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  ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

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

   
Số: 08/BC-UBND Bình Lãng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 
HỘI THÁNG 01 NĂM 2022

1. Nông nghiệp
- Chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền nhân dân chăm 

sóc, phòng trừ sâu bệnh cây vụ Đông Xuân cuối vụ. Đồng thời làm đất chuẩn bị 
gieo trồng cây rau màu vụ Xuân Hè. Bơm nước phục vụ cây rau màu, gieo mạ 
trà muộn và tưới dưỡng các trà mạ. Điều tiết nước vào các diện tích triều, tiến 
hành bơm nước đổ ải cho diện tích đồng.

- Tổ chức phát động đánh bắt chuột 02 đợt, toàn xã đánh bắt được 360 con chuột.
- Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, trong tháng không có dịch bệnh xảy ra.
2. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường và giao thông

  - Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý đất đai tài nguyên môi trường.
- Phối hợp với Ban quản lý huyện Tứ Kỳ hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND 

huyện Tứ Kỳ ra Quyết định thu hồi đất điểm dân cư Củ Nỷ thôn Thượng Hải, 
giai đoạn 1.

- Quyết định kiện toàn tổ công tác phát hiện sớm và xử lý ngăn chặn các 
trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường trên địa bàn xã Bình Lãng.

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch làm tổng vệ 
sinh môi trường trên địa bàn xã.

- Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ 
sinh môi trường chung trên địa bàn xã, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán năm 2023. 

- Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang đảm bảo 
an toàn giao thông đường bộ các tuyến đường trục xã năm 2023 trên địa bàn xã. 

- Ban chỉ đạo đi nghiệm thu làm thủy lợi nội đồng: Tổng toàn thôn Đông 
Phong là: 173,2 m3, thôn Thượng Hải là : 723,5 m3. Toàn xã là 896,7 m3   

3. Tài chính, kế toán:          
        - Thu ngân sách:  559.686.000đ, trong đó

+ Thu thuế TNCN 5.913.000
+ Phí chứng thực 2.953.000
+ Thu thuế giá trị gia tăng 320.000
+ Thu bổ sung có mục tiêu 50.500.000
+ Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên 500.000.000
- Chi ngân sách: 436.190.000đ, trong đó
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+ Lương và các khoản phụ cấp theo lương T1+2/2023 385.690.000
+ Hoạt động thường xuyên 50.500.000

4. Văn hóa - xã hội
4.1. Giáo dục 
- Các nhà trường duy trì việc dạy và học đảm bảo theo chương trình năm 

học; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa dịp Tết Nguyên đán 2023
4.2. Văn hóa - thông tin và truyền thanh
- Đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của xã hoạt động ổn định, 

đảm bảo đúng theo hướng dẫn của cấp trên.
- Hai thôn tiến hành cho các hộ gia đình đăng ký GĐVH năm 2023.
- Cắt dán khẩu hiệu, trang trí khánh tiết mừng Đảng mừng Xuân 2023.
4.3. Lao động - Thương binh và xã hội:  
- Tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công đảm bảo đầy đủ, kịp thời.
- Nhận và cấp phát 146 suất quà của Chủ tịch nước, 150 suất quà của Chủ 

tịch UBND tỉnh cho các đối tượng Người có công và gia đình Liệt sỹ nhân dịp 
Tết nguyên đán; Cấp phát 87 suất quà trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo, cận nghèo 
(hộ nghèo 29 suất, hộ cận nghèo 58 suất) đảm bảo đầy đủ, kịp thời, không để 
xảy ra nhầm lẫn, sai sót. 

- Nhân dịp Tết nguyên đán, UBND xã thăm và tặng quà cho 02 trường 
hợp Thương binh nặng và 04 trường hợp nạn nhân da cam, mỗi suất quà trị giá 
450.000 đồng..

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo 
và hộ làm có mức sống trung bình năm 2023.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị trợ giúp xã hội cho 12 đối tượng đủ điều kiện 
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

4.4. Y tế, dân số - Kế hoạch hóa gia đình
- Làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Trong tháng không có 

dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
- Công tác tiêm chủng: 
+ Công tác tiêm Vắc xin Covid -19: lập kế hoạch tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến 5 

tuổi và trẻ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1, đã tiêm mũi 1 nhưng chưa tiêm 
mũi 2.

+Tiêm chủng mở rộng cho 67 trẻ. 
- Duy trì công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Trong tháng 

khám bệnh cho 192 lượt người, trong đó khám bảo hiểm y tế là 120 lượt người, 
khám khác là: 72 lượt người.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực 
phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cửa hàng dịp Tết nguyên đán Qúy 
Mão năm 2023. Kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cửa hàng 
đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, không có vụ việc mất an toàn vệ sinh 
thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã.

5. Công tác tiếp dân, tư pháp, văn phòng, nội vụ
5.1. Tiếp dân
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- Công tác tiếp dân - giải quyết khiếu nại, tố cáo được tổ chức thực hiện nghiêm 
túc, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. 
Trong tháng nhận được không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của công dân.

5.2. Tư pháp 
- Đảm bảo công tác chứng thực, công tác đăng ký hộ tịch theo quy định 

của pháp luật.
- Đăng ký khai sinh cho 16 trường hợp (Đăng ký lại: 12 trường hợp, đăng 

ký lần đầu: 4 trường hợp); Đăng ký khai tử 5 trường hợp; Đăng ký kết hôn 6 cặp 
nam, nữ; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 10 trường hợp.

5.3. Nội vụ và cải cách hành chính
- Tiếp tục tập trung cao cho lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. 100% hồ sơ thủ 

tục hành chính được giải quyết, trả trước hạn, đúng hạn cho tổ chức và công dân. Trong 
tháng, đã thực hiện tiếp nhận 146 hồ sơ mức độ 3,4; đã giải quyết và trả kết quả trước hạn 
134 hồ sơ, 12 hồ sơ trong hạn. Thực hiện báo cáo hàng ngày tiến độ tiếp nhận, giải quyết 
hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến về UBND huyện và các báo cáo định kỳ đảm bảo đúng 
thời gian quy định. 

- Phối hợp tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXV, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026.

- Xây dựng kế hoạch đón Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 và Thông 
báo phân công lịch trực Tết năm 2023.

- Làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt nhân sự và giới 
thiệu để HĐND xã bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 
2021-2026 đảm bảo theo quy định, đồng thời làm tờ trình đề nghị UBND huyện 
xem xét điều chỉnh và cho hưởng mức phụ cấp lãnh đạo đối với các chức danh 
cán bộ sau khi kiện toàn (đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân và đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND xã)

- Tổ chức tự chấm điểm công tác cải cách hành chính của xã năm 2022 
đảm bảo theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện niêm yết công khai và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
theo theo Quyết định số 3732, ngày 31/12/2022 và Quyết định số 67, ngày 
12/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương ở hai lĩnh vực Địa chính - Xây dựng và 
lĩnh vực Văn hóa - xã hội (Văn hóa - thể dục - thể thao)

6. An ninh - quốc phòng
6.1. An ninh. 
- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ổn định, trong tháng xảy ra 02 vụ 

việc: 01 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ tai nạn giao thông. Theo dõi, quản lý 04 đối 
tượng tù tha, 07 đối tượng án treo.

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính: Điều chỉnh thông tin về cư trú: 01 
trường hợp; Xác nhận thông tin về cư trú: 01 trường hợp; 

- Trực 100% quân số đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn tuyệt đối 
hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn xã.

- Rà soát, tuyên truyền cấp thẻ CCCD và định danh điện tử cho 30 công 
dân, mở 100 tài khoản định danh điện tử cho công dân trong xã.
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- Mở 01 lớp tuyên truyền trực tiếp luật phòng cháy chữa cháy và công tác 
đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán cho 33 cán bộ, giáo viên trường Mầm 
non Bình Lãng.

6.2. Quốc phòng.
- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ QP- QSĐP. Duy trì chế độ trực SSCĐ 

tại công sở bảo đảm nghiêm túc. Phối hợp với Công an nắm chắc tình hình 
ANCT- TTATXH, tình hình nhân dân trên địa bàn. 

- Tổ chức tổng kết nhiệm vụ QP- QSĐP năm 2022; phương hướng nhiệm 
vụ năm 2023. 

- Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề; Kế hoạch 
UBND xã về thực hiện nhiệm vụ QP- QSĐP; Kế hoạch công tác DQTV và tổ chức xây 
dựng lực lượng dân quân năm 2023 đảm bảo đúng đủ thành phần theo biên chế.

- Tiếp nhận, đăng ký vào lực lượng Dự bị động viên đối với 06 quân nhân hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương.

- Phối hợp nắm, quản lý nguồn SSNN; đã tổ chức phát Lệnh gọi công dân 
nhập ngũ đối với 09/09 công dân. Tham mưu thăm hỏi, tặng 18 suất quà đối với 09 
gia đình có quân nhân đang tại ngũ, nhập ngũ năm 2021 và 2022; 09 công dân có 
Lệnh gọi nhập ngũ năm 2023 (trị giá 450.000đ/suất quà). 

- Điều động lực lượng tham gia tập huấn cán bộ do Ban CHQS huyện tổ chức. 
- Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng. Duy trì nghiêm 

chế độ bảo quản vũ khí trang bị.
B - MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Kết quả phát động Tuần lễ diệt chuột có thu mua 5.000đồng/con, đạt 

thấp; người dân tham gia đánh bắt chuột rất ít. Qua hai đợt phát động, toàn xã 
thu mua được 360 con. 

C- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2023
1. Nông nghiệp
- Tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp chống rét cho mạ. Tranh thủ 

những ngày nắng ấm, nhiệt độ trung bình trên 15oc tập trung cấy cho kịp thời vụ.
- Triển khai Kế hoạch tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm và vật nuôi năm 2023.
- Tập trung cung cấp đủ nước đổi ải, tưới dưỡng cho lúa, rau mầu.
- Theo dõi, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản áp dụng các biện 

pháp chống rét cho gia súc, gia cầm và các đối tượng thủy sản chịu rét kém.
2. Địa chính -xây dựng - môi trường
- Tập trung quản lý đất đai, hành lang giao thông thủy lợi, không để phát sinh vi phạm.
- Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, lùi tường để mở rộng, nâng cấp 

đường trục xã.
- Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường khu dân 

cư. Thu gom và chuyển cho HTX thu gom rác thải, không để rác thải bừa bãi.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trồng cây mùa xuân năm 2023.
3.  Tài chính – ngân sách
- Quản lý tốt nguồn thu ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý thu tiền sử 

dụng đất, thu hoa lợi công sản, đấu thầu đất công ích, thu khác ngân sách. 
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- Thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính 
trị của xã. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham 
nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong quản lý ngân sách, quản lý tài sản công.

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
4.1. Về giáo dục 
- Chỉ đạo các nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học 

kỳ II. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng 
chống bạo lực học đường và tai nạn, thương tích cho học sinh.

4.2. Về văn hóa - thông tin - tuyên truyền.
 - Tiếp tục tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị 

ở địa phương. Tuyên truyền về lễ hội mùa xuân, phòng chống các hủ tục mê tín dị đoan.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin. Tập trung chỉ đạo 

việc đổi mới và nâng cao chất lượng tin bài, chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh xã, 
đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và có tính thời sự. Sử dụng có hiệu quả hệ 
thống Đài truyền thanh.

- Thực hiện tốt duy trì Trang thông tin điện tử xã; Hiện đại hóa nền hành 
chính, làm tốt công tác chuyển đổi số. Đôn đốc các Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt 
động có hiệu quả.

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và hoạt 
động của Trang thông tin điện tử xã năm 2023.

4.3. Về công tác Y tế - Dân số- Kế hoạch hóa gia đình
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch 

bệnh nguy hiểm, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Tổ chức 
tiêm Vác xin phòng dịch bệnh đảm bảo an toàn. Thực hiện tốt công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình. Tuyên truyền giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới 
tính khi sinh.

4.4. Về Lao động - Thương binh - xã hội
- Tiếp tục thực hiện đảm bảo tốt các chính sách xã hội cho người có công với cách 

mạng, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.
5. Công tác tiếp dân, Tư pháp - Văn phòng - Nội vụ:
- Tiếp tục thực hiện tốt c«ng t¸c tiÕp d©n, gi¶i quyÕt ®¬n thư kiÕn nghÞ cña c«ng 

d©n. Duy tr× thường xuyªn c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt. Thực 
hiện công tác chứng thực theo yêu cầu của công dân và theo đúng quy định của pháp 
luật. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và đăng ký 
thi đua năm 2023.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện niêm yết, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền UBND 
cấp xã theo các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương .

- Tiếp tục hoàn thiện công tác số hóa hộ tịch.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết hỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXV 

và nhiệm vụ đột phá UBND giao năm 2023. Triển khai cán bộ, công chức đăng ký 
nhiệm vụ đột phá năm 2023 từ 1 đến 2 nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.
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6. An ninh - quốc phòng
6.1. An ninh.
- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình 

hình nhân dân, nắm chắc tình hình trên địa bàn, hoạt động tôn giáo. Chủ động 
phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội sau 
Tết nguyên đán 2023.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Xây dựng làng, xã, cơ quan, đơn vị, 
trường học an toàn và củng cố lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở”, duy trì có hiệu 
quả mô hình xóm, tổ tự quản về an ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện Đề án số 06 
của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng thời gian quy định. Tổ chức kiểm tra 
công tác phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương.

- Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn 
lậu, hàng giả, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn 
thực phẩm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với tuần tra, kiểm soát, xử lý các 
trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm là 
nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

6.2. Quốc phòng: 
- Duy trì chế độ trực SSCĐ tại công sở; phối hợp với Công an nắm chắc 

tình hình ANCT – TTATXH, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn.
- Tổ chức nhận, cấp phát quân trang; gặp mặt, tặng quà; đưa tiễn công dân lên 

đường nhập ngũ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. 
- Xây dựng giáo án, bài giảng; làm mới mô hình học cụ đảm bảo cho công tác 

huấn luyện SSCĐ; Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho lễ ra quân huấn luyện và 
phát động phong trào thi đua quyết thắng trong toàn huyện năm 2023.

- Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng. Duy trì nghiêm 
chế độ bảo quản vũ khí trang bị.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội tháng 01 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2023./.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND  (để b/c);
- Thường trực MTTQ xã;
- Cán bộ, Công chức chuyên môn UBND xã;
- Các ông, bà Trưởng thôn;
- Giám đốc HTX dịch vụ NN;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-31T15:10:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Xuân Mãng<tranxuanmang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-31T15:16:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng<binhlang.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




