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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 

triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2022. 

   

Thực hiện nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm 

bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Nông thôn mới năm 2022. Dưới sự lãnh đạo chỉ 

đạo của Đảng ủy, sự nổ lực điều hành quản lý của chính quyền địa phương, sự phối 

hợp của UBMTTQ và các đoàn thể, thôn xóm việc thực hiện nhiệm vụ tháng 02 

năm 2022 đạt những kết quả cụ thể như sau:   

1. Về sản xuất Nông nghiệp. 

        Tham mưu UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo nhân dân xuống giống vụ xuân 

cụ thể: Sản xuất lúa đạt 100% diện tích, lạc 8ha, ngô 7ha tại 8 đơn vị thôn trên toàn 

xã. Triển khai văn bản hướng dẫn chăm sóc cây trồng vụ xuân, chống đói rét cho 

đàn vật nuôi. Triển khai đăng ký chính sách bò lai nuôi nhốt bằng thụ tinh nhân tạo 

theo NQ 51. 

         Đã tổ chức kiểm tra công tác giết mổ gia súc trên địa bàn trong dịp tết nguyên 

đán đạt kết quả khá tốt. 

         Tổ chức rà soát tổng đàn gia súc gia cầm năm 2022 để chuẩn bị cho công tác 

tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022 

 Công tác điều hành nước tưới đã tập trung chỉ đạo tổ thủy nông dẫn nước Kẽ 

Gỗ và bộ phận vận hành điều tiết nước máy bơm phục vụ đủ nước gieo cấy vụ xuân 

2022. 

2. Công tác Tài nguyên môi trường; Giao thông xây dựng cơ bản, Nông thôn 

mới 

  2.1. Công tác Tài nguyên môi trường:  

Phối hợp các phòng ngành cấp huyện và đơn vị tư vấn rà soát bổ sung, cập 

nhật quy hoạch chung sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, giải quyết đơn đề nghị cấp 

GCN của hộ Đậu Thị Hồng và Bùi Thị Hợi, thôn Mỹ Lâm, hoàn thiện cơ bản hồ sơ 

đất ở trước năm 1980 hướng dẫn các hộ dân nộp về UBND huyện để thẩm định, 

trực giải quyết các thủ tục hành chính tại phòng giao dịch một cửa. 

2.2. Giao thông –xây dựng cơ bản 

Hoàn thành đăng ký chỉ tiêu thực hiện làm đường giao thông nông thôn, rãnh 

thoát nước, kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo cơ chế hổ trợ xi măng năm 2022 

(8 thôn, trong đó đường giao thông 4,46km, kênh mương 1,1km. Nghiệm thu và bàn 

giao đưa vào sử dụng hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến QL8C. Hoàn thiện hồ sơ 

duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2021. 

 



2.3. Nông thôn mới 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 theo biểu mẫu văn phòng 

NTM huyện. Hoàn thiện hồ sơ 6 nhà vệ sinh và 2 vườn mẫu nghiệm thu đánh giá 

đạt đợt 2/2021. Hội cựu chiến binh ra quân lao động phát quang và vệ sinh tuyến 

đường trục xã. 

Hỗ trợ hoàn chỉnh khung kế hoạch xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo 

từng tiêu chí thực hiện cho hai đơn vị Quốc Tuấn và Mỹ Trung. 

            3. Công tác tài chính:   

      Làm hồ sơ thủ tục chuyển nguồn ngân sách năm 2021 sang năm 2022 để thực 

hiện các nhiệm chi theo kế hoạch. Báo cáo đối chiếu tiền gửi, báo cáo tổng hợp thu 

chi tháng 01/2022, báo cáo tình hình sử dụng ngân sách năm 2021, báo cáo đối 

chiếu nguồn đầu tư năm 2021 tại KBNN. Tham mưu UBND xã điều chỉnh dự toán 

thu chi ngân sách năm 2022 trình thường trực HĐND xã cho xem xét, cho ý kiến. 

Báo cáo tình hình phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2022 gửi phòng TCKH 

thẩm định  Phối hợp với ủy nhiệm thu thuế, BCĐ thu ngân sách đôn đốc thu nộp 

thuế môn bài năm 2022. Đôn đốc các ban ngành hoàn thiện hồ sơ thanh toán tạm 

ứng kinh phí hoạt động tháng 01/2022. Hướng dẫn các đơn vị thôn xóm quy trình 

huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân. 

        4. Phòng chống dịch Covid 19: 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, triển khai, chỉ đạo việc quản lý, rà 

soát con em có nhu cầu về trên địa bàn. Từ ngày 22/2/2022, trên địa bàn xã Cẩm Mỹ 

đã phát hiện 83 trường hợp dương tính với vi rút Sác cô vi 2, (trên địa bàn thôn Mỹ 

Yên 17, Mỹ Phú 06, Mỹ Đông 05, Quốc Tuấn 05, Mỹ Trung 06, Mỹ Sơn 40, Mỹ 

Lâm 04). Đã có 48 trường hợp fo âm tính gồm thôn Mỹ Yên 10, Mỹ Sơn 29, Mỹ 

Phú 01, Mỹ Trung 02, Quốc Tuấn 02, Mỹ Đông 04. Tổ chức tiêm phòng vắc xin 

Covid 19 mũi 1, và mũi 2, mũi 3 cho các đối tượng trên địa bàn tại trạm y tế. 

5. Về lĩnh vực Văn hóa 

5.1. Văn hóa thông tin. 

Ban hành các văn bản triển khai, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền mừng 

Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần tại cơ quan, tuyến đường trung tâm, các đơn vị thôn 

xóm. Tổ chức mừng thọ, chúc thọ các cụ cao tuổi ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với 

phong tục, tập quán và điều kiện, quy định phòng, chống dịch covid-19. Tổ chức 

tổng vệ sinh môi trường, treo băng cờ, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền tạo không khí 

vui tươi, phấn khởi. 

   Đài truyền thanh tăng cường xây dựng tin bài về công tác phòng chống dịch 

Covid dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống pháo nổ trong dịp Tết và các hoạt động 

Mừng Đảng mừng Xuân 2022. Cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, tăng cường 

thời lượng phát sóng tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn. Xây dựng các bài viết, bổ 

sung các chuyên mục trên cổng thông tin điện tử xã. 

 5.2. Văn hóa xã hội:  

Lập kế hoạch tặng quà tết 2022 cho các đối tượng với cách mạng; phối hợp 

với bưu điện xã cho trả tiền quà tết năm 2022 cho các đối tượng người có công với 



cách mạng.  UBND xã phối hợp MTTQ tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo, 

không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp nhận và cấp phát quà của cấp trên và của xã giá 

trị trên 230 suất để trao tặng các đối tượng đảng viên, đối tượng chính sách, người 

có công và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết. Ban Văn hóa chính 

sách phối hợp Bưu điện văn hóa xã tổ chức cấp phát trao tặng 237 suất quà cho các 

đối tượng chính sách, người có công, trẻ em mồ côi kịp thời đầy đủ. 

       Phối hợp với tài chính ngân sách giải ngân tiền hỗ trợ nhà ở cho 04 nhà theo 

quyết định 22 với tổng số tiền 280 triệu đồng. 

Thực hiện chế độ trợ cấp BTXH hàng tháng cho 03 đối tượng người già từ đủ 

80 tuổi trở lên; 02 đối tượng đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thực 

hiện tăng giảm các đối tượng theo quy định của các nhóm: nghị định 151; Hỗ trợ thu 

nhập cho hộ nghèo bảo trợ xã hội do tập đoàn Vingroup hỗ trợ quý 4/2021;  

Tham mưu họp hội đồng thẩm định 53 hồ sơ hỗ trợ đối với đối tượng F0,F1 

theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ; 12 hồ sơ theo quyết định 51 của 

UBND tỉnh đối với người lao động không có giao kết hợp đồng gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19. Tiến hành cấp thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2022; cấp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cho các hộ đủ điều 

kiện. 

        6. Ban Quân sự:     

        Tổ chức trực SSCĐ trong thời gian nghỉ tết âm lịch theo kế hoạch, đảm bảo an 

toàn. Tổ chức lực lượng phun tiêu độc khử trùng tại nhà thờ Bến Đá, các hộ Fo trên 

địa bàn. Tổ chức tốt công tác giao quân cho 7 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm 

bảo chỉ tiêu giao. Cử cán bộ nhân dân tham gia tập điều lệnh tại huyện. 

   7. Ban công an:  

Tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch, phối hợp Trạm y tế 

quản lý kiểm tra các trường hợp FO, F. Giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân 

dân theo đúng quy định. Thực hiện kế hoạch Đảm bảo ANTT; Các quy định phòng 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Các quy định về phòng cháy, chữa cháy của 

Công an huyện Cẩm Xuyên. Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Công an 

cấp trên và của UBND xã theo quy định. 

Phát hiện và xử lý 3 vụ 3 đối tượng về: Vi phạm về đốt thả đèn trời và  nổ  

pháo trái trong đêm giao thừa và tai nạn về pháo chiều 01 tết tại thôn Mỹ Lâm. Bàn 

giao cho Công an huyện xử lý 1 vụ 1 đối tượng (nổ pháo); Công an xã đang lập hồ 

sơ xử lý theo quy định 02 vụ 2 đối tượng tai nạn về pháo và đốt thả đèn trời. 

  8. Văn phòng- thống kê, tư pháp. 

 Tập trung thực hiện tốt hoạt động bộ phận một cửa, một cửa liên thông, giải 

quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho công dân trước và sau Tết Nguyên đán. Xây 

dựng kế hoạch, bố trí lịch trực, đảm bảo các hoạt động phục vụ Tết. Tham mưu ban 

hành các văn bản thực hiện công tác CCHC, thi đua khen thưởng 2022, thực hiện dân 

chủ cơ sở tại đơn vi, đại hội thôn Mỹ Yên. Điều chỉnh mức lương đóng BHXH, cấp thẻ 

BHYT cho cán bộ công chức mới.  



 

  III. Tồn tại, hạn chế: 

  - Tình hình chấp hành phòng chống dịch COVID-19 của một bộ phận F1 và 

người dân còn chủ quan, chưa chấp hành nghiêm quy định, nhất là biện pháp 5K; 

việc theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát của tổ Covid cộng đồng chưa chặt chẽ. 

- Việc chấp hành quy chế văn hóa công vụ đầu năm còn chưa nghiêm, vẫn còn 

tình trạng đi chậm giờ, vắng họp không có lý do.  

         IV.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2022. 

         1. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 bằng các 

biện pháp tuyên truyền phòng dịch, kiểm soát Fo, truy vết F1. Tăng cường rà soát, 

bổ sung, tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho các trường hợp đạt kết quả cao nhất. 

Chỉ đạo các lực lượng phòng, chống dịch từ xã đến thôn xóm tăng cường tuyên 

truyền, kiểm tra, giám sát xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, cập nhật 

cấp độ dịch để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên đại bàn.  

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất lạc và hoa màu vụ Xuân 2022 

đảm bảo diện tích, cơ cấu giống, lịch thời vụ; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn 

biến của thời tiết, chủ động các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi; tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý, bảo vệ rừng; quản lý tốt 

việc mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm, an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động phòng, 

chống dịch tả lợn Châu phi, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giết 

mổ.  

         Thành lập Đoàn tổ chức nghiệm thu diện tích phá bờ thửa nhỏ tại các đơn vị. 

Kiểm tra đánh giá hiệu quả các mô hình bò lai nuôi nhốt theo Nghị quyết 33 của 

HĐND huyện (báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của của tri gửi đến HĐND xã). 

3. Tiếp tục hoàn thiện hết các hồ sơ đất trước năm 80 còn tồn đọng (thôn Mỹ 

Phú, Quốc Tuấn, Mỹ Yên), tiếp tục công tác GPMB tại trục đường Cựu Chiến Binh. 

Thực hiện kế hoạch lộ trình xử lý các ý kiến cử tri gửi đến HĐND xã liên quan đến 

lĩnh vực Tài nguyên môi trường, giải quyết các thủ tục hành chính tại phòng giao 

dịch một cửa theo quy định. 

   4.  Lập phương án và dự toán xây dựng các khu dân cư Mỹ Trung, Quốc 

Tuấn hoàn thành xây dựng khu mẫu năm 2022. Xây dựng khung kế hoạch thực hiện 

20 tiêu chí NTM xã. Lập dự toán làm đường, kênh, rãnh, phục hồi nâng cấp mặt 

đường bằng thảm cacboncor năm 2022 nộp huyện. 

 5. Ban tài chính tập trung hoàn thành các loại báo cáo đối chiếu tiền gửi, báo 

cáo tổng hợp thu chi tháng 02/2022, báo cáo, sổ sách, chứng từ phục vụ kiểm kê 

thanh quyết toán Ngân sách xã năm 2021; phục vụ thẩm định quyết toán ngân sách 

năm 2021. Tham mưu thành lập Ban, triển khai kiểm kê ngân sách xã, kiểm kê tài 

sản tại UBND, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị thôn xóm năm 2021. 

Làm bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022. Rà soát, đôn đốc các khoản thu 

tại xã. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021. Quyết toán kinh phí cấp bù thủy 

lợi phí năm 2021. 



   6. Triển khai các hoạt động tuyên truyền mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày 

thành lập Đoàn thanh niên. Tiếp tục tuyên truyền bà con nhân dân chấp hành tốt các 

biện pháp phòng dịch trên địa bàn, hạn chế người tham gia các hoạt động tiệc cưới, 

tân gia, đám tang. Đài truyền thanh tăng cường xây dựng tin bài về công tác phòng 

chống dịch Covid 19, dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống pháo nổ trong dịp Tết và 

các hoạt động Mừng Đảng mừng Xuân 2022. Tăng cường thời lượng phát sóng các 

chương trình của đài cấp trên. Xây dựng các bài viết, bổ sung các chuyên mục trên 

cổng thông tin điện tử xã. 

         7. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, thực hiện kịp thời, 

giải quyết chế độ đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vận 

động nhân dân mua thẻ hộ trung bình, cấp phát thẻ hộ nghèo, cận nghèo. 

  8. Ban công an tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội.  Tăng cường công tác quản lý các đối tượng Fo, dán biển bảng, phối hợp Trạm 

y tế xã tiếp nhận đối tượng Fo trên địa bàn, thực hiện các quy định phòng chống 

dịch trên địa bàn xã. 

        9. Ban Quân sự Tập trung xây dựng hệ thống sổ sách kế hoạch theo thông tư 

43, giáo án huấn luyện và mô hình học cụ phục vụ huấn luyện, hội thao. Rà soát 

danh sách lực lượng dân quân huấn luyện năm thứ nhất và năm thứ 2, thứ 4. Thông 

qua giáo án huấn luyện tại cụm. 

10. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC năm 2022, khắc 

phục tồn tại hạn chế CCHC năm 2021. Phối hợp Phòng KTHT để triển khai tập 

huấn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiếp tục theo dõi việc chấp 

hành nội quy, quy chế của cơ quan, thường xuyên đôn đốc các ban ngành thực hiện 

nhiệm vụ được giao, xử lý TD. Tập trung chỉ đạo thôn Mỹ Yên tổ chức hội nghị bầu 

trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. 

11. Đề nghị UBMMTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác 

tuyên truyền hội viên đoàn viên thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của 

Đảng, nhà nước. Phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Hội, tổ 

chức vận động hội viên, đoàn viên ra quân xây dựng NTM. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm trong tháng 03/2022. Để tập trung nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân, phòng 

chống dịch Covid 19, dịch bệnh gia súc yêu cầu các cán bộ phụ trách địa bàn, các tổ 

trưởng công tác chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc giúp đỡ các 

thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của ngành phối hợp các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả, báo cáo 

kết quả về Văn phòng UBND xã để tổng hợp báo cáo ngày 19 hàng tháng./. 

 Nơi nhận: 

- UBND huyện Cẩm Xuyên; 

- TT. Đảng ủy-HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các ban ngành đoàn thể cấp xã; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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