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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11

và nhiệm vụ tháng 12 năm 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 11
1. Lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
* Nông nghiệp: Tiếp tục tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã tập trung 

thu hoạch các diện tích lúa còn lại và Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất Vụ Đông 
2022-2023. 

Kiểm tra các tuyến kênh mương, điều tiết nước trồng cây vụ đông, xây 
dựng kế hoạch làm thuỷ lợi Đông xuân 2022-2023.

Chăn nuôi thú y: Tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại chợ và cấp phát cho 
các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã.
          GT-TL: Phối hợp với Công ty Liên doanh Đường bộ - Việt Thanh lập biên 
bản 01 hộ ông Phú Văn Thành – thôn Hàm hy, vi phạm xây dựng lán bán mái 
trên đất hành lang đường bộ. 

* Xây dựng và môi trường:
- Tuyên truyền vận động các hộ vi phạm khu phía Đông công ty TNHH 

GFT Việt nam tự tháo dỡ phần công trình vi phạm, phối hợp các phòng ban 
chuyên môn  UBND huyện Tứ Kỳ hoàn thiện kế hoạch giải tỏa các hộ có lán tại 
khu cổng phụ GFT.

- Báo cáo Đoàn giám sát HĐND huyện Kết qủa thực hiện Đề án “Xử lý 
chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-
2025” và Kê hoạch thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên 
địa bàn xã Cộng Lạc.

- Phối hợp cùng tòa án nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân huyện trong việc 
xác minh nguồn gốc đất hộ gia đình thôn Tất hạ, thôn Đôn Giáo.

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất đai, xây dựng môi trường phục vụ cho kỳ 
họp HĐND xã.

- Tăng cường phối hợp cùng các thôn phát hiện, ngăn chặn kịp thời các 
trường hợp có ý định xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

- Cùng Ban giải phóng mặt bằng dự án đường trục đông tây qua địa bàn 
xã Cộng Lạc hoàn thiện hồ sơ GPMB đất nghĩa địa tất hạ để thực hiện chuyển 
mộ nằm trong đường trục Đông -Tây.

- Đôn đốc nhà thầu xây dựng bếp ăn bán trú trường Tiểu học Cộng Lạc, 
hoàn thiện trong tháng 12/2022. (dự kiến đổ mái tầng 2 ngày 2/12/2022)

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng trụ sở công an vào khuôn viên 
UBND xã theo chỉ đạo UBND huyện.
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         - Đề nghị cấp trên hỗ trợ xe chở rác, dụng cụ, trang thiết bị cho việc chở 
rác ở các thôn (đã hỗ trợ được quần áo).

2. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
Thực hiện chi lương, phụ cấp và các hoạt động thường xuyên kịp thời, 

đúng quy định. Ngoài ra đã rút tạm ứng và hoàng ứng các hoạt động chi thường 
xuyên và các khoản chi hoạt động của các ngành đoàn thể. Hoàn thiện các báo 
cáo, tờ trình, nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND xã kháo XXII.

3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Thực hiện các chế độ chi trả trợ cấp hàng tháng và chế độ chính sách cho 

các đối tượng Người có công và Bảo trợ xã hội của xã.  Rà soát, đăng ký chỉ tiêu 
điều dưỡng năm 2023. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của 
HĐND xã về công tác phòng, chống mại dâm năm 2022.

Hoàn thiện mẫu biểu và báo cáo xin ý kiến thẩm định kết quả điều tra, rà 
soát hộ nghèo, cận nghèo 2022. Hoàn thiện hồ sơ Đánh giá, công nhận xã phù 
hợp với trẻ em năm 2022.

Tổ chức tuyên truyền, treo Băng zôn khẩu hiệu, tuyên truyền ngày Đại 
đoàn kết toàn dân tộc, ngày Nhà giáo việt nam... Tiếp tục tuyên truyền nhiệm vụ 
trọng tâm trong tháng. Đã hoàn thiện tu sửa 1 số cụm loa bị hư hỏng (Tất 
Thượng, Hàm Hy, Tất Hạ) Lắp đặt mới 02 cụm loa tại thôn Hàm Hy. Phối hợp 
tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Tổng triển khai đăng 
ký gia đình văn hoá năm 2022 toàn xã có 1.834 hộ, có 1.821 hộ đăng ký đạt 99,3%. 
Qua bình xét năm 2022 có 94,7% gia đình đạt gia đình văn hóa và đề nghị UBND 
xã tặng giấy khen cho 31 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục và gửi hồ sơ 
đề nghị huyện công nhận 5/5 đạt làng văn hóa 2022.

 Duy trì hoạt động trang TTĐT. Đăng tải các tin bài, văn bản trên cổng 
thông tin điện tử xã, tổng đưa 87  tin (trong đó: Công văn, kế hoạch của huyện là 
20 tin; của xã là 67 tin. Thực hiện tiếp sóng đài các cấp theo đúng thời gian quy 
định. Phát sóng liênh tục  tin bài trên các lĩnh vực.

4. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Thực hiện nhiệm vụ công tác Hộ tịch 19 hồ sơ gồm: Kết hôn được: 03 

trường hợp; Khai sinh được: 13  trường hợp; Khai tử được: 01 trường hợp; Xác 
nhận TTHN: 01 trường hợp; Cấp bản sao hộ tịch: 00 trường hợp; Cải chính hộ 
tịch :  01 trường hợp. Chứng thực 120 văn bản gồm: Chứng thực chữ ký được: 7 
trường hợp; Chứng thực hợp đồng được:  14 trường hợp; Công chứng, chứng 
thực bản sao từ bản chính được: 99 trường hợp.
        - Tiếp nhận hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai 
sinh, thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi đầy đủ theo đúng quy 
định hướng dẫn.

5. Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê
* Nội vụ: Thực hiện tốt công tác chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách theo quy định. 
Cử cán bộ công chức chuyên môn tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về 
công tác văn thư lưu trữ, tập huấn nghiệp vụ nâng cao kiến thứ kiểm soát TTHC 
và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022.
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Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 
2022. Triển khai kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Hoàn thiện báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, tình hình 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2023 để phục vụ công tác TĐKT và trình HĐND xã tại kỳ họp thứ 5 
HĐND xã. Tiếp tục đôn đốc các bộ phận chuyên môn rà soát, công khai các 
TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đồng thời phối hợp với các bộ phận tiếp 
Đoàn kiểm tra CCHC năm 2022 vào ngày 13/10/2022. Tổng số TTHC thuộc 
lĩnh vực tính đến thời điểm hiện tại là 163 TTHC (Quốc phòng 14 thủ tục, Công 
an 12 thủ tục, thủ tục cấp xã 138 thủ tục). Trong đó, có 44 TTHC mức độ 4. 

6. Lĩnh vực Y tế
Đảm bảo duy trì trực. Công tác phòng chống dịch COVID-19, sốt xuất 

huyết, tay chân miệng, Cúm A vẫn được duy trì. Trong tháng không ghi nhận ca 
F0 Covid-19. Triển khai 02 buổi tiêm phòng Covid-19 tiêm được 314 mũi.  ( 
Trong đó Trung tâm y tế huyện cấp 220 liều vacxin fizer tiêm cho trẻ từ 5-12 
tuổi, tuy nhiên chỉ tiêm được 62 liều còn gửi lại 150 liều)
         Trong tháng phối hợp với Ban Quân sự xã tổ chức khám sơ tuyển cho 24 
công dân, tất cả đều đủ điều kiện khám huyện. Các chương trình mục tiêu y tế 
Quốc gia khác vẫn được triển khai và duy trì.

Công tác khám chữa bệnh: Trong tháng khám chữa bệnh cho 265 lượt 
bệnh nhân (trong đó khám cấp phát thuốc BHYT cho 163 lượt bệnh nhân). Tổ 
chức tiêm chủng định kỳ 25 hàng tháng. 

7. Lĩnh vực Giáo dục
          - Trường THCS:  Phối hợp với UBND xã Tổ chức  thành công lễ kỉ niệm 
40 năm ngày nhà giáo Việt Nam vào ngày 19.11.2022. Thực hiện tốt các hoạt 
động dạy và học. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện với 2 bộ môn 
Toán và tiếng anh, thành công. Hoàn thành kiểm tra đánh giá giữa kỳ với các 
khối lớp; Kết hợp với trường Tiểu học và Mầm non tham gia giải bóng chuyền 
hơi nữ khối giáo dục thành công với kết quả đạt huy chương đồng. 

- Trường Tiểu học:   Phối hợp với UBND xã Tổ chức  thành công lễ kỉ 
niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam vào ngày 19.11.2022. Tham gia giao lu 
sinh ho¹t tæ chuyªn m«n cÊp côm, cÊp huyÖn đạt kết quả tốt. Thi GVG trường từ 
ngày 01-18/11, có 16 GV tham gia thi kết quả có 14 GV đạt giáo viên giỏi cấp 
trường. Cử 02 giáo viên tham gia thi GVG cấp huyện từ ngày 21-30/11. Học 
sinh tham gia thi đấu bóng đá học sinh nam tiểu học xếp thứ 5/25 trường

 - Trường Mầm non: Tổ chức thành công hội thi GVG trang trí môi 
trường lớp học, cử GV dự thi GVG cấp huyện. 11/11 nhóm, lớp đã thực hiện 
soạn giảng theo chương trình. Đã hoàn thiện báo cáo kiểm định, đón kiểm tra sơ 
bộ của sở giáo dục. Phối hợp kiểm tra đánh giá  hoạt động của nhóm trẻ gia đình 
trên địa bàn. Đón kiểm tra sơ bộ của phòng khảo thi đạt kết quả; dự kiến đạt 
kiểm định mức 3(tương ứng chuẩn mức độ 2).

8. Lĩnh vực Công an
 Tình hình an ninh nông thôn: Tình hình nội bộ nhân dân có diễn biến 

phức tạp từ khi UBND xã có Kế hoạch tháo dỡ 42 lán tạm dựng trên đất ruộng 
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tại khu phía Đông công ty TNHH GFT Việt Nam và công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng phục vụ thi công Đường 396.

Tình hình TTXH và TTATGT: 
- Ngày 04/10/2022 Công an xã nhận được đơn trình báo vơi nội dung: 

Ngày - Rạng sáng 10/11/2022 Cửa hàng Điện máy Minh Thu ở thôn Tất 
Thượng, xã Cộng Lạc bị 01 đối tượng lấy trộm 1 cây Khế để ở trước cửa nhà 
cạnh Đường 391. (chị Thu mua cây Khế năm 2021 với giá 3 triệu đồng). Sau khi 
nhận được tố giác tội phạm, Công an xã đã tổ chức rà soát camera xác định đối 
tượng dùng xe máy chở cây Khế đi theo Đường 391 qua Ngã 3 Quý Cao ra 
Đường 10 về hướng huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Công an xã đã hoàn thiện hồ 
sơ kiểm tra, xác minh sơ bộ ban đầu bàn giao Cơ quan CSĐT Công an huyện 
thụ lý theo thẩm quyền.

- Hồi 05 giờ, ngày 14/11/2022 tại Đường 391 chạy qua thôn Đôn Giáo, 
Cộng Lạc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 99K1-079.77 do anh 
Hoàng Văn Tuy, Sinh năm 1978, thường trú thôn Dâu, Giang Biên, Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng điều khiển xe đi theo hướng Cầu Xe đi Văn Tố với xe đạp do ông 
Đoàn Văn Việt, sinh năm 1947, thường trú thôn Đôn Giáo, Cộng Lạc điều khiển 
đi cùng chiều. Hậu quả anh Tuy bị gãy cẳng chân phải, ông Việt bị tụ máu não. 
Đội CSGT Công an huyện trực tiếp thụ lý vụ việc.

- Hồi 06 giờ 30 phút, ngày 16/11/2022 tại Đường 391 chạy qua thôn Đôn 
Giáo, Cộng Lạc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 15B3-63612 do 
anh Bùi Đức Sáng, sinh năm 1960, thường trú xã Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng 
điều khiển xe đi theo hướng Cầu Xe đi Văn Tố với xe mô tô BKS 34M1-8360 
do anh Đồng Viết Phan, sinh năm 1978, thường trú thôn Tất Hạ, Công Lạc điều 
khiển ngược chiều. Hậu quả anh Phan bị gãy cẳng chân trái. Đội CSGT Công an 
huyện trực tiếp thụ lý vụ việc.

- Lập biên bản tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do ông Vũ 
Thành Đô – thôn Hàm hy giao nộp. (Cụ thể: Quả đạn cối 60mm được ông Vũ 
Thành Đô cung cấp ngày 25/11/2022 trong quá trình gia đình nạo vét ao ở canh 
đồng thôn Hàm Hy phát hiện và mang giao nộp cho Công an xã Cộng Lạc)

Các nhiệm vụ khác:
- Nắm tình hình dư luận nhân dân liên quan công tác xử lý 42 hộ dân 

dựng lán tạm trên đất ruộng tại khu phía Đông công ty TNHH GFT Việt Nam và 
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Đường 396. 

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian 
thử thách cho 01 người chấp hành án treo.

- Hướng dẫn 07 người đang chấp hành hình phạt tù được hưởng án treo 
viết bản tự nhận xét chấp hành án tháng 10/2022.

- Ngày 07/11/2022 Công an xã đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho UBND 
xã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đối với Đỗ Trọng Phú trong 
thời gian 03 tháng.

- Duy trì, hoạt động có hiệu quả mô hình “Tiếng kẻng an ninh” và Đội tự 
quản về ANTT thôn Bình Hàn.
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- Thông báo về việc cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử 
trên đài truyền thanh xã. Trong tháng Công an xã phối hợp Tổ lưu động tiếp 
nhận 90 hồ sơ cấp CCCD, đăng ký 845 Tài khoản định danh điện tử.
         - Tăng cường tuyên truyền, tiếp nhận lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú 
trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Thực hiện quản lý cư trú; quản lý người nước ngoài tạm trú, lưu trú trên 
địa bàn theo quy định. 

- Tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT: 11 buổi.
9. Lĩnh vực Quân sự

   Rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. Tham mưu tổ chức tổng kết 
công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Triển khai kế hoạch năm 
2023. Họp Hội đồng NVQS xã xét duyệt công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.
Phát lệnh gọi sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2023  

Duy trì nghiêm việc thường trực tại trụ sở theo quy định; Tham mưu cho 
Hội đồng NVQS xã tổ chức xét duyệt sức khỏe NVQS năm 2023. Tổng phát 
Lệnh 28 (Có mặt 25, được sức khỏe 25, vắng 03 công dân). 

Phối hợp với các thôn tiếp tục rà soát lực lượng ứng cứu cơ động trong 
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THÁNG 12
1. Lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
* Nông Nghiệp: Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cày chuẩn bị đầy đủ 

giống, phân bón, để giao mạ trà xuân sớm và chuẩn bị các điều kiện sản xuất vị 
Đông xuân như: cày vỡ đất, phơi ải….

- Làm thuỷ lợi nội đồng phấn đấu đến ngày 25/12/2022 hoàn thành kế 
hoạch. Chuẩn bị các phương án diệt chuột.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cúc nạn 
năm 2022; Điều tiết nước trồng cây vụ đông.

- Kiểm tra cống, máy bơm trên địa bàn xã. Có kế haochj sửa chữa để phục 
vụ đổ ải.

* Xây dựng và môi trường:
          - Cùng các phòng ban chuyên môn của UBND huyện tổ chức cưỡng chế 
đối với các trường hợp chưa tự tháo dỡ công trình vi phạm khu cổng phụ phái 
Đông công ty GFT, Theo kế hoạch của UBND huyện, tiếp tục tuyên truyền vận 
động các hộ đã cam kết tháo dỡ với UBND xã để có kế hoạch hỗ trợ kinh phí 
đối với các hộ tự giác tháo dỡ.

- Tăng cường phối hợp cùng các thôn, nắm bắt phát hiện, xử lý, ngăn chặn 
kịp thời các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông.

- Cùng Tổ GPMB huyện hoàn thiện hồ sơ dự án đường trục Đông Tây, 
đối với đất nghĩa địa thôn tất hạ 

- Thường xuyên cùng thôn kiểm tra việc xả thải công ty GFT Việt nam và 
vệ sinh công ty FOSIER. Công ty Thanh Sang ra môi trường.

- Cùng các thôn duy trì tổ thu gom rác thải, xử lý rác tại các bãi rác. 
- Đôn đốc đơn vị thi công các công trình đang thi công trên địa bàn: Bếp 

ăn Trường Tiểu học, đường nội đồng thôn Hàm Hy, Bình Hàn.



6

- Cùng ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát việc sửa chữa nghĩa trang 
liệt sỹ theo kế hoạch.

- Cùng đơn vị thiết kế Hoàn thiện hồ sơ thiết kế Trụ sở công an về khuôn 
viên UBND xã.

- Cùng tổ xử lý vi phạm đất đai thường xuyên kiểm tra phát hiện xử lý kịp 
thời các trường hợp vi phạm đất đai, Hành lang đường bộ.

- Hoàn thiện các tài liệu liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp đất ở lần đầu 
trong khu dân cư .

2. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán
Thực hiện việc chi lương, phụ cấp và các hoạt động thường xuyên theo kế 

hoạch. Hướng dẫn rút chi tạm ứng phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá XXII.
3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Thực hiện các chế độ chi trả trợ cấp hàng tháng và chế độ chính sách cho 

các đối tượng Người có công và Bảo trợ xã hội của xã.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên đài phát thanh 

và trên trang cổng thông tin điện tử. Tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp thứ 
5 HĐND xã khóa 22. Tuyên truyền ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Tiếp tục mọi hoạt động thường xuyên của ngành, của địa phương.

4. Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch
Thực hiện tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và xây 

dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua năm 2023. Tổ chức triển khai kê khai 
tài sản thu nhập của cán bộ, công chức xã, xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2023. Làm tốt công tác quản lý Hội; công tác 
tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính theo các lĩnh vực có liên 
quan. Tiếp tục đôn đốc các bộ phận chuyên môn rà soát, niêm yết công khai các 
TTHC thuộc lĩnh vực kịp thời. Tích cực tham gia giải quyết TTHC mức độ 3, 4 
trên Dịch vụ công. Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và số hoá đầu vào, 
đầu ra trong quá trình giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. Đồng thời tiếp tục 
tuyên truyền hướng dẫn nhân dân lập tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch 
vụ công Quốc gia để tiến tới kịp thời triển khai thu phi, lệ phí trực tuyến trên địa 
bàn cấp xã.

5. Lĩnh vực Y tế
Tiêp tục rà soát, đăng ký nhu cầu Vắcxin Covid-19 cho tháng 12/0222 và 

tháng 01/2023. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân. Duy trì hoạt động 
thường xuyên. Sẵn sàng phương án phòng, chống dịch Covid-19 với tình hình 
thực tế. Tổ chức tiêm chủng mở rộng định kỳ hàng tháng và tiêm phòng Covid-
19 cho các đối tượng theo hướng dẫn. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong 
công tác PCTT&TKCN năm 2022.

6. Lĩnh vực Giáo dục
          - Trường THCS: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12. Mua sắm 
bổ sung và tiếp tục sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho học sinh đến 
trường. Đón kiểm tra theo kế hoạch. Kết hợp với công an Huyện, công an xã tổ 
chức tuyên truyền ATGT cho học sinh các khối lớp.
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         - Trường Tiểu học: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12. Tæng 
kÕt chuyªn ®Ò 2. Híng dÉn «n tËp cuèi häc kú I cho häc sinh. KiÓm tra lao ®éng 
s ph¹m gi¸o viªn, nh©n viªn. Rµ so¸t hÕt trÎ sinh n¨m 2022 vµo sæ ®iÒu tra trÎ 
sinh hµng n¨m.
         - Trường Mầm non:  Đón kiểm định của Phòng khảo thí- Sở giáo dục. Tổ 
chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12. Hoàn thiện trang trí khối phòng 
phục vụ học tập. Cải tạo sân chơi phía sau nhà 8 phòng, cải tạo khu sơ chế. 
Công khai kế học sử dụng tiền tài trợ trong năm học 

7. Lĩnh vực Công an
Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch, đảm bảo ANTT tại 

địa phương. Nắm tình hình dư luận nhân dân liên quan công tác xử lý 42 hộ dân 
dựng lán tạm trên đất ruộng tại khu phía Đông công ty TNHH GFT Việt Nam và 
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Đường 396. 

Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch tấn công, trấn áp tội 
phạm đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tham mưu UBND xã thực 
hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác điện tử phục 
vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên 
địa bàn xã.

Tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT. Tuyên truyền về phong trào bảo vệ 
ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cơ quan - doanh nghiệp, 
trường học, khu dân cư./.

8. Lĩnh vực Quân sự
Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ thường trực tại trụ sở để giải quyết 

công việc thường xuyên cũng như đột xuất. Phối hợp với Công an tuần tra canh 
gác trên địa bàn . Xây dựng các Kế hoạch theo hướng dẫn của Ban CHQS 
huyện.

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức đưa công dân đi khám tuyển sức khỏe 
NVQS tại huyện năm 2023 vào ngày 10/12/2022. Hoàn thiện hồ sơ NVQS 
chuẩn bị cho thâm nhập “3 gặp 4 biết”. Phối hợp mời các thành phần tham dự kỷ 
niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-
22/12/2022).

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội tháng 11 và nhiệm vụ thực hiện tháng 12 năm 2022, UBND xã đề nghị các 
bộ phận có liên quan theo dõi và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TV. Đảng ủy - TT. HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên
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