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X· b×NH L·NG

Sè: ...../BC-UBND

CéNG HOµ X· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                   B×nh L·ng, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2022

b¸o c¸o
T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi
th¸ng 3 vµ phương hướng nhiÖm vô th¸ng 4 n¨m 2022

A- KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi 
th¸ng 3 n¨m 2022.

1. N«ng nghiÖp:

Chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền nhân dân tỉa dặm diện 
tích gieo vãi, đồng thời tập trung bón thúc cho các trà lúa đẻ nhánh, với phương 
châm: nặng đầu nhẹ cuối. Điều tiết, bơm tưới nước cho lúa sinh trưởng, phát triển. 
Tổ chức trộn mồi bả diệt chuột đợt 2, cấp phát cho nhân dân và rải mồi với lượng 
thóc là 150 kg, thuốc nguyên chất 0,5 kg.

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, trong tháng không có dịch bệnh xảy ra.
Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm: đàn trâu, bò tiêm được 70 con, 

đạt 90,9% tổng đàn, tăng 4% so với vụ Xuân năm 2021. Đàn lợn tiêm được 550 con, 
đạt 90,7% tổng đàn, tăng 13,6% so với vụ xuân năm 2021. Đàn chó tiêm được 100 
con, đạt 26,5% so với tổng đàn, giảm 22% so với vụ Xuân năm 2021.

2. C«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, x©y dùng, m«i trưêng vµ giao th«ng:

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. 
Trong tháng phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hộ 

bà Nguyễn Thị Dạo (thôn  Thượng Hải), có hành vi san lấp ao, xây nhà tạm trên 
diện tích đấu thầu, số tiền phạt là 3.000.000 đồng. Hộ bà Dạo đã chấp hành nộp 
phạt và dừng thi công.

Ngăn chặn một trường hợp dựng nhà khung thép, lợp tôn trên đất công cộng.
Thống kê và tổ chức vận động 47 hộ dân có cây cối, hoa mầu và mộ trong 

phạm vi mở rộng tuyến đê di dời giải tỏa để thực hiện kế hoạch mở rộng đê.
Thống kê, lập danh sách các hộ có diện tích đất nông nghiệp khu Triều thôn 

Đông Phong để họp với công ty Xuyên Việt, thống nhất hợp đồng cho Công ty thuê 
để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản, chế biến công nghệ cao.

Tổ chức khảo sát các hộ có diện tích đất hoặc công trình nằm trên diện tích 
đất cần vận động giải tỏa ủng hộ để mở rộng đường trục xã, đoạn từ đường vào 
chùa Linh Quang đến giếng Miếu xóm Chi Lê, ra đường gom cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng.
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Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh 
môi trường. Yêu cầu HTX dịch vụ Văn Phúc quản lý Bãi rác, thường xuyên kiểm 
tra và ngăn chặn các trường hợp đổ rác thải bừa bãi ra môi trường.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức trồng cây Nhân dân Xuân 2022 tại đoạn 
đường từ tỉnh lộ 391 đến Cầu Mai thôn Thượng Hải, tại khuôn viên nghĩa trang liệt 
sỹ, khuôn viên trụ sở làm việc UBND, kết quả trồng được 200 cây (gồm các loại 
cây Bàng Đài Loan, cây Long não) 

Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà Hiệu bộ 
trường THCS, các công trình phụ trợ trường Tiểu Học, Đình Thượng Hải.

3. Tµi chÝnh, kÕ to¸n: 

          
        - Tổng thu ngân sách thực hiện trong tháng:  316.196.000đ, trong đó

+ Thu phạt VPHC 3.000.000
+ Lệ phí trước bạ nhà đất 4.790.000
+ Phí chứng thực 3.470.000
+ Thu thuế giá trị gia tăng 3.936.000
+ Thu thuế môn bài 1.000.000

    + Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên                                  300.000.000

- Tổng chi ngân sách thực hiện trong tháng: 286.558.000, trong đó

+ Lương, phụ cấp, công tác phí 188.055.000
+ Hoạt động thường xuyên   66.620.000
+ BHXH, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn   31.883.000

4. Gi¸o dôc:

 Các nhà trường duy trì nề nếp dạy trực tuyến và học online, Trường THCS 
tổ chức thi khảo sát chất lượng giữa kỳ II năm học 2021-2022. Ngày 21/3 cả ba nhà 
trường cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, đảm bảo công tác phòng chống 
dịch theo quy định.

5. V¨n ho¸ th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao:

Đài truyền thanh xã hoạt động ổn định, thực hiện tốt việc tiếp sóng đài cấp 
trên; thông báo các văn bản chỉ đạo của UBND xã và cấp trên. Tuyên truyền các 
ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng, đặc biệt tập trung tuyên truyền phòng chống 
dịch bệnh Covid -19. 

Trang thông tin điện tử của xã hoạt động ổn định, đảm bảo đúng hướng dẫn.
Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX 

thay thế cho kế hoạch số 24A/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021.
6. C«ng t¸c chÝnh s¸ch x· héi:  
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Chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 3 cho người  có công đảm bảo đầy đủ, kịp thời.
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã thực hiện xác định, xác định lại mức 

độ khuyết tật cho các công dân có đơn đề nghị.
Thực hiện thủ tục chấm dứt trợ cấp hàng tháng và mai táng phí đối với các 

đối tượng bảo trợ, người có công mới từ trần.
Xây dựng Kế hoạch chăm sóc trẻ em năm 2022; Kế hoạch triển khai công tác 

phòng ngừa mại dâm, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ nạn nhân 
bị mua bán dâm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì 
sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022.

7. C«ng t¸c y tÕ:

Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Duy 
trì hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng; Tổ an toàn Covid-19 tại trụ sở. 

Tính đến ngày 24/3/2022, UBND xã đã ra Quyết định quản lý, điều trị, cách ly 
y tế tại nhà đối với 610 người nhiễm dịch Covid – 19; ban hành quyết định cách ly 
tại nhà 17 trường hợp F1. Đã có 580 trường hợp là F0 hoàn thành điều trị, cách ly 
an toàn tại nhà.

 Tổ chức tiêm Vắc xin Covid-19 cho 160 người, trong đó mũi 1: 7 người; mũi 2: 5 
người; mũi 3: 148 người.

Duy trì công tác khám chữa bệnh thường xuyên cho nhân dân. Tiến hành khám bệnh cho 
225 lượt người, trong đó khám bảo hiểm y tế là 133 lượt người, khám khác là: 92 lượt người.

8. C«ng t¸c tư ph¸p, v¨n phßng, nội vụ. 
Trong tháng, nhận 05 Đơn đề nghị của công dân. Trong đó: 01 đơn đã giải quyết 

xong; 04 đơn đang giải quyết; 01 đơn chuyển từ tháng 2, chưa giải quyết xong. Duy tr× 
thường xuyªn c«ng ţ c tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi̧ o dôc ph¸p luËt. Thực hiện công tác chứng 
thực theo quy định của pháp luật.

Đăng ký khai sinh cho 12 trường hợp (Đăng ký lại: 07 trường hợp, đăng ký  lần đầu: 
05 trường hợp);  Đăng ký khai tử lần đầu cho 02 trường họp; Đăng ký kết hôn lần đầu cho 
02 cặp nam nữ; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 16 trường hợp (sử dụng vào 
mục đích kết hôn 01 trường hợp, sử dụng vào mục đích giao dịch dân sự 15 trường hợp).

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì và thực hiện, 100% 
hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết, trả trước hạn và đúng hạn cho tổ chức và 
công dân. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó tập trung 
cao cho lĩnh vực cải cách hành chính theo nội dung kế hoạch đã đề ra.

9. An ninh: 

Tình hình nhân dân trên địa bàn xã cơ bản ổn định, các hoạt động tôn giáo đảm bảo 
đúng quy định của pháp luật.

Vào ngày 01/3/2022 Công an xã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị 
Nết, sinh năm 1984 (thôn Thượng Hải) với nội dung: Anh Nguyễn Tá Sơn, sinh 
năm 1975 có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị Nết. Công an xã đã lập 
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hồ sơ và đề xuất Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 
mức phạt: 3.000.000 đồng.

Vào khoảng 18 giờ 05 phút, ngày 10/03/2022 Tổ tuần tra Công an xã phát 
hiện 01 công dân ở thôn Đông Phong có hành vi vứt rác thải sinh hoạt không đúng 
nơi quy định tại khu vực ven đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua địa 
bàn thôn Thượng Hải. Công an xã đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính.

Công an xã  đã có Công văn trao đổi với Công an huyện Gia Lộc theo dõi và 
bắt giữ đối tượng Khương Thế Trường, sinh năm 1992 ở Thượng Hải. Đối tượng 
Trường hiện đang là đối tượng trong diện sưu tra do Công an xã quản lý.

Hoàn thiện việc đưa các tài liệu cư trú của từng hộ gia đình vào túi hồ sơ cư trú. 
10. Quèc phßng:

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 xã nắm chắc tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình nhân dân trên địa bàn.

Làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ đảm bảo cho công tác 
huấn luyện SSCĐ phục vụ cho công tác kiểm tra chuẩn bị huấn luyện DQTV năm 
2022.

Triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Lực lượng vũ 
trang tỉnh Hải Dương – 75 năm một chặng đường vẻ vang”.

Phối hợp cán bộ chuyên môn của Ban CHQS huyện tổ chức chi trả phụ cấp 
Sĩ quan dự bị quý I/2022.

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

B- Mét sè tån t¹i, h¹n chÕ
Việc phục vụ tưới dưỡng cho các trà lúa ở một số khu ruộng chưa đảm bảo.
Thực hiện tiêm phòng dại cho đàn chó nuôi đạt thấp.
Việc thống kê và tuyên truyền các hộ ở hai bên đường trục xã hiến diện tích 

mở rộng đường chưa tổ chức thực hiện tốt.
 C- NhiÖm vô träng t©m th¸ng 04/2022
1. N«ng nghiÖp:

Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng trừ các đối tượng hại cây trồng. Đảm 
bảo tưới dưỡng cho lúa, cây rau màu xuân hè. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng, phòng chống dịch cho đàn vật nuôi 
đảm bảo đúng kế hoạch.

2. Địa chính -xây dựng - môi trường
Thực hiện tốt quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giám sát quản lý công 

trình xây dựng.



5

Phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường huyện tiếp tục chi trả tiền đền 
bù hỗ trợ nhân dân có đất nông nghiệp thu hồi khu Củ Nỷ. Tiếp tục lập phương án 
hỗ trợ đền bù thu hồi diện tích khu Đường Cao thôn Đông Phong để họp dân ký 
phương án nhận tiền đền bù của nhà nước. Vận động nhân dân hiến đất mở rộng 
đường trục xã đoạn từ lối rẽ vào Chùa Linh Quang đến đường gom ô tô cao tốc Hà 
Nội- Hải Phòng. Phối hợp với Công ty Cổ phẩn sản xuất và thương mại Xuyên Việt 
họp với các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp khu triều Cầu Cống thôn Đông 
Phong thỏa thuận thuê đất thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản.

3. Tài chính kế toán:
Tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác tốt nguồn thu NSNN, thực hiện chi tiết 

kiệm, hiệu quả, đảm bảo theo chế độ quy định. Tiếp cận các nguồn kinh phí do cấp 
trên hỗ trợ để chi trả xây dựng cơ bản.

4. Văn hoá - xã hội
4.1. Lĩnh vực giáo dục:
Chỉ đạo các nhà trường thực hiện công tác dạy và học đảm bảo an toàn công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
4.2. Lĩnh vực VHTT- Truyền thanh: 
Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản 

chỉ đạo của cấp trên và của BCĐ xã; tuyên truyền hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ 
niệm, các sự kiện lớn trong tháng. Tuyên truyền thực hiện lễ hội, việc cưới, việc tang đảm 
bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục vận động ủng hộ 
công đức tôn tạo Đình Thượng Hải, tôn tạo ngôi Tam bảo Chùa An Lạc.

Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX đảm bảo an toàn, tiết kiệm 
hiệu quả. 

Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch "Xây dựng Chính quyền điện tử xã Bình 
Lãng, giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 trên địa bàn xã.

4.3. Lĩnh vực LĐTBXH:
Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội 

đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ đối 
với người có công, BTXH theo quy định.

4.4. Lĩnh vực y tế:  
Tuyên truyền nhân dân tích cực phòng chống dịch bệnh Covd-19 và các dịch bệnh 

nguy hiểm khác. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo cấp trên đảm bảo an 
toàn. Tổ chức điều trị, cách ly tại nhà cho các trường hợp F0 đảm bảo đủ điều kiện, kịp 
thời, đầy đủ; kiểm soát tốt sự chấp hành, thực hiện cách ly của các F0. Trạm Y tế thực hiện 
nghiêm thường trực 24/24 giờ, tổ chức khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân đảm bảo 
quy định.

Tuyên truyền nhân dân thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sinh hoạt hằng 
ngày, giữ gìn vệ sinh môi trường chung.



6

5. C«ng t¸c tư ph¸p, v¨n phßng, 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. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó tập trung cao 
cho lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và lĩnh vực phát triển chính quyền điện tử, chính 
quyền số.

Rà soát lập hồ sơ đề nghị huyện nâng lương đến hạn cho cán bộ, công chức.
6. An ninh - Quốc phòng
6.1. An ninh:
 Nắm tình hình hoạt động quần chúng nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
Thực hiện trực tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính; tuần tra mật phục.
- Thực hiện các chỉ tiêu do Công an huyện giao và ý kiến chỉ đạo của Lãnh 

đạo UBND xã.
` 6.2. Quốc phòng, quân sự

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương; duy trì 
nghiêm chế độ thường trực, trực SSCĐ tại công sở. Phối hợp với Công an xã nắm 
chắc tình hình ANCT- TTATXH, tôn giáo, nhân dân. 

Tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở xã cho các đối tượng Dân quân 
theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Điều động lực lượng dự bị động viên đi 
huấn luyện ở Sư đoàn 363 đảm bảo đầy đủ quân số.

Đăng ký tuổi 17 (nghĩa vụ quân sự lần đầu) đối với các nam công dân sinh 
năm 2005.

Thông báo đăng ký tuyển sinh quân sự vào các trường đại học, cao đẳng 
trong quân đội năm 2022.

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 3 và phương hướng nhiệm vụ tháng 04/2022./.
   N¬i nhËn:
- Thường trùc Đảng ủy (để b/c);
- Thường trực H§ND x· (§Ó b/c);
- Thường trực MTTQ xã;
- Thành viên UBND xã;
- Công chức chuyên môn UBND xã;
- C¸c «ng, bµ trưởng th«n;
- Giám đốc HTX dịch vụ NN;
- Lưu VP.

tm. uû ban nh©n d©n
KT. CHỦ TỊCH
phã chñ tÞch

NguyÔn Kh¾c ViÔn
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