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Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong tháng 7 năm 2022

1.VÒ chØ ®¹o s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 
-Tuyên truyền vận động bà con cấy hết diện tích trong khung thời vụ 
- Kết hợp với xí nghiệp thủy nông huyện bơm úng và tháo gạn nước kịp thời; 

Chỉ đạo  cho tổ nông giang hoành triệt cống nổ phòng chống úng lụt trong mùa mưa 
bão đảm bảo điều tiết đủ nước để thuận lợi cho việc gieo cấy, chăm bón, phòng trừ 
dịch hại như ốc bươu vàng, có dại.

- Thông báo bón thúc đợt 1để lúa đẻ nhánh tập trung sau cấy từ 10-12 ngày khi 
lúa cấy đã bén rễ hồi xanh; chỉ đạo cho các đội tập trung đánh bắt chuột ngay từ đầu 
vụ ; thường xuyên thăm đồng kiểm tra sâu bệnh kịp thời thông báo cho bà con xã 
viên phòng trừ 

 2. C«ng t¸c tµi chÝnh.
- TiÕp tôc ®«n ®èc c«ng t¸c thu s¶n phÈm c«ng ®iÒn, c«ng ®iÒn chuyÓn ®æi.
- Hoµn thiÖn hå s¬ ®Ó chi lư¬ng, phô cÊp c¸n bé, chi thưêng xuyªn cña c¸c 

ngµnh theo kÕ ho¹ch 
1. Giao thông, thủy lợi: 

- Phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện phát hiện, xử lý 
02 trường hợp vi phạm trên Kênh T3 Trạm bơm An Cư. 

- Tổ chức làm việc với các hộ vi phạm trong hành lang đường quốc lộ 37 và 
máng thủy lợi trên địa bàn thôn Do Nghĩa, Trịnh Xuyên để giải quyết vi phạm và yêu 
cầu thực hiện hoàn trả mặt bằng theo quy định.

2. Địa chính – xây dựng – môi trường
- Giải quyết 02 đơn đề nghị của công dân liên quan tới lĩnh vực đất đai tại thôn 

Đa Nghi.
- Tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai 01 trường hợp tại thôn Trịnh Xuyên.
- Phối hợp với Đơn vị tư vấn tổ chức báo cáo xin ý kiến UBND huyện, cơ quan 

chuyên môn huyện về Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Đồng Gạo, xã Nghĩa 
An.

- Tiếp nhận và cấp phát 192 thùng đựng rác và 06 xe chở rác phục vụ cho công 
tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

5. C«ng t¸c V¨n hãa - X· héi.
- Duy tr× lÞch trùc vµ tiÕp sãng ®µi truyÒn thanh 03 cÊp về  kết quả kỳ họp thứ 4 

HĐND xã và tuyên truyền kỷ niệm ngày 27/7, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm 
tỉnh Hải Dương

- Làm tốt công tác khánh tiết phục vụ kỳ họp thứ 4 HĐND xã , Hội nghị sơ kết 
các đoàn thể và kỷ niệm 75 năm ngày  thương binh liệt sỹ  27/7; Lễ gặp mặt các đối 
tượng người có công, thân nhân liệt sĩ



- Hoàn thiện 01 hồ sơ  các cụ tròn 80 tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng, 02 hồ sơ 
mai táng phí bảo trợ xá hội  và 01đối tượng người  có công 

- Tặng quà cho các đối tượng người có công  và thân nhân gia đình thương 
binh liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày  thương binh liệt sý 27/7: 

+.Quà xã 279 xuất trị giá 44.640.000
+.Quà tỉnh 279 xuất trị giá 237.150.000 đ
+.Quà  chủ tịch nước 273 xuất trị giá 84.000.000đ 
6. Công tác An ninh – Quốc phòng: 
+ Về công tác an ninh:
- Tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định, không xảy ra vụ việc nghiêm 

trọng, có dấu hiệu phức tạp.
- Trong tháng xảy ra 01 vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích nhưng chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ việc đang được Công an xã Nghĩa An xác 
minh, xử lý.

- Phối hợp đội quán lý hành chính công an hyện Ninh Giang tiếp nhận và làm 
hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho 435 công dân trong xã. Hiện nay Công an xã tiếp tục 
gửi giấy mời đến công dân trong xã để đi làm Căn cước công dân gắn chíp.
        + VÒ c«ng t¸c Quèc phßng: 

 - Điều 8 Đồng chí quân nhân dự bị động viên đi huấn luyện tại đơn vị 203  
- Điều 5Đồng chí  sỹ quan dự bị đi huấn luyện tại đơn vị 203  và 5 Đồng chí   

chiến sỹ đi huấn luyện tại đơn vị 203  
  7. Công tác tư pháp – Hộ tịch
- Duy trì lịch tiếp dân, tiếp nhận đơn thư kiếu nại của công dân, giải quyết tốt 

các thủ tục hành chính đăng ký hộ tịch, công tác tư pháp, công tác chứng thực đảm 
báo đúng tiến độ hoàn thành kế hoạch cụ thể là:
 Đăng ký khai sinh: 11 trường hợp trong đó 6 TH đăng ký mới và 5TH đăng 
ký lại  

-  Triển khai chứng thực,, số hóa hồ sơ điện tử là 219 hồ sơ đạt 97,33%
Làm thủ tục đề nghị cấp, đổi thẻ bảo hiểm cho 11 trẻ trong độ tuổi.
Đăng ký khai tử: 05 trường hợp.
Đăng ký kết hôn: 05 đôi. 
Xác nhận tình trạng hôn nhân cho 05 trường hợp

Chứng thực:  Tổng số 28 trường hợp, trong đó:
- Chứng thực Hợp Đồng giao dịch: 15 HĐ.
- Chứng thực chữ ký: 13TH.

Cấp 60 bản sao trích lục hộ tịch các loại cho 45TH 
 Xác nhận hộ tịch 05 TH
8. C«ng t¸c ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña UBND x·:
- TiÕp tôc chØ ®¹o c¸c ngµnh chuyªn m«n tæ chøc triÓn khai vµ thùc hiÖn tèt 

nhiÖm vô chuyªn m«n cña m×nh, b¶o ®¶m tiÕn ®é, hoàn thành các kế hoạch, đã đề ra 
trong tháng

- Chỉ đạo các thôn làm tốt công tác VSMT, tăng cường công tác tuyên truyền 
tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh COVID -19 và phòng bệnh mùa  hè

- Chuẩn bị tốt kinh phí, phục vụ cho cho kỳ họp  thứ 4 HĐND xã  khóa XXII 
nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt  sỹ 27/7

 - Thực hiện thu phí, lệ phí theo biên lai điện tử từ  ngày 01/7/2022
-  Hoàn thiện gửi UBND huyện các biểu mẫu báo cáo kết quả thu hoạch vụ 

chiêm xuân, kết quả gieo trồng vụ mùa . báo cáo chuyển đổi cơ cấu cây trồng   



-   Ban hành Quyết định bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024và  
kế hoạch bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024;  Quyết định kiện toàn 
bộ phận một cửa ;  Quyết định  kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết 
định  kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phân công nhiệm vụ 
  - T¨ng cưêng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ nưíc; qu¶n lý ®Êt ®ai.
         - §«n ®èc thu c¸c kho¶n, nî s¶n phÈm, nợ c«ng ®iÒn chuyÓn ®æi
          9. C«ng t¸c x©y dùng n«ng th«n

- Tiếp tục n©ng cao chÊt lưîng 19 tiêu chí  đã đạt được  phấn đấu xây dựng xã 
đạt NTM nâng cao .
         Trªn ®©y lµ  b¸o c¸o tóm t¾t kÕt qu¶ c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña UBND x· 
NghÜa An trong th¸ng 7 b¸o c¸o kú häp thưêng kú th¸ng 8

Nơi nhận:
-TV Đảng ủy xã;
- TTHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VP

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

  
                              Trần Văn Hãn
                    
                       




		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-08-01T13:20:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Trần Văn Hãn<tranvanhan@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-08-02T10:33:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA AN<nghiaan.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




