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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 30 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9

Nhiệm vụ tháng 10 năm 2021

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH THÁNG 9/2021
I/ KINH TẾ:
1. Nông nghiệp:

Ban quản trị HTX tập trung chỉ đạo các tổ dịch vụ các thôn điều tiết nước 
đầy đủ cho bà con nông dân chăm bón lúa mùa và cây thu đông; hiện tại các trà 
lúa đang trong giai đoạn chắc xanh đến chín; nếu không có sự bất thường về thời 
tiết và sâu bệnh thì khả quan lúa sẽ cho năng xuất cao hơn vụ mùa năm 2020. 
Tuy nhiên, trong tháng thời tiết có nhiều ngày mưa lớn kết hợp gió to làm đổ 
một số diện tích lúa, HTX đã kết hợp với XN KTCTTL huyện tháo gạn kịp thời 
đảm bảo không để xảy ra việc ngập úng.

HTX dịch vụ nông nghiệp đã thường xuyên kiểm tra thăm đồng để phát 
hiện, tuyên truyền và hướng dẫn các hộ nông dân phòng trừ kịp thời các đối 
tượng sâu bệnh cuối vụ; đồng thời buộc dựng những diện tích lúa bị đổ do giông 
gió. Thường xuyên phối hợp lãnh đạo các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân 
không sử dụng kích điện đánh bắt diệt chuột; đến thời điểm hiện tại diện tích 
chuột phá hoại giảm hơn so với năm trước.

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân phát triển mở rộng 
diện tích trồng cây rau màu hè thu và cây vụ đông sớm tập trung các loại cây 
trồng như cây ngô, súp lơ, ớt và một số cây rau ngắn ngày. Tuy nhiên, do thời 
tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển cây rau màu.

Công tác chăn nuôi thú y: Trong tháng đã tiêm phòng 40 liều vacxin tụ 
huyết trùng cho đàn trâu bò. Tiêm vacxin dịch tả và tụ dấu cho đàn lợn là 200 
liều. Tiêm vacxin cúm gia cầm cho gà, vịt, ngan là 5000 liều.

2. Tài nguyên – Môi trường:
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình xây dựng đang thi 

công trên địa bàn xã gồm: Công trình nâng cấp, cải tạo trục đường giao thông đoạn 
qua địa bàn thôn Vạn; Công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ nhà văn 
hóa thôn Vạn đến trường Mầm non Minh Cường; công trình sân vận động trung 
tâm xã. Phối hợp với điện lực Tứ Kỳ di chuyển cột điện giải phóng mặt bằng để thi 
công máng thoát nước tuyến đường từ thôn Vạn sang thôn Phúc Lâm.

Hướng dẫn công dân làm thủ tục trích đo, trích lục, chuyển nhượng, tặng 
cho, thừa kế quyền sử dụng đất ở, đăng ký biến động, xác định nguồn gốc sử 
dụng đất, tờ khai thuế đất phi nông nghiệp cho 02 hộ gia đình, cá nhân. Lập văn 
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bản về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 01 hộ. Lập biên bản 
xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thế Thích và đề nghị chủ tịch UBND 
huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai với số tiền là 29 triệu đồng.

Công tác thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường được duy trì hoạt 
động thường xuyên. Tiến hành múc gọn bãi rác thôn Phúc Lâm.

3. Giao thông, thủy lợi.
 Thực hiện cắt cỏ lề đường trên 02 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài 

2,8 km. Phối hợp với cán bộ công ty Bắc Hưng Hải lập biên bản 01 trường hợp vi 
phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xử lý 01 trường hợp vi phạm 
hút đất trái phép tại khu vực sông Lâm thuộc thôn Phúc Lâm.

4. Tài chính - Ngân sách:
Tổng thu NSXqua KBNN đến 27/9/2021 765,375,399
Trong đó: - Thu trợ cấp từ NS cấp trên tháng 8 331,000,000
                - Thu thầu đất tận dụng năm 2021 8,699,000
                - Thu phí lệ phí 1,006,000
                - Tạm thu điều tiết các sắc thuế 28,861,574
                - Thu tiền đất khu DC thôn Mép (30%) 395,808,825
Tổng chi NSX qua KBNN đến 27/9/2021 1,206,843,600
Trong đó:  - Chi trả lương, PC, các loại công tháng 8 236,854,900
                 - Chi nộp BHXH,YT,KP CĐ 36,145,200
                 - Chi các hoạt động chi thường xuyên 105,760,200
                 - Chi trả nợ XDCB 828,083,300
Số dư tháng 8/2021 chuyển sang 5,403,677,910
Số dư chuyển sang tháng 10/2021 4,962,209,709
          Triển khai thu xong tiền của các hộ đấu thầu đất tận dụng năm 2021
          Theo dõi, đôn đốc các hộ trúng đấu giá QSD đất khu khu dân cư mới 
thôn Mép nộp tiền vào NSNN theo đúng quy định. Tính đến ngày 27/9/2021 
mới có 27/45 hộ nộp tiền. Số tiền thu được 5.982.706.774 / 17.389.395.765 
đồng phải thu đạt 34,4%

II/ VĂN HÓA – XÃ HỘI:
1. Giáo dục:

Các nhà trường tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực 
tuyến; tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng 
chống dịch Covid 19. Từ ngày 20/9 các trường đã tổ chức cho học sinh học trực 
tiếp tại trường trong trạng thái “ bình thường mới”. Trường mầm non và trường 
THCS tổ chức Hội nghị toàn thể cha mẹ học sinh đề kiện toàn ban thường trực 
hội, tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh và các cơ quan đoàn thể liên quan 
để giáo dục học sinh.

Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2021.
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2. Văn hoá thông tin -Thể thao và truyền thanh:
Tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh 

COVID – 19; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới của huyện Tứ Kỳ.
* Đài truyền thanh: Trong tháng đã duy trì đảm bảo mở đài tiếp âm đúng 

giờ quy định, đúng nội dung, chương trình hàng ngày, theo quy chế đài cấp trên 
ban hành. Xây dựng 5 chương trình với 40 tin bài. Nội dung tập trung vào công 
tác phòng chống dịch Covid 19, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, 
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, một số chính sách mời và 
hoạt động của đoàn thể, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong tháng tiến hành sửa chữa, thay thế 3 loa tại thôn Phúc lâm và thôn 
Quàn. Khảo sát điều chỉnh lại một số cột loa theo yêu cầu của các thôn.

3. Y tế - Dân số:
* Công tác  y  tế: 
Trong tháng trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm ở người và 

không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Trạm y tế  thực hiện tốt việc chăm sóc sức 
khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong tháng trạm đã khám cho 452 lượt người 
trong; Điều trị ngoại trú cho 256 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 6 bệnh 
nhân; Tổ chức tiêm chủng cho trẻ em theo định kỳ vào ngày 25/9  đảm  bảo an 
toàn tuyệt đối. Tổ chức tiêm phòng Vắc xin Covid-19 mũi 1 và mũi 2 cho tổng 
số 830 đối tượng đảm bảo an toàn và đúng sự chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức 
kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhân dịp tết trung thu.

* Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:
UBND xã đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã. Duy trì hoạt động của 48 tổ Covid 
cộng đồng ở 7 thôn và 9 tổ an toàn Covid tại các cơ quan. Thực hiện việc quản 
lý, điều tra, rà soát nắm chắc các trường hợp trở về từ vùng dịch, người tiếp xúc 
gần với người nghi nhiễm, thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Công an xã 
tích cực tuần tra, xử lý các trường hợp không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch...vv. Do đó, đến nay trên địa bàn xã dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt. 

* Công tác Dân số - KHHGĐ: 
Đã thực hiện kiện toàn lại ban chỉ đạo dân số xã. Tổng số sinh trong tháng 

là 07 ca, trong đó có 02 ca sinh con thứ ba ở thôn Quàn và thôn Vạn; Số người 
chết trong tháng là 09 người.

4. Chính sách xã hội:
Thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời tiền trợ cấp 1 lần và trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng cho các đối tượng người có công tháng 9 năm 2021 
Thực hiện rà soát thẻ BHYT đối tượng người có công, thân nhân người có 

công, thân nhân liệt sỹ, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
Triển khai kế hoạch và tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

giai đoạn 2016 - 2021. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có 
mức sống trung bình cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo 2022 - 2025.

Báo giảm đối tượng người có công hàng tháng là 03 người. Hướng dẫn và 
đề nghị hồ sơ mai táng phí là 09 bộ.
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Tổ chức tốt việc thăm và tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn 
nhân dịp Tết Trung thu với số tiền là 05 triệu đồng.

5. Công tác tôn giáo, Nội vụ:
Các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, đúng pháp luật. Thực hiện 

kiểm tra việc dựng  bia có nội dung tôn giáo tại các chùa trên địa bàn xã: có 06 
chùa dựng bia “Nam mô a di đà phật” ( chùa Đoàn Xá, Mãn Nguyệt, Thái An, 
Phúc Liên, Hoa Nghiêm, Vân Am), đã yêu cầu các chùa đưa vào trong khuôn 
viên chùa theo đúng quy định.

Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với 
nhân dân thôn Trúc Văn năm 2021. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng lương thường 
xuyên cho 03 cán bộ, công chức; đề nghị nâng phụ cấp thâm niên chính trị viên 
đối với 01 đồng chí; nâng phụ cấp thâm niên đối với đồng chí Phó chỉ huy 
trưởng quân sự.

III/ AN NINH – QUỐC PHÒNG – TƯ PHÁP:
1. An ninh:
Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công an xã tăng 

cường công tác tuần tra, truy vết, tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covi-19.  Lập hồ sơ tham mưu chủ tịch UBND xã trình chủ tịch UBND 
huyện xử phạt vi phạm hành chính 01 công dân không thực hiện biện pháp phòng 
chống dịch đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch (trốn cách ly tại nhà).

- Về tình hình vụ việc: Trong tháng xảy ra 1 số vụ việc như sau: 
Vào hồi 18 giờ 30 ngày 13/09/2021 tại khu vực cửa cống Mép sông Đĩnh 

Đào thuộc địa bàn thôn Mép anh Trần Văn Trắc – SN: 1971 KHTT tại thôn 
Mép, xã Minh Đức đi đánh lưới đã bị lật thuyền dẫn đến tử vong. Công an xã 
phối hợp với Công an huyện xác minh làm rõ. 

Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 17/9/2021 tại K36+400, Đường tỉnh 392 
thuộc địa bàn thôn Vạn, xã Minh Đức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe 
mô tô BKS 34E6-292.35 do Vũ Văn Hừng-SN: 1991 có HKTT: Vạn Phúc, Ninh 
Giang, điều khiển hướng Ninh Giang- Tứ Kỳ va chạm với xe đạp điện do bà 
Ngô Thị Hoạt-SN:1961 HKTT: Thôn Trúc Văn, Minh Đức điều khiển. Hậu quả 
bà Hoạt tử vong Công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát xác minh.

Ngày 24/09/2021, Công an xã Minh Đức nhận được đơn đề nghị của ông 
Nguyễn Văn Dưỡng – sinh năm: 1958, địa chỉ: Thôn Phúc Lâm với nội dung: Ngày 
23/9/2021 do mâu thuẫn tranh chấp mốc cõi đất ở dẫn đến việc anh Nguyễn Văn 
Thưởng sinh năm: 1966 cùng thôn có hành vi đe dọa chửi bới đối với ông Nguyễn 
Văn Dưỡng. Công an xã đang xác minh giải quyết. 

2. Quốc phòng:
Hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương 

năm 2021 của Huyện ủy.
Rà soát, phúc tra nguồn sẵng sàng nhập ngũ theo kế hoạch của Ban CHQS 

huyện. Kết quả tổng số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ là 208, trong đó nguồn 
tuổi từ 18 đến 25 tuổi có 106 thanh niên; nguồn đã học xong đại học, cao đẳng là 
45 thanh niên; tạm miễn hoãn là 57 thanh niên. Đã đăng ký di chuyển NVQS 
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cho 09 nam công dân đỗ các trường đại học, cao đẳng. Hướng dẫn cho 03 đối 
tượng làm hồ sơ đề nghị xét khen thưởng huân chương còn tồn sót.

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

dịch hành chính của nhân dân. Trong tháng đã thực hiện công tác chứng thực:  
Sao từ bản chính 175  trường hợp; Chứng thực hợp đồng, giao dịch 22 trường 
hợp; Chứng thực chữ ký điểm chỉ 32 trường hợp.

- Công tác ký hộ tịch:  Đăng ký khai sinh mới đúng hạn 09 trường hợp;  
khai sinh mới quá hạn là 01 trường hợp, đăng ký khai sinh lại cho 07 trường 
hợp; đăng ký kết hôn cho 07 cặp vợ chồng; xác nhận tình trạng hôn nhân 08 
trường hợp; đăng ký khai tử đúng hạn cho  09 trường hợp, khai tử quá hạn là 01 
trường hợp; Trong tháng không có đơn thư đề nghị của công dân.

B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2021:
1. Nông nghiệp:

         - Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp thực hiện tốt công tác tưới tiêu để các 
hộ nông dân chăm bón cây rau màu thu đông. Tập trung tuyên truyền, hướng 
dẫn các hộ nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện và phun trừ 
kịp thời các loại sâu bệnh hại lúa cuối vụ như: rầy nâu và khô vằn trên diện tích 
lúa bị đổ. Thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín, triển khai mở rộng diện tích cây 
rau màu vụ đông.

- Tăng cường công tác kiểm tra  các hệ thống kênh tiêu đảm bảo công tác 
tiêu thoát nước trong mùa mưa  bão và đảm bảo không để ngập úng cuối vụ. 

- Tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, xây dựng kế hoạch trồng cây vụ đông 
và kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2021 - 2022.

- Triển khai tổ chức tiêm phòng vụ mùa cho đàn chó nuôi.
2. Một số công tác khác:
Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã; tiếp nhận và giải quyết 

các đơn thư kiến nghị của nhân dân; Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 
tình trạng hút cát trái phép gây sạt lở đất. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ 
đoàn giám sát của huyện ủy về công lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật 
về đất đai tại địa bàn xã.

Đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng đồ án quy hoạch chung của xã giai 
đoạn 2021 - 2030 đảm bảo đúng quy định; hoàn thành việc xây dựng và triển 
khai thực hiện đề án Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V xã Minh Đức giai đoạn 
2021 - 2025; 

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng các công trình đảm 
bảo chất lượng, đúng tiến độ và bàn giao đúng thời gian. Tổ chức khởi công xây 
dựng 03 phòng học bộ môn trường THCS Minh Đức.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch 
bệnh Covid- 19 theo sự chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường công tác rà soát, truy 
vết các trường hợp ho sốt trong cộng đồng, các công dân từ vùng dịch về địa 
phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
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Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát, phát tờ khai và lập bộ thuế sử 
dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ ổn định 5 năm từ năm 2022 - 2026.

Triển khai kế hoạch bình xét gia đình văn hóa, Làng văn hóa năm 2021 
theo nghị định 122/2019/NĐ-CP của Chính phủ; kế hoạch bình xét gia đình an 
toàn, làng an toàn về an ninh trật tự năm 2021.

Chỉ đạo các nhà trường tổ chức phát động các phong trào thi đua nhân kỷ 
niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; Tổ chức lễ khai giảng năm học mới của 
Truing tâm học tập cộng đồng và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 
năm 2021. Các nhà trường tổ chức tốt hội nghị cán bộ, viên chức và người lao 
động năm học 2021 – 2022.

Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ đối với người có công và các đối 
tượng bảo trợ xã hội. Hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 
theo chuẩn nghèo đa chiều 2022 – 2025. Triển khai thực hiện “Tháng hành động 
vì người cao tuổi năm 2021” trên địa  bàn xã.

Thực hiện nghiêm việc rà soát, xác minh nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 
2022; đăng ký di chuyển cho nam thanh niên đỗ các trường đại học năm 2021.

Tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các tệ nạn xã hội, đảm bảo 
an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Quản lý, theo 
dõi chặt chẽ các đối tượng đang quản lý giáo dục tại xã đúng quy định.

Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 
chế một cửa. Nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong 
công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và thực thi 
công vụ. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ công tác kiểm tra 
cải cách hành chính năm 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 9 
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2021. Các cán bộ, công chức, các cơ quan, 
đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Cán bộ xã;
- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn;
- Hiệu trưởng các trường
- Lưu: VP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lăng
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