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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN THƯỢNG

Sè: 12/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                               
                Đoàn Thượng, ngày 11 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tháng 1năm 2022,

 nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và Nghị quyết của Đảng uỷ. UBND xã 
báo cáo kết quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tháng 01/2022, nhiệm vụ trọng 
tâm tháng 02/2022 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÁNG 1 NĂM 
NĂM 2022:

1. Về sản xuất nông nghiệp:
Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân theo PASX UBND xã đã triển khai, 

gieo cấy lúa Chiêm xuân theo lịch thời vụ. Chỉ đạo nhân dân nạo vét mương máng, 
chuẩn bị làm đất, giống, vật tư, phân bón cho sản xuất. HTX và các thôn xây dựng kế 
hoạch và tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp bảo vệ mùa màng. Ngày mồng 4 tết 
Lập xuân, các thôn tổ chức khai xuân phù hợp với tình hình phòng dịch phát động 
nhân dân bắt tay vào sản xuất, không khí khai xuân nhân dân phấn khởi. Phát động 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sản xuất đối với DT đất bỏ hoang (khu đồng bái thôn 
Cáy - Tứ đạc 3 thôn Đươi đã có người nhận SX).  

Chỉ đạo HTXDVNN thực hiện các khâu dịch vụ đặc biệt dịch vụ nước tưới 
phục vụ cho các loại cây trồng. Thông báo, hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng 
trừ sâu bệnh cho các loại rau màu.

2. Về VHXH:
Chỉ đạo các thôn thực hiện các hoạt động văn hoá, thể thao phù hợp các điều 

kiện về phòng, chống dịch Covid-19 chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 và mừng 
xuân Nhâm Dần. Công chức văn hóa thực hiện làm mới 1 số pano, áp phích, khẩu 
hiệu và mua sắm, trang trí khu trung tâm xã. 

Tiếp nhận và cấp quà tết cho các đối tượng chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp 
thời. Trong đó: Quà của Chủ tịch nước 230 xuất x 300.00đ xuất = 70.000.000đ; quà 
của Tỉnh 237 xuất x 700.000đ = 165.900.000đ. Tiếp nhận quà của UBND huyện cho 
14 hộ nghèo x300.000đ/xuất = 4.200.000đ. 2 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn do quỹ bảo trợ chăm sóc trẻ em huyện tặng = 600.000đ. Chúc thọ 116 cụ tuổi từ 
70 đến trên 100 tuổi = 40.300.000đ. 

3. Đối với Ban công an, Ban CHQS xã:
- Công an triển khai kế hoạch đợt cao điểm phòng chống tội phạm trước trong 

và sau tết Nguyên Đán, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, trọng điểm 
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là đêm giao thừa tình hình trên địa bàn ổn định; tình trạng đốt pháo nổ giảm so với 
năm 2021, phát hiện nhắc nhở một số trường hợp đốt pháo. 

- BQS tham mưu quản lý chặt chẽ nguồn SSNN năm 2022, các ngành, đoàn thể 
động viên công dân, gia đình công dân, tổ chức gặp mặt tặng quà cho tân binh tạo 
không khí  phấn khơỉ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.  

4. Một số nhiệm vụ khác
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, công tác tiếp dân, tiếp 

nhận và kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Tổ chức Đoàn đại biểu thắp hương mẹ Việt Nam anh hùng và thăm hỏi tặng 

quà cho một số gia đình chính sách tiêu biểu, tổng số 19 xuất quà.
- Chỉ đạo công chức VHXH tiếp nhận quà của cấp trên cấp cho các thôn đảm 

bảo đúng, đủ, kịp thời.
 - Phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể tiếp nhận quà của cấp trên và quà 

các tổ chức, cá nhân ủng hộ đã trao 296 xuất quà trị giá 61.360.000đ cho các gia đình 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác. Cụ thể: UBND huyện 16 xuất trị giá 
4.800.000đ; MTTQ huyện 18 xuất trị giá 9.700.000đ; Hội CTĐ huyện 16 xuất trị giá 
8.710.000đ; Sư Nhẫn 4 xuất trị giá 2.000.000đ; Từ thiện Nhân Hòa 08 xuất trị giá 
4.000.000đ; Hội CCB huyện, xã 14 xuất trị giá 1.900.000đ; Hội ND xã, thôn 09 xuất 
trị giá 2.400.000đ; Hội PN xã và thôn 12 xuất trị giá 1.800.000đ; Gia đình bà Nhuân 
thôn Đươi 6 xuất trị giá 3.000.000đ; Gia đình ông Thuân thôn Đươi 110 xuất trị giá 
12.100.000đ; Nhà chùa thôn Đươi 50 xuất trị giá 6.000.000đ; Trường Tiểu học 33 
xuất trị giá 4.950.000đ.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các thôn tăng cường thực hiện các biện pháp 
giám sát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả. Tăng 
cường công tác tuyên truyền về tình hình diễn biến của dịch Covid-19; huy động cả 
hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất 
lượng phòng, chống dịch trên địa bàn đảm bảo xã hội ổn định phát triển trong tình 
hình mới, nhất là dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần, hạn chế các hoạt động  tập trung 
đông người,liên hoan tất niên, gặp mặt, chúc tết, giám sát chặt chẽ người từ vùng dịch 
về, người phải theo dõi cách ly y tế.

- Chỉ đạo Trạm y tế thực hiện xét nghiệm, thực hiện điều trị FO tại nhà theo 
hướng dẫn của Sở y tế. Đánh giá chung về công tác phòng dịch thì xã Đoàn Thượng 
được cấp trên đánh giá là địa bàn tương đối an toàn, số ca mắc mới đặc biệt là trong 
dịp tết thấp nhất huyện. (4ca); đến nay phát sinh thêm cộng dồn còn 21 ca Fo trong 
đó liên quan đến các cháu học sinh cả 3 cấp học. Hiện nay chỉ đạo Trường Tiểu học 
cho học sinh học trực tuyến để phòng dịch.

- BCĐ Chiến dịch tiêm phòng Vắc xin Covid-19 phối hợp với Trạm y tế và các 
thôn tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer), được BCĐ PCDB 
COVID-19 tỉnh Hải Dương phân bổ ngày 10/02/2022.

- Tổ chức gặp mặt, trao quà động viên Tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ 
năm 2022 tại Nhà văn hóa trung tâm xã vào sáng 10/02/2022.
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II - MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2022:
1. Tập trung chỉ đạo nhân dân phòng trừ sâu bệnh cho cây rau màu các loại. 

Chỉ đạo các thôn chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc gieo cấy lúa chiêm xuân đảm bảo 
đúng cơ cấu và lịch thời vụ. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân, tăng cường 
tuyên truyền, có biện pháp tạo điều kiện  cho các hộ có nhu cầu xản xuất đối với diện 
tích đất bỏ hoang.  

2. Chỉ đạo HTXDVNN thực hiện các khâu dịch vụ phục vụ cho các loại cây 
trồng, đặc biệt là dịch vụ nước và dịch vụ bảo vệ thực vật cho cây rau màu và gieo 
mạ vụ chiêm xuân. Đôn đốc các thôn nạo vét kênh mương. Kiểm tra sửa chữa hệ 
thống máy bơm nước phục vụ đầy đủ, kịp thời việc đổ ải theo đúng lịch thời vụ. Chủ 
động xây dựng kế hoạch chống hạn cho vụ chiêm xuân. Tập trung chỉ đạo thực hiện 
tốt phương án phòng, chống thiên tai, TKCN chuẩn bị các phương án, thông báo kịp 
thời cho nhân dân khi có thiên tai xảy ra. Tổ chức thăm đồng kiểm tra công tác sản 
xuất.

3. Về công tác phòng chống dịch bệnh: Chỉ đạo ngành Y tế thực hiện tốt việc 
chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tiêm vắc- xin phòng Covid-19: 
tiêm mũi 2, mũi 3 cho người đủ thời gian tiêm theo quy định và tiêm cho trẻ tờ 5 đến 
dưới 12 tuổi theo chỉ đạo cấp trên. Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình 
diễn biến của dịch Covid-19; tiếp tục đề nghị cả hệ thống chính trị và nhân dân thực 
hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng phòng, chống dịch trên địa bàn 
đảm bảo xã hội ổn định phát triển trong tình hình mới, hạn chế các hoạt động  tập 
trung đông người, các gia đình có đám cưới, đám hỏi, đám tang phải tổ chức gọn nhẹ, 
nhanh chóng. Các thôn không tổ chức lễ hội mà chỉ thực hiện đón tiếp người đến 
dâng hương đảm bảo công tác phòng dịch. Giao cho thành viên BCĐ phụ trách thôn 
chỉ đạo, các  đc Trưởng thôn và tổ covid cộng đồng  nắm bắt thông tin, phản ánh kịp 
thời, giám sát chặt chẽ người từ nơi khác về, người phải theo dõi cách ly y tế. Trạm y 
tế thực hiện xét nghiệm, thực hiện điều trị FO tại nhà theo hướng dẫn của Sở y tế. 

Các nhà trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, 
sẵn sàng cơ sở vật chất đáp ứng dạy và học trực tuyến khi có ca bệnh liên quan đến 
nhóm lớp. Ứng xử linh hoạt trong công tác dạy và học trực tiếp và trực tuyến.

4. Phối  hợp Công ty xây lắp điện Hải Dương thực hiện tốt việc sửa chữa và cung 
cấp đầy đủ điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

5. Phối hợp đơn vị thi công hoàn tất thủ tục, đồng thời tổ chức giải phóng mặt 
bằng phục vụ nâng cấp đường cạnh bờ sông Thạch Khôi-Đĩnh Đào đoạn từ Nghĩa 
trang Liệt sỹ đến Trạm bơm và đoạn kết nối đường 191C đến ngã tư thôn Cáy lên cây 
xăng.

6. Tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công 
tác kiểm tra, duy trì thường xuyên các biện pháp chủ động phòng chống đối với dịch 
cúm gia cầm. 

7. Công chức VHXH thực hiện việc Quyết toán ngân sách chi phục vụ các chế 
độ chính sách đối với người có công.
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8. Tổ chức phát động nhân dân trồng cây mùa xuân, hưởng ứng theo lời kêu 
gọi của Bác Hồ "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi  ích trăm năm trồng người". 
Toàn xã phấn đấu trồng được trên 2400 cây các loại. Phát động phong trào thi đua 
quý 1 trên các lĩnh vực kinh tế xã hội ngay từ đầu năm; các thôn bắt tay vào họp bàn 
huy động xã hội hóa mọi nguồn lực để xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, trước 
mắt là làm những tuyến đường GT trong thôn xuống cấp chưa đáp ứng yêu cầu

9. Tổ chức mời thầu và đấu thầu công khai theo pháp luật để làm DA đường 
giao thông từ Cây xăng đi đường 191c; phối hợp với XNKTCTTL huyện làm đường 
từ NTLS đến Trạm bơm ven sông TK - ĐT.

10. Đề nghị huyện thành lập HĐGPMB, triển khai Dự án điểm dân cư mới 
cổng làng thôn Đươi. 

11. Công an tiếp tục duy trì thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phát 
hiện xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật. Nhất là tệ nạn xã hội, chộm cắp tài 
sản....Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm.

12. Ban CHQS tham mưu quản lý chặt chẽ nguồn SSNN, tổ chức giao nhân 
quân đúng chỉ tiêu huyện giao; chuẩn bị công tác huấn luyện, diễn tập năm 2022.  

13. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt 
nhiệm vụ Cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 
2022.

14. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, công tác tiếp dân, tiếp nhận 
và kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

15. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn thể và các cấp uỷ chi bộ trong việc 
tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành 
tháng 1/2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022.

Kính mong sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của UBND huyện, Đảng uỷ, TT.HĐND 
xã, sự phối kết hợp của UBMTTQ, các cấp uỷ chi bộ và các đoàn thể.

Nơi nhận:
- L·nh ®¹o UBND huyÖn;
- BTV §U - TT H§ND; 
- L·nh ®¹o UBND x·;
- TT UBMTTQ, ®oµn thÓ; 
- BTCB - Trëng th«n;
- Lu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Đức Tòng
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