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BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 06, đăng ký kế hoạch tháng 7 /2022 

 

      
TT 

Nội dung công việc 

 triển khai 
Đánh giá kết quả tháng 06 Lũy kế kết quả tháng 5 Đăng ký KH tháng 7 Ghi chú 

A VỀ KINH TẾ       
  

I Lĩnh vực NN, nông thôn       

 

1 Trồng trọt 

- Theo giõi tiến độ thu hoạch 

mùa, năng suất vụ xuân 2022: 

52,3 tạ/ha; 

-  Điều tiết nước về sản xuất vụ 

hè thu;. nạo vét kênh mương 

nội đồng, khắc phục một số 

hạng mục bể lở trọng yếu: đập 

bầu đọi, cống phân thủy tại tràn 

rì rì... 

- Cung ứng giống cho người 

dân sản xuất theo đúng mùa vụ.  

- - Tiếp tục điều tiết nước 

phục vụ bà con giắm tỉa, 

chăm sóc lúa, nạo vét 

kênh mương nội đồng   

  Tình hình sâu bệnh      

  Biện pháp xử lý sâu, bệnh - .     

2 Chăn nuôi, thủy sản      

  Tình hình dịch bệnh -  Không có ổ dịch nào.     



  Biện pháp phòng trừ dịch bệnh      

  Công tác tiêm phòng đinh kỳ 

- - Thời tiết nắng gắt, chưa có 

người tiêm nên chưa tiêm  

- Rà soát các hộ chưa 

tiêm phòng đợt 1, tiếp 

tục triển khai tiêm phòng 

đợt 2   

  Quản lý buôn bán, giết mỗ      

3 Lâm nghiệp    

 

  Tình hình xâm hại rừng 

- - Thường xuyên kiểm tra về 

PCCC rừng trong thời điểm 

nắng nóng  

- Tiếp tục kiểm tra rừng 

trong thời điểm nắng 

nóng đề phòng cháy 

rừng   

  Biện pháp xử lý   -      

4 Chuyển giao KHKT      

  Tập huấn      

  Hướng dẫn      

  Tham quan học hỏi      

5 Thủy lợi nội đồng    

 

  Sửa chữa, nạo vét      

  Xây dựng mới      

6 XD vườn mẫu      

  Đăng ký 45 45    



  Nghiệm thu      

7 XD KDC kiễu mẫu      

  Đăng ký 2 2    

  Nghiệm thu      

8 Xây dựng mô hình    

 

  Đăng ký 10 10    

  Nghiệm thu      

9 XD sản phẩm OCOP    

 

  Đăng ký      

  Nghiệm thu      

II Lĩnh vực KTHT      

1 Quy hoạch    

 

a Điều chỉnh, bổ sung      

b QH mới      

  Khu dân cư ....      

  Khu SXKD ......      

  Mặt bằng ........      



2 Giao thông, xây dựng    

 

  Chủ trương đầu tư 4 4    

  Thiết kế KTKT 5 5    

  Khởi công, xây dựng 2 2 1   

  Nghiệm thu      

  Thanh quyết toán      

  Cấp phép xây dựng nhà ở      

3 Công thương      

  Chuyển đổi QL chợ      

  Xây dựng hạ tầng thương mại    

 

  Quản lý thị trường      

  An toàn điện    

 

  Tiêu chí nhà ở dân cư    

 

III Lĩnh vực TCKH    

 

 

 

1 Thu ngân sách 345.000.000     

 Trong đó thu ngân sách trên địa bàn 45.000.000    

2 Thành lập DN 0 0 0   



3 Thành lập HTX 3 3 0   

4 Kết quả giải ngân XDCB 0 0 0   

         

IV Tài nguyên - Môi trường    

 

1 Cấp GCNQSD đất ở (lần đầu)      

2 Cấp GCNQSD đất NN, LN      

3 Cấp đổi GCN đất ở 2  bộ  3 bộ   

4 Cấp đổi GCN đất NN      

5 Công nhận đất trước 1980 10 bộ  40 bộ   

6 Kiểm tra, xử lý KTKS trái phép      

7 Kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường 1 cuộc  4 cuộc   

8 

Các biện pháp thực hiện đề án Rác 

thải 3 biện pháp  5 biện pháp   

9 

Hồ sơ môi trường cho các cơ sở 

SXKD      

10 

Chỉnh trang nghĩa trang, di dời mồ 

mã      

11 Tăng hộ sử dụng nước sạch      

B VĂN HÓA - XÃ HỘI      

I Văn hóa thông tin, tuyên truyền    

 



1 Hoạt động VHTT 

- Tuyên truyền các hoạt động về 

SXNN; xây dựng nông thôn 

mới; các văn bản pháp luật có 

hiệu lực thi hành trong tháng 6; 

tuyên truyền ngày quốc tế thiếu 

nhi. 

-Tuyên truyền phòng chống 

đuối nước cho trẻ em 

- Tuyên truyền công tác bảo vệ 

rừng và công tác PCCC 

- Tuyên truyền, khuyến cáo một 

số biện pháp phòng chống cháy 

nổ trong sử dụng điện 

tuyên truyền, khuyến cáo một 

số biện pháp phòng chống cháy 

nổ trong sử dụng điện 

- Bài phát thanh: Bệnh sốt xuất 

huyết và cách phòng tránh 

- Phát động phong trào toàn dân 

tham gia công tác quản lý, bảo 

vệ, phát triển rừng và phòng 

cháy chữa cháy rừng giai đoạn 

2022-2025 

- Tuyên truyền Tháng hành 

động phòng, chống ma túy năm 

2022 

- tuyên truyền tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo 

lực gia đình và kỷ niệm ngày 

Gia đình Việt nam 28/6/2022 

- Tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng 

- Tuyên truyền việc phòng, 

chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác 

     

2 Hoạt động tuyên truyền 

Tuyên truyền trên loa phát 

thanh xã  270 lượt ,1800 phút  

Tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh   



của xã các ngày lễ trọng 

đại  của Đất nước 

3 Sử dụng trang TT điện tử. 

Đăng tải 7 tin bài về Xây dựng 

Nông thôn mới, giải bóng đá 

nhi đồng trong khuôn khổ 

ĐHTDTT huyện, hội thi CLB “ 

Gia đình hạnh phúc và “ Hát 

Ru” , các văn bản pháp luật có 

hiệu lực thi hành trong tháng 6 

và các hoạt động của địa 

phương...     

4 XD thôn văn hóa 

- Xây dựng đời sống văn hóa 

khu dân cư  6/6 thôn     

II Giáo dục đào tạo    

 

1 Hoạt động ngành GD&ĐT      

2 Công tác XHH, tài trợ      

III Công tác dân số, y tế      

1 Kiểm tra ATTP      

2 Công tác dân số, bảo vệ trẻ em      

3 Công tác BHYT 253  300   

4 Lập hồ sơ SK điện tử 87  100   

IV L Đ - TBXH      

1 Đào tạo nghề      

2 Tư vấn giải quyết việc làm 1 0 2   



3 Làm nhà ở hộ nghèo, đối tượng CS 1 10 16   

4 Hỗ trợ sản xuất      

5 Hoạt động cứu trợ, từ thiện 

- Phối hợp mở lớp dạy bơi cho 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn     

C CÔNG TÁC NỘI CHÍNH      

I Công tác tư pháp      

1 Giáo dục pháp luật 

- Tuyên truyền các văn bản có 

hiệu lực tháng 6  

Tiếp tục tuyên truyền 

các văn bản pháp luật 

tới người dân   

2 Công tác hòa giải      

3 Tư vấn pháp luật      

II Công tác thanh tra      

1 Tiếp dân 

- Tổ chức tiếp dân theo lịch tiếp 

dân định kỳ và thường xuyên  

- Tổ chức tiếp dân theo 

lịch tiếp dân định kỳ và 

thường xuyên.   

2 Đối thoại      

3 Giải quyết đơn thư 0 0 2   

III Công tác nội vụ      

1 Công tác cán bộ 0 0 0   

2 Công tác tôn giáo 0 0 0   

IV Công tác cải cách hành chính      



1 Sử dụng HSCV 98% 0 100%   

2 Ứng dựng DCV trực tuyến 100% 0 0   

D QUỐC PHÒNG - AN NINH    

 

  Giáo dục QP      

  Huấn luyện, diễn tập 

- Xây dựng phương án Diễn tập 

năm 2022. 

- Tổ chức hội nghị giao nhiệm 

vụ diễn tập chiến đấu xã trong 

khu vực phòng thủ năm 2022; 

- Tổ chức huấn luyện hội thao 

dân quân cơ động năm 2022. 

  

- Làm công tác chuẩn bị 

diễn tập chiến đấu xã 

trong khu vực phòng 

thủ năm 2022. 

   

  Xây dựng lực lượng Ổn định Ổn định    

  Xử lý vụ việc 

Điều tra làm rõ 01 vụ, 02 đối 

tượng về hành vi trộm cắp tài 

sản, trị giá tài sản khoảng 

1.500.000đ 

- Xử lý vi phạm Hành chính: 

Đối tượng Nguyễn Thái Sơn về 

việc sử dụng rượu, bia, chất 

kích thích gây mất trật tự công 

cộng. Xử lý nộp Kho bạc Nhà 

nước: 1.500.000đ 

- Xử lý vi phạm hành chính: 

Đối tượng Hoàng Đức Dũng về 

việc xử dụng trái phép chất ma 

túy . 

Xử lý nộp kho bạc Nhà nước: 

1.500.000đ 
   

  Mô hình toàn dân về ANQP 

 - Thành lập mô hình Camera 

an ninh. 

- Xây dựng hồ sơ quản lý đối 

tượng tâm thần, ngáo đá. 

 - Mở đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm. 

- Mở đợt cao điểm tuyên 

truyền về pháo. 

 - Thành lập mô hình Camera 

 - Ra mắt mô hình 

camera an ninh. 

- Tổ chức diễn đàn 

công an lắng nghe ý 

kiến nhân dân.   



an ninh. 

- Xây dựng hồ sơ quản lý đối 

tượng tâm thần, ngáo đá. 

 

Nơi nhận:  
- UBND huyện Kỳ Anh; 

- TTĐU-HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Chí Nguyện 
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