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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN ĐỨC

Số:101/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

An Đức, ngày 08 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đ/c Phó bí thư - Chủ tịch ủy ban nhân dân xã

 tại Hội nghị  họp UBND xã tháng 04 năm 2022

I. Đánh giá kiểm điểm công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tháng 03/2022.
II. Triển khai công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tháng 04/2022.
1. Phát triển kinh tế
Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các trà lúa 

và cây rau màu. Đảm bảo tốt dịch vụ thủy nông, kịp thời điều tiết nước cho các trà 
lúa, công tác diệt chuột bảo vệ lúa và cây hoa màu.

Quan tâm đến công tác vệ sinh phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và 
đàn cá khi giao mùa. Xây dựng kế hoạch phòng chống TT&TKCN năm 2022, rà 
soát lập danh sách dự bị động viên. Kiểm tra lại việc lấy đất dự phòng tại các cống 
và các đường tiêu thoát nước trong các khu dân cư.

2. Văn hóa xã hội 
Tập trung tuyên truyền Nghị Quyết của Đảng, HĐND, UBND và các nhiệm 

vụ của địa phương, các ngày lễ lớn 30/4; 01/5; về phòng chống dịch bệnh covid 19; 
tuyên truyền ngày chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương. 

Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo như Lễ Kính Quan Thầy, lễ Phật 
Đản...Triển khai  kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã. Tham mưu cho  
BTC tổ chức các hoạt động theo quy định, phối kết hợp với các Hội, các đoàn thể 
tổ chức các giải thi đấu Thể thao......  Hoạt động có hiệu quả cổng thông tin điện tử 
của xã.

* Chính sách: 
Thực hiện việc chỉ trả trợ cấp tháng 4 cho các đối tượng. Tiếp nhận và 

hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các chế độ chính sách cho các đối tượng và 
tham mưu với UBND xã họp xét duyệt BTXH cho các đối tượng. 

- Tham mưu cho UBND xã họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã An Đức, tuyên truyền công tác phát triển đối 
tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Tổng hợp phiếu xin ý kiến đồng thuận của thân nhân Liệt sỹ, mẹ VNAH về 
xây dựng nghĩa trang liệt sỹ và mẹ VNAH. Rà soát các đối tượng người khuyết tật 
trên địa bàn xã.

* Các trường:
- Tập trung chỉ đạo các trường làm tốt công tác triển khai dạy học, duy trì và 

giữ vững danh hiệu trường Mầm Non, trường Tiểu học chuẩn quốc gia mức độ 1 
và từng bước phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2. Thực hiện nghiêm công tác phòng 
chống dịch covid-19 trong nhà trường. Trường THCS tập trung hoàn thiện các tiêu 
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chí đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. 
Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo ATGT tại các cổng trường học.

* Y tế:
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng dịch khi giao mùa. Đảm bảo tốt 

công tác thường trực khám và điều trị kịp thời cho nhân dân, các đối tượng bảo 
hiểm y tế. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chỉ đạo cho ban dân số kế 
hoạch hóa gia đình thực hiện tốt các biện pháp tránh thai và thực hiện nghiêm pháp 
lệnh dân số. Tiếp tục tham mưu tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời 
điểm hiện nay. 

3. Công tác An ninh - Quốc phòng
 * An ninh: Thực hiện nghiêm công tác thường trực tiếp dân. Tăng cường 

công tác tuần tra kiểm soát, quản lý tốt địa bàn, tổ chức tốt công tác phòng ngừa, 
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục triển 
khai các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Triển khai 
chuẩn bị địa điểm, phối hợp tổ chức làm thẻ căn cước cho học sinh trung học, độ 
tuổi 2004 và 2007 vào ngày 12/4/2022.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã An Đức xây dựng kế hoạch, ban hành 
quyết định thực hiện tốt Đề án số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 trên địa bàn xã An Đức.

* Quân sự: 
Tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ tại chỗ, Rà soát lực lượng dự bị động 

viên gồm 90 đồng chí sẵn sàng để phục vụ cho nhiệm vụ cấp thiết của địa phương. 
Phối hợp với công an xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 
tình hình mới.

Báo cáo các dộ tuổi 18-22;23-25 và danh sách tạm miễn hoãn như học cao 
đẳng, Đại học và các trường hợp khác theo quy định của Luật NVQS. Tổ chức 
đăng ký độ tuổi 17 (sinh năm 2005); Đăng ký phương tiện kỹ thuật và Quân nhân 
dự bị hạng I, hạng II. Phúc tra nguồn huân luyện dự bị động viên tại Nữ đoàn 203 
và 513. Tham gia hội thi lái mô tô an toàn tại huyện.

4. Quản lý điều hành.
Tập trung chỉ đạo cho công tác sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền vân động 

toàn dân, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các văn bản về các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19; Hưởng ứng và phát động tháng hành động về ATVS 
lao động ngành xây dựng. Thực hiện nghiêm giờ làm việc mùa hè đã được công 
khai trên cổng thông tin điện tử của xã (sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; 
chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).

Giao cho công chức Địa chính&XD-NN&MT: 
- Tăng cường quản lý về đất đai, phát hiện và ngăn chặn các vi phạm về đất 

đai, kiểm tra giám sát các vi phạm đã xử lý không để tái vi phạm, kiểm tra và chủ 
động khơi thông hệ thống tiêu nước trong khu dân cư, ngoài đồng. Tham mưu kiện 
toàn BCĐ, các tiểu ban và xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN năm 2022. Tổng hợp 



3

báo cáo các vi phạm về thủy lợi và vi phạm chiếm dụng đất ở các khu nghĩa địa để 
tham mưu công tác quản lý cho lãnh đạo UBND xã trước ngày 15/4/2022.

- Hoàn thiện hồ sơ xử lý đất dôi dư cho các hộ đủ điều kiện nộp về UBND 
huyện.

- Tập trung thực hiện công tác rà soát diện tích nằm trong dự án khu dân cư 
mới Kim Chuế 2.

- Nông thôn mới: Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao.Xây 
dựng: Phối hợp với đơn vị thi công các công trình trên địa bàn xã đảm bảo đúng 
tiến độ. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện phê 
duyệt về quy hoạch chung của xã.

- Phối hợp với HTX, các thôn rà soát, tổng hợp diện tích không gieo trồng 
vụ chiêm xuân 2021-2022 để báo cáo về huyện trước ngày 10/04/2022.

- Tập trung ký hợp đồng thầu ao, đất công điền rứt điểm trong tháng 4.
- Phối hợp với thôn Ứng Mộ khảo đo về mốc giới làm tuyến đường bê tông 

theo tờ trình cuat thôn ngày 31/3/2022 và xây dựng ao bơi của thôn.
Giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Làm tốt công tác tiếp dân, công 

khai các thủ tục hành chính, nhập hồ sơ lên hệ thống thông tin một cửa của Tỉnh 
theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận văn bản trên hệ thống quản 
lý văn bản. Sử dụng có hiệu quả hòm thư công vụ.

Giao cho công chức tài chính – kế toán: Phối hợp vs CC VH-XH, các thôn 
tiến hành thu quỹ PCTT&TKCN năm 2022; xây dựng phương án thu hồi nợ đọng. 
Chuẩn bị nguồn ngân sách phục vụ cho Đại hội TDTT, bầu cử trưởng thôn và các 
nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

* Văn phòng: Thực hiện nghiêm quy chế làm việc và bảo đảm trật tự nội vụ 
tại cơ quan;  quán triệt đến  cán bộ, công chức thực hiện giờ làm việc mùa hè 2022. 
Thực hiện tổng hợp báo cáo PTKT-XH của xã báo cáo về UBND huyện theo quy 
định.

5. Công tác Đảng, MTTQ, các đoàn thể 
Tăng cường thực hiện chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết cấp ủy tháng 
4/2022. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ.

UBMTTQ xã, các Ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội Tập 
trung công tác tuyên truyền vận động các Đoàn viên, Hội viên tích cực tham gia 
công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các hoạt động chào 
mừng 30/4-1/5. Tuyên truyền, vận động CBCC, viên chức, người lao động tham 
gia hiến máu nhân đạo và thực hiện Nghị quyết cấp ủy, UBND tháng 4/2022.

Hội phụ nữ phối hợp với các đoàn thể, các thôn thực hiện ngày chủ nhật 
xanh vào ngày 24/4/2022.

Hội người cao tuổi xã căn cứ vào chỉ đạo của Hội NCT huyện triển khai việc 
làm thẻ cho hội viên.

V. Các thôn xóm: Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục thực 
hiện nghiêm về phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp với các bộ phận chuyên 
môn của UBND đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, tăng cường công tác quản lý 
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đất đai, phối hợp với các đoàn thể thực hiện ngày chủ nhật xanh vào ngày 
24/4/2022 và thực hiện Nghị quyết cấp ủy, UBND tháng 4/2022.

Trên đây là Kết luận của Đ/c Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị 
triển khai công tác tháng 04 năm 2022 đề nghị các khối, các ngành, các đơn vị cơ 
sở cùng nắm bắt và tổ chức thực hiện tốt theo nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT Đảng – TTHĐND,
- Các ngành,
- Các đơn vị thôn,
- Lưu VP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Đình Bắc
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