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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM ĐÔNG

Số: 27/TB-UBND

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

Cẩm Đông, ngày 09 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả tháng 02/2023, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023

Căn cứ chỉ đạo của Ban chấp hành đảng bộ xã Cẩm Đông tháng 3 năm 2023; 
Căn cứ nội dung cuộc họp UBND xã tháng 3/2023 ngày 08/3/2023; UBND xã 
thông báo kết quả thực hiện tháng 02/2023 triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023 
cụ thể sau:

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỤ THỂ THÁNG 02/2023
1. Chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp
- Thành lập BCĐ thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp theo 

hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn, sản phẩm nông sản an toàn và 
phát triển bền vững, giai đoạn 2021-2025”; theo kế hoạch năm 2023;

- Chủ động giống, phân bón, thuốc BTTV, khâu làm đất, nước tưới, thuốc 
diệt chuột để vụ phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023;

- Thực hiện Công văn số 403/CV-NN&PTNT, ngày 17/01/2023 của UBND 
huyện V/v tăng cường quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn huyện; Công văn số  
06/CV-NN&PTNT, ngày 30/01/2023 của UBNND huyện V/v đăng ký sản phẩm 
tham gia Chương trình OCOP năm 2023;

- Chưa chủ động phối hợp với đồng chí Biên, tổ xây dựng xã tiến hành xử lý   
đoạn mương cấp nước cho thôn Thượng đoạn trước của nhà ông Nhã - Thôn Chùa;; 

2. Công ty TNHH Điện lực Cẩm Đông
- Đảm bảo an toàn, chất lượng hệ thống nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân. 
 3. Lĩnh vực Tài chính kế toán
- Chi cho các hoạt động thường xuyên của cơ quan;
- Tham mưu xây dựng văn bản niêm yết công khai về việc công khai dự toán 

ngân sách năm 2023, Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại Ủy ban 
nhân dân xã năm 2023, quyết định về việc giao chi ngân sách xã năm 2023 của ủy 
ban nhân dân xã Cẩm Đông;

- Đôn đốc các bộ phận hoàn thành chứng từ chi ứng các hoạt động qua kho bạc 
theo đúng nguyên tắc tài chính; thực hiện quy chế tang lễ của xã.

 4. Lĩnh vực Đất đai, xây dựng & Môi Trường
- Phối hợp với các đơn vị TVQH, TVTKXD hoàn thành các dự án thu hồi 

đất, mở rộng giao thông các tuyến của xã, đường 195B;
- Môi trường: Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các thôn, thực hiện công tác quản 

lý chất thải, vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023;
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- Xây dựng hệ thống CSDL quản lý đất đai, tài nguyên; bản đồ số;
- Phối hợp hoàn thành quy hoạch chung xã đã được phê duyệt;
- Chưa phối hợp với đồng chí Biên, Nghinh làm tấm chắn tại khu vực trung 

chuyển rác gần đường 394- Thôn Chùa theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND xã;
- Quản lý đất đai, chưa tham mưu xử lý nghiêm các hộ vi phạm phát sinh mới 

trên địa bàn xã. 
5. Lĩnh vực Địa chính Nông nghiệp & XDNTM - GTTL
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn xã;
- Đôn đốc và hoàn thiện Báo cáo hồ sơ thẩm định XD NTM kiểu mẫu;
- Xây dựng kế hoạch phối hợp cùng đồng chí Trung- Trưởng thôn Một tiếp 

tục tuyên truyền nhân dân đồng thuận với chủ trương về xây dựng điểm trung 
chuyển rác tạm thời tại Khu công viên của xã.

6. Lĩnh vực GD & ĐT
- Chỉ đạo 03 nhà trường tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập năm học 2022-

2023, tổ chức thành công Đại hội công đoàn các nhà trường nhiệm kỳ 2023-2028.
7. Lĩnh vực Văn hoá - TTTDTT
- Thực hiện quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống năm 2023 theo quy định của 

UBND huyện;
- Biên tập tin bài tuyên truyền trên hệ thống Loa truyền thanh của xã, đồng thời 

áp bết đầy đủ các hoạt động, các văn bản của xã lên trang thông tin điện tử;
- UBND huyện đã ra Quyết định về việc điều chuyển đồng chí Ngô Đức 

Vượng - Công chức TP-HT xã sang đảm nhiệm Công chức VH-TT từ ngày 
01/3/2023;  

- Xây dựng kế hoạch trù bị đảm bảo hệ thống loa, âm thanh, trang trí khánh tiết 
Đại hội công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ 2023-2028 và Lễ đón bằng công nhận di tích lịch 
sử văn hóa Đình Chùa thôn Tỉnh cách.

8. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đến các đối tượng mua BHXH- BHYT 

hoàn thành 100% chỉ tiêu giao năm 2023;
- Hoàn thiện số liệu thông tin dữ liệu thẻ BHYT; 
- Nhận và chi trả chế độ chính sách - BTXH đúng đủ 100%.
9. Lĩnh vực y tế
- Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân;
- Tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam;
- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.
10. XD chính quyền cải cách hành chính và quy chế dân chủ

         - Thực hiện nhiệm vụ  “Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của một số cơ 
quan quản lý nhà nước trên địa bàn xã” năm 2023;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên ngành các cấp tiến hành nâng 
cấp cơ sở hạ tầng, địa giới hành chính, dân cư, đất đai…;
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- Hoàn thành việc số hoá hồ sơ tư pháp hộ tịch và quản lý CSDL đồng bộ và 

liên thông từ xã, đến huyện, tỉnh…; 
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện ra quyết định điều chuyển đồng chí 

Ngô Đức Vượng - Công chức TP-HT xã sang vị trí công chức VH-TT xã, kể từ 
ngày 01/3/2023;

- Chỉ đạo các bộ phận, các thôn hoàn thành tiêu chí NTMKM tỉnh công nhận;
- Chỉ đạo quyết liệt thi công đường trục xã giai đoạn 2, đường 195B; họp với 

Ban chi ủy chi bộ thôn An lại về công tác GPMB đường 195B;
- Chỉ đạo kiên quyết xử lý các sai phạm đất đai, không phát sinh mới;
- Phân công chuyên môn tiếp tục phối hợp giám sát, kiểm tra các công trình, 

dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
- Thực hiện Công văn số 57/UBND-TNMT, ngày 19/01/2023 của UBND 

huyện Về việc thực hiện lập hồ sơ, xét duyệt để cấp GCNQSD đất ở lần đầu trên 
địa bàn huyện năm 2023.

11. Lĩnh Vực Văn phòng
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị luân chuyển vị trí công chức xã;
- Hoàn thành việc úp hồ sơ chấm điểm chỉ số hành chính năm 2022;  
- Đôn đốc các bộ phận thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC tại Bộ phận một 

cửa theo quy định.
12. Tư pháp - hộ tịch
- Đẩy nhanh tiến độ về nhập dữ liệu hộ tịch, số hóa hồ sơ tư pháp - hộ tịch 

đạt trên 80%;
- Chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Chưa tham mưu, đề nghị các ngành đoàn thể hỗ trợ về việc hướng dẫn công 

dân Đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch TTHC.
13. Quân sự
- Thực hiện Kế hoạch ra quân huấn luyện DBĐV, DQTBV năm 2023;
- Bám sát các công trình đầu tư XD trên địa bàn năm 2022-2023;
- Chưa đảm bảo quân số trực tại Bộ phận một cửa.
14. Công an xã
- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trên địa bàn;
- Thực hiện số hóa hồ sơ; đồng bộ các loại giấy tờ cho công dân;
- Đã xác định được đối tượng có hành vi đập phá Tượng tại Chùa thôn An lại;    
- Trực, giải quyết TTHC cho công dân.
15. Tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phán ánh, khiếu nại, tố cáo
- Đã làm việc về nội dung Đơn đề nghị của ông Nguyễn Đức Cường - Thôn 

Một;
- Chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân, không để phát sinh 

kéo dài.
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16. Các trưởng thôn
- Thực hiện chỉ đạo sản xuất của HTXDVNN xã về khung thời gian gieo cấy 

vụ Chiêm xuân 2023, đảm bảo kịp thời, đúng thời vụ;
- Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm ngay từ ban đầu các sai phạm đất 

đai, xây dựng trái phép;
- Đảm bảo công tác ANTT- ATXH tại thôn;
- Thôn Tỉnh cách và thôn Trung, Vĩnh lại, An lại xây dựng kế hoạch tổ chức 

Hội làng truyền thống năm 2023.  
B. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÁNG 3/2023
1. Chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp
- Chủ động phân bón, thuốc BTTV, thuốc diệt chuột, nước tưới để vụ phục 

vụ sản xuất vụ Chiêm xuân cho nhân dân;
- Chủ động phối hợp với đồng chí Biên, tổ xây dựng xã tiến hành xử lý ngay 

đoạn mương cấp nước cho thôn Thượng đoạn trước của nhà ông Nhà - Thôn Chùa;; 
- Kiểm soát nguồn nước, các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi;
- Phối hợp tăng cường quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn, tiến hành đăng 

ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023.
2. Công ty TNHH Điện lực Cẩm Đông
- Đảm bảo an toàn, chất lượng hệ thống nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân. 
 3. Lĩnh vực Tài chính kế toán
- Chi cho các hoạt động thường xuyên của cơ quan;
- Thực hiện kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023, Quy chế quản lý và sử 

dụng tài sản công tại Ủy ban nhân dân xã năm 2023 theo Quyết định về việc giao 
chi ngân sách xã năm 2023 của ủy ban nhân dân huyện;

- Đôn đốc các bộ phận hoàn thành chứng từ chi qua kho bạc theo quy định; 
hướng dẫn các bộ phận, các thôn thực hiện quy chế tang lễ của xã đã được ban hành;

- Thực hiện nghiệp vụ tài chính- kế hoạch theo quy định.
4. Lĩnh vực Đất đai, xây dựng & Môi Trường
- Tiếp tục phối hợp đơn vị TVQH, TVTKXD hoàn thành các dự án thu hồi 

đất, mở rộng giao thông các tuyến của xã;
- Xây dựng hệ thống CSDL quản lý đất đai, tài nguyên; bản đồ số;
- Phối hợp hoàn thành quy hoạch chung xã đã được phê duyệt;
- Thực hiện làm ngay tấm chắn tại khu vực trung chuyển rác gần đường 394- 

Thôn Chùa;
- Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và xử lý nghiêm các hộ 

phát sinh mới trên địa bàn xã. 
- Giao đồng chí Biển, Uyển, Tuấn, Biên tiến hành rà soát, lập danh sách, 

hoàn thiện hồ sơ các hộ vi phạm trên địa bàn xã để xử lý dứt điểm các hộ vi phạm 
theo quy định.
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5. Lĩnh vực Địa chính Nông nghiệp & XDNTM - GTTL
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn xã;
- Tham mưu thẩm định các dự án đầu tư mới;
- Đôn đốc các bộ phận đầu mối hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí, tham mưu làm văn 

bản đề nghị Hội đồng thẩm định của tỉnh về thẩm định hồ sơ xây dựng NTM kiểu mẫu;
- Thực hiện quản lý tốt công tác quản lý an toàn giao thông;
- Thống nhất với đồng chí Trung- Trưởng thôn Một về kết quả tuyên truyền 

nhân dân đồng thuận với chủ trương về xây dựng điểm trung chuyển rác tạm thời 
tại Khu công viên của xã;

- Tham mưu tổ chức họp BCĐ, tổ giám sát để tiến hành thẩm định độc lập 
các hạng mục, chất lượng công trình đường giao thông trục xã.

6. Lĩnh vực GD & ĐT
- 03 nhà trường tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch học tập năm học 

2022-2023, đảm bảo an toàn về ANTT, ATTP cho các em học sinh theo quy định.
7. Lĩnh vực Văn hoá - TTTDTT
- Thực hiện tốt về việc quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống năm 2023;
- Biên tập tin bài tuyên truyền trên hệ thống Loa truyền thanh của xã, đồng thời 

áp bết đầy đủ các hoạt động, các văn bản của xã lên trang điện tử;
- Thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ chức danh công chức VH-TT xã;
- Chuẩn bị tốt hệ thống loa, âm thanh, trang trí khánh tiết Lễ đón bằng công 

nhận cụm di tích Đình Chùa thôn Tỉnh cách và các Hội nghị, sự kiện chính trị của xã.
- Xây dựng kế hoạch đôn đốc các thôn hoàn thành chỉ tiêu về  dụng cụ thể thao 

ngoài trời, tiêu chí thôn thông minh để phục vụ thẩm định Nông thôn mới kiểu mẫu.
8. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
- Phối hợp tuyên truyền đến các đối tượng mua BHXH- BHYT hoàn thành 

100% chỉ tiêu giao năm 2023;
- Hoàn thiện số liệu thông tin dữ liệu thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách 

trên địa bàn; 
- Thực hiện chi trả chế độ chính sách qua tài khoản của các đối tượng theo 

quy định.
9. Lĩnh vực y tế
- Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân;
- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.
10. XD chính quyền cải cách hành chính và quy chế dân chủ

         - Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của UBND xã năm 2023;

- Hoàn thành 100%  việc số hoá hồ sơ tư pháp hộ tịch và quản lý CSDL đồng 
bộ và liên thông từ xã, đến huyện, tỉnh…; 

- Chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao chức năng, nhiệm vụ của công chức 
được điều động, luân chuyển theo quy định, đảm bảo thực thi hoàn thành nhiệm vụ 
được giao;
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- Chỉ đạo hoàn thành tiêu chí hồ sơ NTMKM đề nghị tỉnh công nhận;
- Chỉ đạo quyết liệt thi công đường trục xã giai đoạn 2, đường 195B; đường 

từ cống vĩnh Lại đến cầu thôn Thượng và giải ngân theo quy định;
- Chỉ đạo xử lý kiên quyết các sai phạm đất đai, không để phát sinh mới;
- Phân công chuyên môn tiếp tục phối hợp giám sát, kiểm tra các công trình, 

dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
- Thực hiện lập hồ sơ, xét duyệt để cấp GCNQSD đất ở lần đầu cho nhân dân 

năm 2023;
- Tổ chức thành công Lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa Đình – 

Chùa tỉnh cách năm 2023;
- Chỉ đạo công chức chuyên môn, các thôn hoàn thiện hồ sơ xử lý dứt điểm 

các hộ vi phạm lấn chiếm đất đai trên địa bàn xã tháng 3/2023.
11. Lĩnh Vực Văn phòng
- Đôn đốc các bộ phận thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC tại Bộ phận một 

cửa theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo giao.
12. Tư pháp - hộ tịch
- Đẩy nhanh tiến độ về nhập dữ liệu hộ tịch, số hóa hồ sơ tư pháp – hộ tịch, 

đạt 100% theo kế hoạch của Huyện, tỉnh;
- Tham mưu đề nghị ra quyết định thành lập Tổ hỗ trợ hướng dẫn công dân 

Đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch TTHC;
 - Thực hiện bàn giao chức năng, nhiệm vụ TP-HT để ổn định tổ chức, chủ 

động trong việc thực hiện nhiệm vụ.
13. Quân sự
- Thực hiện Kế hoạch ra quân huấn luyện DBĐV, DQTBV năm 2023;
- Bám sát các công trình đầu tư XD trên địa bàn năm 2022-2023;
- Trực đảm bảo quân số tại Bộ phận một cửa.
14. Công an xã
- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trên địa bàn;
- Thực hiện số hóa hồ sơ; đồng bộ các loại giấy tờ cho công dân;
- Có phương án đề xuất với cấp trên để xử lý nghiêm đối tượng có hành vi 

đập phá Tượng tại Chùa thôn An lại, để đảm bảo ANTT trên địa bàn;
- Trực, giải quyết TTHC cho công dân.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 06 theo từng mốc thời gian;
- Bố trí quân số trực tại Bộ phận một cửa đảm bảo theo quy định.
15. Tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phán ánh, khiếu nại, tố cáo
- Chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân, không để phát sinh 

kéo dài.
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16. Các trưởng thôn
- Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo sản xuất của HTXDVNN xã về khung thời 

gian gieo cấy vụ Chiêm xuân 2023 đảm bảo 100%;
- Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm ngay từ ban đầu các sai phạm đất 

đai, xây dựng trái phép trên địa bàn thôn;
- Đảm bảo công tác ANTT- ATXH tại thôn.
- Thôn Trung, Vĩnh lại, An lại thực hiện công tác tổ chức Hội làng truyền 

thống vào ngày 03/3/2023 ( Tức ngày 12/02 Quý Mão); thôn Tỉnh cách tổ chức vào 
ngày 05/3/2023 ( Tức ngày 14/02 năm Quý Mão ) đảm bảo an toàn về ANTT, an 
toàn thực phẩm và PCCC;

- Hoàn thành, bổ sung 100% cơ sở vật chất, dụng cụ TDTT ngoài trời tại 
điểm sinh hoạt cộng đồng các thôn.

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đảng ủy 
- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể tích cực hưởng 

ứng phong trào NTMKM và chung tay xây dựng đường giao thông;
- Chỉ đạo các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên; động 

viên nhân dân thi đua sản xuất, hoàn thành tiêu chí và đón nhận Danh hiệu NTM 
kiểu mẫu của xã năm 2023.

2. Các ngành đoàn thể chính trị - xã hội
- Vào cuộc tích cực trong công tác vận động các hộ dân hiến đất, hiến công 

làm đường xã; đường 195B; các dự án khác đang tiến hành đầu tư trên địa bàn tại 
xã Cẩm Đông;

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện đề án 06/CP; Công tác PCCC; DVC trực 
tuyến mức độ 3,4. Chuyển đổi số; kinh tế số; xã hội số;

- Các nhiệm vụ phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương;

- Phối hợp, hỗ trợ hướng dẫn công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản thực 
hiện giao dịch TTHC tại xã.

Trên đây là tình hình thực hiện tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 
3/2023 trên các lĩnh vực công tác; đề nghị các ngành đoàn thể phối hợp; các cơ 
quan đơn vị, các cán bộ công chức căn cứ nội dung trên để thực hiện hoàn thành 
nhiệm vụ phân công, quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh về lãnh 
đạo UBND xã cho ý kiến giải quyết kịp thời,/.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND (b/c);
- TTĐU- HĐND- LĐ UBND xã;
- Trưởng các ngành đoàn thể xã;
- Cán bộ, Công chức xã;
- Cty điện - HTXDVNN xã;
- Các trường học, Trạm y tế xã;
- Các ông bà trưởng thôn;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Quyên
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