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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM PHÚC THĂNG 

 

Số:305/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Phúc Thăng, ngày 31tháng 7năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác tuần từ ngày 25-31/7/2022 

 

I.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Sản xuất nông nghiệp 

Trong tuần đã kiểm soát giết mổ được 57 con lợn đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, làm thủ tục cấp lại giấy phép cho 3 chủ tàu thuyền, hoàn thành tiêm 

phòng vắc xin LMLM đợt 1 cho đàn trâu, bò với số lượng 494 liều, xử lý 3 con 

trâu, bò bị sốc phản vệ sau khi tiêm phòng; Chỉ đạo nhân dân chăm sóc và phòng 

trừ sâu bệnh cho lúa vụ Hè thu.  

2. Xây dựng Nông thôn mới 

Thôn Tây nguyên đổ 130m đường bê tông ngõ xóm; Thôn Trung Đông 6 tổ 

liên gia ra quân lao động vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh; Thôn Hà Phúc 

Đồng lao động dọn vệ sinh môi trường với 43 người tham gia; Chi hội CCB thôn 

Đông Cao tổ chức lao động lát gạch sân Nhà văn hóa; Chi hội nông dân thôn 

Phong Hầu cắt tỉa cây xanh tuyến đường tự quản; Chi hội CCB thôn Đông Đoài 

lao động dọn vệ sinh tuyến đường Huyện lộ 131 có 42 người tham gia.Thôn 

Trường Yên triển khai họp Ban phát triển thôn triển khai nhiệm vụ xây dựng khu 

dân cư NTM kiểu mẫu, huy động 7/7 tổ liên gia lao động vệ sinh môi trường, có 

86 người tham gia. 

Tổ chức tham quan mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt tại xã Cẩm Vịnh và xã Tượng Sơn; tổ chức rà soát tận hộ triển 

khai thực hiện Nghị quyết 83 HĐND huyện tại thôn Tây Nguyên.Ban quản lý và 

Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu làm việc thôn Tây 

Nguyên rà soát các tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu và triển khai nhiệm vụ 

trong tháng 8. 

3.Địa chính, xây dựng, tài nguyên môi trường 

a. Địa chính – Xây dựng: 

- Tổ chức nghiệm thu hoàn công công trình Sân, rãnh thoát nước, hàng rào 

tại trường THCS. Đôn đốc các thôn đã nhận xi măng triển khai làm đường 

BTXM, Kênh mương Nội đồng  thôn Tây Nguyên và Phúc Thịnh). Xử lý giải 

phóng mặt bằng đường TX 64. 

b. Lĩnh vực TN&MT: 

Hoàn thiện 3 bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, 3 bộ cấp 

đổigiấy chứng nhận QSD đất, phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai huyện khảo 

sát đo đạc đất nông nghiệp tại thôn Đông Đoài, hoàn thiện đo đạc các vùng quy 

hoạch cấp đất và đấu giá đất ở. Làm việc với gia đình ông Trương Nài về đơn đề 

nghị giải quyết tranh chấp đất đai. 

4. Văn hóa – Xã hội 

Lĩnh vực VHTT: Lập tờ trình đề nghị xem xét công nhậndi tích lịch sử văn 

hóa cấp Tỉnhđối với Nhà thờ Tướng sỹ lang Hoàng Công Tương tại thôn Phong 

Hầu. Tham mưu ban hành công văn đồng ý chủ trương cho thôn Đông Cao cải 
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tạo nhà văn hóa (thôn 10) củ làm khu vui chơi giải trí. Đóng góp ý kiến dự thảo 

Nghị định chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Phối hợp làm việc 

với các Xơ giáo xứ Vĩnh Phước về nhận nuôi trẻ. 

Lĩnh vực CSXH: Phối hợp ĐTN tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại 3 Nhà bia 

tưởng niệm trên địa bàn xã;tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày TBLS 27/7 trang 

nghiêm trọng thể; Xét duyệt 6 hồ sơ BTXH; Rà soát dữ liệu chuẩn hoá số CCCD 

cho 789 đối tượng bảo trợ xã hội. 

Y tế: Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết;Trong tuần có 10 ca 

nhiễm Covid-19, khỏi bệnh 5 trường hợp, chuyển tuyến1 trường hợp. Tham mưu 

kế hoạch tiêm phòng Covid-19 đợt 13. 

5. Quân sự, công an, tư pháp, văn phòng 

Quân sự:Rà soát khảo sát địa hình thực binh diễn tập, rà soát lập danh sách 

các chủ tàu thuyền và các thuyền viên chuẩn bị tham gia bồi dưỡng kiến thức 

QPAN tại huyện.  

Công an: Đăng ký thường trú: 03 nhập sinh, 01nhập khẩu ngoại tỉnh, 01 

nhập khẩu ngoại huyện; Chỉnh sửa 50 phiếu dc02; Cấp huỷ 07 trường hợp sai số 

định danh cá nhân; Trả lời 57 phiếu ct10, 59 phiếu yêu cầu trao đổi trên hệ thống 

dữ liệu quốc gia về dân cư; Trả 76 căn cước công dân; Làm thủ tục đăng ký đăng 

ký xe cho 03 trường hợp; Thông báo số định danh cá nhân cho công dân phục vụ 

tiêm chủng; Hoàn thiện các loại báo cáo gửi các đơn vị có liên quan; Hướng dẫn 

và thực hiện cho 12 trường hợp công dân hủy số định danh cá nhân; Phối hợp đội 

cảnh sát giao thông bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông tại ngã tư thôn 5 (xã 

nam phúc thăng). Trực ban trực chiến nghiêm túc để xử lý các công việc thường 

xuyên và đột xuất tại đơn vị  

Tư pháp: Khai sinh và khai sinh lại 11 trường hợp; khai tử  01 trường hợp; 

kết hôn 03 trường hợp; xác nhận hôn nhân 07 trường hợp; chứng thực 42 lượt văn 

bản các loại; chứng thực chữ ký 06 trường hợp; chứng thực hợp đồng 05 trường 

hợp; cấp 22 bản sao các loại. 

Giải quyết đơn thư: Không tiếp nhận đơn thư. 

Văn phòng:Tiếp tục bổ sung thông tin phần mềm quản lý cán bộ, công chức; 

hoàn thiện 1 bộ hồ sơ nâng lương và báo tăng về BHXH điều chỉnh mức lương 

cho cán bộ. Bổ sung quy trình ISO 9001:2015. Hoàn chỉnh nghị quyết và các loại 

văn bản sau kỳ họp thứ 3-HĐND xã khóa II gửi HĐND huyện và phòng Tư pháp. 

Lập danh sách tập huấn tham gia tập huấn đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại 

huyện. Báo cáo tiến độ xử lý đơn thư gửi UBND huyện. Báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác 7, kế hoạch tháng 8/2022. 

Kết quả nhập hồ sơ dịch vụ công trực tuyến: Tổng số 42hồ sơ dịch vụ công, 

trong đó 6hồ sơ dịch vụ công mức độ 02 thuộc lĩnh vực đất đai, 30 hồ sơ dịch vụ 

công mức độ 3 lĩnh vực Tư pháp, 06 hồ sơ mức độ 4 lĩnh vực chính sách. 

Ký số 10 văn bản (văn phòng 6, công an 1, văn hoá 1, tư pháp 2).  

6. Tài chính ngân sách 

Thu quỹ phòng chống thiên tai và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 

Giải ngân các nguồn chi theo nghị quyết HĐND xã phân bổ đầu năm 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ 

1. Công tác chỉ đạo 

Trong tuầncác thôn Đông Cao, Trung Đông, Hà Phúc Đồng, Trường Yên, 

Tây Nguyên, Phong Hầu, Đông Đoàitriển khai ra quân xây dựng NTM. 
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2. Tồn tại, hạn chế 

Công chức Địa chính xây dựng và Công an xã báo cáo tuần chậm. 

Có 10/17 thôn không tổ chức ra quân xây dựng NTM, các nội dung ra quân 

xây dựng NTM hầu như mới tập trung ở công tác VSMT, chưa có nhiều phần 

việc về xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đường bê tông, rãnh thoát nước, kênh 

nội đồng… 

Chậm nộp tờ khai phí, lệ phí trên trang thông tin điện tử của Chi cục thuế đã 

bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. 

Chưa tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại ngã tư giao giữa 

đường Quốc lộ 8C và đường Dương Thịnh. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN TỚI 

1. Tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát giết mổ gia súc. Chỉ đạo nhân dân 

chăm sóc lúa vụ Hè thu.Làm việc với các thôn khảo sát các vùng đưa vào kế hoạch 

thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp lần 3; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết và 

triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp lần 3 trong thời gian tới. 

Tiếp tục khảo sát, làm việc với các thôn triển khai thực hiện Nghị quyết 83 HĐND 

huyện về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

2. Phối hợp với Điện lực huyện chuyển cột điện trong hành lang thi công đường 

TX64 và xử lý vi phạm hành lang lưới điện tại công trình đường TX67; Đôn đốc 

tiến độ, kiểm tra chất lượng các thôn đã nhận xi măng làm đường GTNT; tiếp tục 

cung ứng xi măng cho các thôn đã đăng ký.Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh 

tiến độ thi công tại trường THCS. Đôn đốc triển khai sữa chữa các hạng mục tại 

tượng đài liệt (xã Cẩm Nam và xã Cẩm Thăng củ). 

 3. Xác định ranh giới đất đai cho các hộ trên địa bàn và tiếp nhận hồ sơ đất 

đai.Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đo đạc, trích lục, cắm mốc 

các lô đất đề xuất đấu giá và cấp đất ở. Tham mưu xử lý đơn thư của công dân. 

4.Tăng cường tuyên truyền tiêm phòng vắc xin Covid-19; tuyên truyềnphòng 

chống dịch dịch tả lợn Châu Phi và đăng tải các thông tin trên trang thông tin điện 

tử.Phối hợp với Đoàn thanh niên ban hành Điều lệ tổ chức giải bóng đá thiếu niên 

Đại hội TDTT toàn xã. Xây dựng Kế hoạch thành lập đội bóng đá nam tham gia 

giải bóng đá nam thanh niên Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ IX. 

5. Tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn; Tiếp tục tuần tra xử lý các trường hợp 

lấn chiếm hành lang ATGT, tổ chức ra quân giải tỏa hành lang ATGT tại ngã tư giao 

giữa đường Quốc lộ 8C và đường Dương Thịnh, đổ rác không đúng nơi quy định; 

Tổ chức đăng ký xe máy, xe đạp điện cho nhân dân; xây dựng kế hoạch tổ chức 

ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tham mưu lựa chọn 1 tập thể hoặc 1 cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” 

và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất huyện khen thưởng hoàn thành trước ngày 

3/8; khảo sát và xây dựng Kế hoạch thành lập mô hình an toàn PCCC theo Công văn 

số 2056 UBND huyện. Xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ. 

6. Tiếp tục đôn đốc thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân, thuế phi nông nghiệp, 

thu phí đấu thầu ao hồ , mặt nước… Giải ngân kinh phí chính sách hỗ trợ xây 

dựng NTM cho các thôn; giải ngân nguồn vốn đầu tư công; trả nợ các công trình 

hoàn thành. Tập trung giải ngân nguồn chi thường xuyên theo Kế hoạch đã được 

phân bổ.  
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7. Tham mưu giải quyết đơn thư, kiến nghị đề xuất công dân, giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa II. Đôn đốc các 

ngành phát sinh hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 và số hóa TTHC. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tuần từ ngày 25- 31/7/2022 và kế hoạch 

tuần tới./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Thái Văn Thụ 
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