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Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2022

    I. KINH TẾ - VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Sản xuất nông nghiệp

Tuyên truyền ND tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân thực hiện phương châm 
xanh nhà hơn già đồng ,triển khai phương án sản xuất và kế hoạch sản xuất vụ mùa,kế 
hoạch diệt chuột vụ mùa. Tổ chức đổ ải từ ngày 24/6 để  các thôn tập trung làm đất 
gieo cấy lúa mùa kịp thời vụ,đảm bảo đúng cơ cấu giống.Tổ chức cấp phát 33kg thuốc 
diệt chuột cho các thôn và phát động tuần lễ diệt chuột từ ngày 27/6 đến ngày 
15/7/2022trên phạm vi toàn xã .

2. Công tác văn phòng thống kê 

2.1. Công tác văn phòng

- Thường xuyên đôn đốc duy trì thời gian làm việc theo đúng quy định; bộ 
phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và các giấy tờ có liên quan của công dân, cá nhân, 
tổ chức đến giao dịch; bộ phận một cửa xem xét các giấy tờ văn bản và trình 
lãnh đạo UBND xã ký và trả kết quả ngay trong ngày. 

- Thu phí, lệ phí đúng theo niêm yết quy định hiện hành.

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã về công tác soạn thảo các văn bản 
liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã;

- Bộ phận một cửa thường trực đảm bảo thời gian đúng quy định tiếp nhận 
hồ sơ xem xét các văn bản và trình lãnh đạo UBND xã ký và trả kết quả trong 
ngày.

- Xây dựng các văn bản, báo cáo liên quan đến lĩnh vực văn phòng thống kê. 

- Nhập nhận đầy đủ văn bản đến đi qua hệ thống quản lý văn bản điều 
hành của xã.
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- Tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến cử tri trình kỳ họp thứ 3 HĐND xã 

- Rà soát niêm yết lại các bộ thủ tục hành chính cấp xã.

- Phục vụ kỳ họp thứ ba HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 
05/7/2022.

- Báo cáo phiếu khảo sát Bộ nội vụ.

2.2. Công tác thống kê

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các phòng, ban UBND huyện; kịp 
thời báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng thuộc UBND huyện đúng thời gian 
quy định, chính xác. Điều tra xây dứng quý II, xây dựng cơ bản của xã.

3. Công tác giao thông - thủy lợi, thú y và thu thuế đất phi nông nghiệp 

3.1. Công tác xây dựng -  giao thông

3.2. Công tác thủy lợi

- Phối hợp với HTX DVNN kiểm tra và chỉ đạo 2 thôn Cộng Hòa và thôn Lũy 
Dương tiếp tục tổ chức khơi thông các tuyến mương tiêu chính. 

- Phối hợp với thôn Xuân Trình cho khơi thông tuyến mương tiêu tù xứ cầu đá đến 
song đồng tràng.

3.3. Công tác thú y

 Tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi thường xuyên phun thuốc tiêu độc khử 
trùng, tiêm phòng vắc xin tai xanh,lở mồm long móng cho các hộ đã đăng ký theo kế 
hoạch. Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học,thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật bảo 
vệ đàn vật nuôi và thuỷ sản trong điều kiện thời tiết mưa,nắng nóng đan sen. 

3.4. Công tác thu thuế đất phi nông nghiệp

Phối hợp với cán bộ chi cục thuế huyện, cán bộ địa chính xã, cán bộ lao động 
thương binh xã hội xã tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện sổ bộ thuế PNN năm 2022.

3. Tài nguyên môi trường- xây dựng

3.1. Công tác quản lý tài nguyên 

- Phối hợp với chuyên viên phòng Tài nguyên & Môi trowowngf, phòng Hạ 
tầng, đơn vị thi công xuống kiểm tra lại diện tích đất; kiểm đếm cây và hoa màu của 
hộ ông Nguyễn văn Nghiêm thôn Đồng Tâm để lập phương án bồi thường hỗ trợ cho 
hộ gia đình ông Nghiêm có diện tích đất 03 trong dự án xây dựng tuyến đường từ 
đường 39H đến thôn Thành Lập và tuyến từ nhà văn hóa thôn Đồng Tâm đến thôn 
Cộng Hòa
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3.2. Công tác môi trường

 - Tổ chức xử lý điểm chứa rác tập trung để đảm bảo môi trường.

4. Hoạt động tài chính - kế toán, thu, chi ngân sách xã 

Phần thu chi ngân sách xã trong tháng 

Trong đó:   - Thu       : 505.028.393 đồng

                           - Tổng chi   : 445.263.958 đồng

    5.  Tư pháp - hộ tịch

Đăng ký khai sinh: 19 trường hợp. Trong đó:

+ Đăng ký khai sinh mới: 08 cháu

+ Khai sinh lại:  11 người. quá hạn: 0

- Đăng ký khai tử: 02 người. Đk lại: 0, đăng ký mới: 02

- Đăng ký kết hôn: 03 cặp vợ chồng;

+ Đăng ký mới: 03; đăng ký lại: 0

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 08 người

- Xác nhận cha, mẹ con: 0 trường hợp.

- Công tác chứng thực: 270 việc. Online: 269, trực tiếp: 01

* Cấp trả thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 08 thẻ BHYT, trong đó: cấp mới 
BHYT: 08 thẻ; cấp lại thẻ BHY: 0 thẻ.

6- Văn hóa – xã hội, TT- TDTT – truyền thanh, tôn giáo tín ngưỡng

     6.1. Chính sách xã hội

- Cấp trả tiền trợ cấp ưu đãi người có công tháng 7/2022 bằng 183 người, số 
tiền 341.595.000 đồng, 02 đối tượng TNXP số tiền 1.080.000 đồng, kịp thời, đầy đủ, 
an toàn trong việc cấp trả; thực hiện quyết toán theo quy định;

- Lập danh sách và đôn đốc Người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2022 là 
26 người; 04 người điều dưỡng ngoài tỉnh

- Cấp quà của CTN, của tỉnh kịp thời, an toàn, đầy đủ đúng đối tượng được 
nhận quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày TBLS, gồm: Quà CTN 277 suất trị giá 
84.900.000 đồng; quà của tỉnh 290 suất trị giá 203.000.000 đồng; Quà của xã cấp cho 
đối tượng người có công 275 suất trị giá 33.000.000 đồng; Quà và thắp hương tại GĐ 
các mẹ VNAH và người có công có hoàn cảnh khó khăn 29 suất trị giá 8.700.000 
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đồng; ngoài ra còn có nhiều phầm quà khác của các cơ quan đơn vị, đoàn thể chính trị 
xã hội cho người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày TBLS;

- Lập DS 01 đại biểu người có công tiêu biểu đi dự hội nghị của tỉnh và 05 
trường hợp tiêu biểu tại 05 thôn đi dự hội nghị biểu dương NCC tiêu biểu huyện Gia 
Lộc

- Bàn giao nhà tình nghĩa cho 01 trường hợp là con liệt sĩ xây dựng nhà ở tại 
thôn Cộng Hòa

- Thực hiện lập hồ sơ đề nghị tạm ứng cho người có công diện khó khăn, cấp 
bách xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP;

- Hoàn thiện hồ sơ thờ cúng liệt sĩ theo quy định

- Thực hiện lập hồ sơ mai táng phí cho đối tượng người có công, đối tượng 
BTXH theo quy định. 

- Lập hồ sơ đối tượng cao tuổi từ đủ 80 tuổi hưởng trợ cấp BTXH, BHYT theo 
quy định

6.2. Công tác văn hóa TT – TDTT

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt 
sĩ 27/7.

- Tuyên truyền, trang trí khánh tiết nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương 
binh liệt sĩ 27/7.

- Tham gia giải bơi  trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao cấp huyện.

- Tham gia liên hoan ca múa nhạc không chuyên cấp huyện, đạt giải A 
toàn đoàn.

- Lập hồ sơ tham gia giải bóng đá vô địch cấp trong khuôn khổ đại hội thể 
dục thể thao cấp huyện

- Tuyên truyền các văn bản theo chỉ đạo của Phòng Văn hóa Thông tin 
huyện.

6.3. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng

- Lập báo cáo tháng gửi phòng Nội vụ huyện 

- Lập báo cáo rà soát các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo năm 2022.

- Quản lý tốt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại xã khi lễ Phật đnả diễn 
ra. Không có hoạt động mê tịn dị đoan trên địa bàn xã.

6.4. Công tác Đài truyền thanh
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Đài truyền thanh thực hiện tiếp âm đài TW, đài Tỉnh, đài Huyện, tuyên 
truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy 
định của địa phương. Tăng cường thời lượng viết bài tuyên truyền nhân dân  tập 
chung làm đất, kỹ thuật gieo cấy lúa vụ mùa, hưởng ứng tuần lễ phát động nhân 
dân tập chung đánh bắt đặt mồi bả tiêu diệt chuột vào dịp đổ nước ải vụ mùa 
2022.Tuyên truyền công tác vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động 
phong trào hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2022). Tuyên 
truyền kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc (22/6/1946-
22/6/2022). Tuyên truyền phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi và trẻ em 
trong dịp nghỉ hè, Tuyên truyền cấp mới, cấp đổi căn cước công dân gắn chíp điệt 
tử cho người dân…

Thông báo các tin bài của Đảng ủy- HĐND- UBND-UBMTTQ và các cơ 
quan ban ngành đoàn thể.

7. Công tác về giáo dục

+ Trường Mầm non: Phối hợp với UBND xã tham gia liên hoan ca múa 
nhác không chuyên cấp huyện. - Chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh cho năm học 
2022- 2023.    

+ Trường Tiểu học: Thông báo tuyển sinh vào lớp một năm học 2022-2023.

          8. Hoạt động y tế  

           - Chăm sóc sức khỏe nhân dân 458 lượt người.

          Tổng khám bảo hiểm y tế:             358 lượt người

          Trong đó: Khám tại trạm:               355 lượt người;

                           Khám tại nhà:                 20 lượt người;

          Tổng số điều trị:                              34 lượt người

          Trong đó:   Điều trị nội trú tại trạm: 05 người;

                             Điều trị ngoại trú:        28 người;

         Chuyển tuyến trên:                          1 người

          - Theo dõi,thực hiện cách ly điều trị tại nhà cho hơn 01 trường hợp F0. 

         * Công tác tiêm phòng: Tiêm phòng đủ 8 loại Vaccin: 10 cháu.

         * Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh:

- Thực hiện tốt yêu cầu của Bộ Y tế về phòng khám an toàn covid - 19.
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          -Thực hiện tiêm phòng covid mũi 3 cho hơn 260 học sinh tuổi từ 12-18 
tuổi.

         - Đảm bảo tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid-19. Tiếp tục 
tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh khác: tay chân miệng, sốt xuất huyết…        

          * Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình

- Phối hợp với phụ nữ xã, thôn tuyên truyền nhóm nhỏ về nâng cao chất 
lượng dân số, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh;

- Cùng trạm y tế xã tổ chức khám phụ khoa, khám thai. Thực hiện KHHGĐ 
đối với các đối tượng tại trạm y tế xã.

II. AN NINH – QUỐC PHÒNG

1.An ninh chính trị 

* Vi phạm pháp luật về TTXH: 01 vụ. 

Vào ngày 22/06/2022, Công an xã Gia Lương tiếp nhận đơn trình báo của 
chị Đào Thị Thu Hằng, SN 07/06/2000; HKTT: thôn Thành Lập, xã Gia Lương, 
huyện Gia Lộc về việc vào ngày 20/6/2022 do có nhu cầu vay vốn nên chị Hằng 
đã tìm kiếm các nhóm có hỗ trợ cho vay vốn trên mạng xã hội Facebook. Sau 
đó, Hằng  nhắn tin, trao đổi với 1 nhóm có tên Giang Rồng 00 và muốn vay số 
tiền 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) trong vòng 1 tuần sẽ trả lại 
gốc. Để hoàn thiện hồ sơ giải ngân cho vay, nhóm Giang Rồng 00 đã yêu cầu 
chị Hằng chuyển tiền vào số tài khoản: 06095974301, chủ tài khoản: Nguyễn 
Diệu Linh tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Số lần chị Hằng chuyển tiền vào 
số tài khoản trên là 04 lần với tổng số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng). 
Sau đó, chị Hằng liên hệ với bên cho vay để yêu cầu giải ngân thì không liên lạc 
được và bị chặn tin nhắn và cuộc gọi.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã Gia Lương đã tổ chức 
xác minh, thu thập tài liệu, ghi lời khai của người có liên quan, lập biên bản giao 
nhận tài liệu và làm đề xuất chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện để điều tra 
theo đúng thẩm quyền.

* Tệ nạn xã hội (Cờ bạc, mại dâm): không

* Vi phạm, tội phạm Ma túy: không

* Vi phạm pháp luật về Kinh tế: không

* Vi phạm pháp luật về Môi trường: không

* Kết quả công tác truy nã, truy tìm: 
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Trên địa bàn xã có 02 đối tượng truy nã Đặng Thị Loan sinh năm 1949 ở 
thôn Lũy Dương, trốn từ năm 2006 đến nay tại Trung Quốc chưa bắt được; phát 
sinh thêm 01 đối tượng truy nã mới Bùi Đức Nhất, SN: 1990, trú tại thôn Lũy 
Dương, Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương bị truy nã theo QĐ truy nã số: 04/QĐ-TN 
ngày 23/2/2022 của Cơ quan THA hình sự CAT Hải Dương về tội Đánh bạc hiện 
bỏ trốn khỏi địa phương chưa bắt được. 

* Công tác đăng ký, quản lý cư trú:

- Chuyển đến: 10 (Trong đó có 06 hồ sơ = 10 trường hợp tiếp nhận và xử 
lý từ DVC).

- Nhập khẩu sinh: 04 (Tiếp nhận và xử lý từ DVC)

- Xóa ĐKTT: 02 (Trong đó có 01 trường hợp tiếp nhận và xử lý từ DVC)

- Đăng ký tạm trú mới: 11 (Trong đó có 06 hồ sơ = 11 trường hợp tiếp 
nhận và xử lý từ DVC, 01 trường hợp đăng ký tạm trú tiếp nhận trực tiếp)

- Tách hộ: 11 

- Xác nhận cư trú: 10 (Tiếp nhận và xử lý từ DVC)

- Điều chỉnh thông tin về cư trú: 05 (Tiếp nhận và xử lý từ DVC).

2. Quốc phòng Quân sự - địa phương

2.1. Công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu

Thường xuyên duy trì trung đội dân quân cơ động thường trực sẵn sàng 
chiến đấu và phối hợp với lực lượng công an xã khi có tình huống xảy ra để kịp 
thời đảm bảo tình hình ổn định địa phương.

2.2. Công tác quốc phòng – quân sự địa phương

-Phối hợp với BCH quân sự huyện tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình 
nghĩa cho bà Cao Thị Lẫm vàtặng quà cho các đối tượng thương bệnh binh có 
hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp đoàn thanh niên và công an đảm bảo an ninh lễ thắp nến chi ân 
các anh hùng liệt sĩ.

Phần 2

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2022

1. Công tác sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi 
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- TTND tập trung gieo cấy lúa mùa,đến ngày 20/7/2022 toàn bộ diện tích lúa 
mùa đã tổ chức gieo cấy song .

- Điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi để lúa,cây rau màu sinh trưởng 
và phát triển.Tuyên truyền ND chăm sóc và phun phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên 
các loại cây trồng,đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ,sâu tơ,bọ trĩ trên cây lúa,bệnh khô 
vằn,thán thư…trên cây rau màu.Tập trung tỉa rặm cho diện tích lúa gieo vãi,bón thúc 
cho lúa với phương trâm nặng đầu nhẹ cuối.

- Chỉ đạo các thôn tuyên truyền ND và các tổ diệt chuột tiếp tục diệt chuột bảo vệ 
lúa và cây rau màu.Trong tuần lễ diệt chuột các thôn đã đặt được tổng 401kg mồi, trong đó 
thôn Thành Lập 126 kg,Đồng Tâm 55 kg,Cộng Hoà 125 kg, Xuân Trình 95 kg.

- Tuyên truyền các hộ chăn nuôi chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi trong 
điều kiện thời tiết nắng nóng. Phun tiêu độc khử trùng trong và ngoài khu vực chăn 
nuôi, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin ,bổ sung khoáng chất làm tăng sức đề kháng 
cho con vật . Tuyên truyền những hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật 
trong chăn nuôi an toàn sinh học.

2. Công tác văn phòng - thống kê

2.1. Công tác văn phòng: Duy trì đôn đốc, kiểm tra thực hiện chế độ làm 
việc và tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và tham mưu cho lãnh 
đạo UBND xã kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định 
của Luật khiếu nại.

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã về công tác soạn thảo các văn bản 
liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã;

- Rà soát lại các bộ thủ tục hành chính cấp xã, kiểm tra đôn đốc các ngành 
chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra cấp huyện.

- Tình hình đơn thư KNTC và giải quyết KNTC của công dân.

2.2. Công tác thống kê: Thực hiện công tác thống kê từ thôn đến xã nắm bắt 
kịp thời các diện tích phát sinh như: cây rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy 
cầm và thủy sản trên địa bàn toàn xã.

3. Công tác giao thông

- Cán bộ chuyên môn thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các hộ dân có 
vật liệu để 2 bên lề đường 39 H và đường liên thôn di chuyển khỏi lề đường;

4. Công tác thủy lợi
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- Cán bộ chuyên môn đôn đốc, kiểm tra các thôn khơi thông kênh mương 
để thoáng dẫn nước và tiêu thoát úng nhanh mùa mưa.

5. Tài nguyên môi trường, xây dựng

- Tổ chức đo đạc diện tích đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xử lý đất 
dôi dư, đất xen kẹp, chuyển mục đích sử dụng đất làm cho việc xét duyệt cho phép các 
hộ xử lý dôi dư.

- Tổ chức xử lý rứt điểm các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

- Phối hợp với các thôn quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất của nhân dân, nắm 
bắt kịp thời những hộ gia đình có biểu hiện vi phạm luật đất đai để có biện pháp ngăn 
chặn và xử lý.

6. Hoạt động tài chính - kế toán, thu, chi ngân sách xã

- Triển khai thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2022.

- Đôn đốc thu nợ khoán thầu.

7. Văn hóa - xã hội, TT- TDTT – truyền thanh

- Tuyên truyền các văn bản theo kế hoạch của UBND huyện.

- Xây dựng kế hoạch tết trung thu cho các cháu thiếu nhi.

- Phối hợp với đoàn thanh niên cài đặt các phần mềm phục vụ chuyển đổi số.

8. An ninh - Quốc phòng

8.1. Công an xã

- Tiếp tục nắm tình hình ANTT địa bàn xã; tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền công tác đảm bảo ANTT địa bàn ngay từ các thôn.

- Phối hợp với Đội QLHC - Công an huyện Gia Lộc cấp căn cước công dân 
gắn chíp và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã.

8.2. Ban chỉ huy quân sự

- Phối hợp với công an đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội.

9. Công tác giáo dục- Y tế

         -Tiếp tục tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh khác: tay chân miệng, sốt 
xuất huyết.

- Báo cáo tình hình cơ sở vật chất nhà trường chuẩn bị cho Lễ khai giảng 
năm học mới 2022-2023              
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Trạm y tế xã tiếp tục thực hiện công tác khảm chữa bệnh, quản lý và 
theo dõi f0 tại nhà; đảm bảo đúng quy định của Bộ y tế.

10. Các ngành khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- UBND xã chủ động chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của UBND xã và 
các nhiệm vụ phát sinh khác nhất là chú ý trong tâm trong việc nâng cao chỉ số 
cải cách hành chính cấp xã.

Trên đây là nội dung kết quả báo cáo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 
của UBND xã Gia Lương./. 
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Đảng ủy xã;          ( Để báo cáo);
- LĐ, CC  xã;
- Lưu: VP UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Bình
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