám huyện là 21. Đã lập 
biên bản vi phạm hành chính đối với 12 công dân không chấp hành khám tuyển 
( gồm: Thôn Lâm 01, thôn Cự Lộc 04, thôn Sự 03, Thôn Mép 03, thôn Vạn 01). 
Tổ chức viết hồ sơ NVQS đối với 21 công dân đủ điều kiện sức khỏe theo chỉ 
đạo của huyện.

3. Công tác Tư pháp:
Công tác Tư pháp hộ tịch thực hiện đúng quy định, đảm bảo nhu cầu giao dịch 

hành chính của nhân dân. Tham mưu triển khai kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch 
trên địa bàn xã. Trong tháng, đã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 75 
trường hợp; Chứng thực hợp đồng, giao dịch 10 trường hợp; Chứng thực chữ ký 
điểm chỉ 19 trường hợp; Chứng thực di chúc: 0 trường hợp.

Đã đăng ký khai sinh mới đúng hạn 16 trường hợp; đăng ký khai sinh lại 
cho 02 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 03 cặp vợ chồng; xác nhận tình trạng 
hôn nhân 10 trường hợp; đăng ký khai tử đúng hạn cho 02 trường hợp.

Trong tháng không có đơn kiến nghị phản ánh của công dân.
B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2023
1. Nông nghiệp:
- Tiếp tục chỉ đạo nông dân thu hoạch cây rau màu vụ đông, chuẩn bị các 

điều kiện để trồng cây rau màu xuân hè. Chỉ đạo các hộ nông dân gieo cấy lúa 
chiêm xuân năm 2023 theo đúng lịch thời vụ và đạt chỉ tiêu huyện giao.

- Chỉ đạo HTX làm tốt công tác điều tiết nước phục vụ nông dân chăm 
sóc rau màu và gieo cấy lúa chiêm xuân. Chỉ thực hiện công tác đánh bắt diệt 
chuột hạn chế đến mức thấp nhất chuôt phá hại cây trồng.

- Xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia 
súc, gia cầm vật nuôi năm 2023. Xây dựng và triển khai kế hoạch tết trống cây.

2. Một số công tác khác:
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã. Xây dựng kế 

hoạch cụ thể để phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của tập và cá nhân trong 
công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục đôn đốc việc thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa 
bàn xã đảm bảo chất lượng. Tổ chức họp nhân dân để GPMB triển khai thi công 
tuyến đường trục xã đoạn từ thôn Trúc Văn đến cổng làng thôn Mép. 

- Triển khai thực hiện làm điểm thực hiện kế hoạch phân loại, xử lý rác thải 
hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn các thôn.

- Tích cực nắm tình hình, đôn đốc thanh niên nhập ngũ đảm bảo hoàn thành 
chỉ tiêu giao quân năm 2023.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an an ninh trật tự tại các 
lễ hội, đảm bảo an toàn Lễ tiễn tân binh năm 2023.



6

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia liên hoan pháo đất tại Côn Sơn; thành lập 
đội tuyển tham gia hội thi gói bánh chưng, bánh giầy tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp 
Bạc tỉnh Hải Dương năm 2023. 

- Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện tốt Lễ hội đầu xuân tại khu di 
tích lịch sử Quốc gia Đông Dương tự.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch về công tác CCHC; Hoàn thành số 
hóa dữ liệu hộ tịch đảm bảo chính xác và đúng tiến độ.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tài chính và chỉ đạo các thôn tổ 
chức hội nghị tổng kết hoạt động thôn năm 2022.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 
01/2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023. UBND xã yêu cầu thẻ trưởng 
các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức xã, trưởng các thôn nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Cán bộ, công chức xã;
- Trưởng thôn;
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
 CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lăng
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