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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Phổ Châu, ngày 27 tháng 4

năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh
tháng 4/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thị xã; kết luận của Đảng ủy và nghị quyết của
HĐND xã về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Chương trình
công tác của UBND xã năm 2022, UBND xã đã chỉ đạo, điều hành thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022 như sau:
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng,
an ninh tháng 4/2022
1. Lĩnh vực kinh tế
a. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:
- Chỉ đạo các thôn, HTXNN hướng dẫn người dân gieo trồng vụ hè – thu theo
lịch của cấp trên.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế kiểm tra các hộ dân thực hiện mô hình phát triển
sản xuất từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 (bò lai sinh sản,
nếp ngự).
- Phối hợp với Kiểm lâm địa bàn kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác,
vận chuyển các loại cây có nguồn gốc tự nhiên trên địa bàn xã.
- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; thường
xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác chăm sóc rừng, bảo vệ
rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015
của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP
ngày 09/6/2015 của Chính phủ, về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn.
b. Về thương mại và dịch vụ
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Hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã ổn định và phát triển trong điều
kiện tình hình mới, triển khai thực hiện Công văn số 1559/UBND-KGVX ngày
06/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh
doanh dịch vụ không thiết yếu.
c. Tài chính ngân sách:
* Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (đến tháng 3/2022)
- UBND thị xã giao: Thu NSNN 556,428 triệu đồng/650 triệu đồng đạt 85,60%;
Thu ngân sách xã 256,249 triệu đồng/962 triệu đồng đạt 26,64%.
- HĐND xã giao: Thu NSNN 556,428 triệu đồng/690,5 triệu đồng đạt 80,58%;
Thu ngân sách xã 256,249 triệu đồng/976 triệu đồng đạt 26,26%.
* Thu chi ngân sách xã (đến tháng 3/2022)
- Thu ngân sách xã 1.165,3 triệu đồng/5.812,9 triệu đồng đạt 26,93%.
- Chi ngân sách xã 1.109,5 triệu đồng/5.812,9 triệu đồng đạt 19,09%
Họp Hội đồng tư vấn thuế đánh giá công tác thu quý 01/2022. Tăng cường đôn
đốc công tác thu thuế, ngân sách; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách theo quy
định.
2. Lĩnh vực địa chính, xây dựng, tài nguyên, môi trường:
- Trong tháng 4/2022, UBND xã đã hướng dẫn và giải quyết 24 hồ sơ liên quan
đến lĩnh vực đất đai đối với tổ chức và công dân.
- Kiểm tra, quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân, nhất
là chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở không phù hợp với quy hoạch.
- Lập danh sách hộ có diện tích đất thực hiện đồn điền đổi thửa, đề nghị UBND
thị xã bổ sung vào quyết định phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa tại Đồng Bàu,
Đồng Cầu Lổ và Đồng Vàng, Đồng Quan, Hóc Ông Phú.
- Họp bàn biên pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác dồn
điền đổi thửa tại thôn Châu Me và thôn Tấn Lộc giai đoạn 2015-2020, báo cáo UBND
thị xã để có chỉ đạo tiếp theo.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên- Môi trường kiểm tra, báo cáo UBND thị xã
về nội dung dư luận phản ảnh liên quan tại khu vực Gành Trọc thôn Châu Me, xã Phổ
Châu.
- Báo cáo UBND thị xã xin điều chuyển diện tích đất điểm trường Tiểu học
Hưng Long, giao cho UBND xã để mở rộng diện tích đất Nhà văn hóa thôn Hưng
Long.
- Làm việc các hộ dân chưa chấp hành việc nhổ cây (do tự ý trồng cây trên đất
công) tại khu vực bờ kè Tấn Lộc, xã Phổ Châu.
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- Tổ chức kiểm tra, lập biên bản 01 trường hợp hộ dân tự ý xây dựng công trình
trên đất nông nghiệp và 01 trường hợp liên quan đến việc nâng đất kè móng đá trên đất
khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép (02 trường hợp ở thôn Vĩnh Tuy).
- Kiểm tra việc hoạt động của các công ty tại khu vực mỏ đá đèo Bình Đê; đề
nghị Công ty Minh Thảo khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường (chậm nhất
tháng 4/2022).
- Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân thu
gom, xử lý rác thải, không gây ô nhiễm môi trường.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn xã.
3. Về đầu tư, xây dựng:
- Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đến hết năm
2021.
- Hợp đồng đơn vị thi công làm 04 tấm chắn gió, mưa cơ quan UBND xã.
- Lập tờ trình xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà làm việc UBND xã.
4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
a. Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các Trường thực hiện công tác giảng dạy, thực
hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid-19.
b. Văn hóa - thông tin, thể thao và truyền thông
- Tổ chức tuyên truyền ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ
niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2022); Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác tiêm vắc xin; các
nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hội năm 2022.
c. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
- Quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về phòng, chống dịch bệnh trong
tình hình mới: Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 15/4/2022, của UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc ban hành kế hoạch “ Tổ chức thực hiện quản lý và chăm sóc người mắc
Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú” trên địa bàn tỉnh; Công văn 1851/UBND-KGVX ngày
22/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”; tuyên truyền vận động người dân thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Công tác tiêm phòng vacxin Covid-19: UBND xã thường xuyên tổ chức tuyên
truyền, vận động người dân tiêm vacxin phòng bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp
trên, kết quả như sau:
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+ Số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại: 4610/4796, đạt
tỷ lệ 96,12%;
+ Số người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại: 186/4796
người, chiếm tỷ lệ 3,88%.
+ Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 01: 310 người;
+ Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi: Đã tổng hợp danh sách chờ kế hoạch tiêm của cấp
trên: 874 trẻ.
d. Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Thực hiện tốt các chính sách người có công cách mạng, an sinh xã hội…; thực
hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công, bảo trợ xã hội đảm bảo đúng thời gian,
đúng đối tượng; thực hiện các hoạt động chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật
- Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết đối với 06 trường hợp
hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi người có công (mai táng phí: 02 trường hợp, bảo
hiểm y tế người có công và thân nhân: 04 trường hợp). Lĩnh vực bảo trợ xã hội:
hướng dẫn hồ sơ giải quyết đối với 16 trường hợp (điều chỉnh nhóm đối tượng bảo trợ
xã hội, thôi hưởng bảo trợ xã hội: 14 trường hợp; mai táng phí: 02 trường hợp).
- Phối hợp với cấp trên thăm hỏi, tặng 01 suất quà (trị giá 15 triệu đồng) đối với
Thương binh trên 81%.
- Tặng 01 suất quà cho trẻ em khuyết tật trị giá 500.000 đồng.
- Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới; phòng chống dịch bệnh, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng
cường phòng chống ngộ độc thực phẩm; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới và
lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội..
- Công tác lao động - việc làm, giảm nghèo, phòng chống ma túy, mại dâm được
quan tâm triển khai thực hiện.
- Báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ
xã hội, giai đoạn 2017-2021.
5. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh
a. Quốc phòng:
- Điều động lực lượng dân quân tham gia huấn luyện đảm bảo chỉ tiêu cấp trên
giao: có 14/14 đồng chí dân quân cơ động; 08/08 đồng chí dân quân biển tham gia
huấn luyện.
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- Tổ chức đăng ký công dân lứa tuổi 17 nghĩa vụ quân sự có 39/46 thanh niên,
đạt 84,7%.
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày
05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh
phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.
b. An ninh:
Trong tháng, tình hình ANCT trên địa bàn, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
UBND xã chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác Công an
năm 2022; thực hiện kế hoạch kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao
thông; kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về
an ninh trật tự, các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin,.... Tổ
chức tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Công tác quản lý cư trú (Quản lý nhân, hộ khẩu; Quản lý ngành, nghề kinh
doanh có điều kiện và Công tác PCCC và CNCH) được thực hiện tốt.
- Trong tháng 4/2022, xảy ra 01 vụ việc liên quan ANTT (giảm 01 vụ so với
tháng trước): đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc bầu cua, Công an thị xã thụ lý giải
quyết.
- Chỉ đạo Tổ tuần tra kiểm soát TTATGT - Công an xã lập biên bản và ra quyết
định xử phạt VPHC về TTATGT 02 trường hợp, với số tiền 2,65 triệu đồng.
- Chỉ đạo công an xã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch: Kế hoạch
về tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an xã với UBMTTQ Việt Nam xã và
các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm
2022; Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 trên địa
bàn xã; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày
22/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy đối
với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Ban hành Kế hoạch về tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra xử lý vi phạm trật
tự, an toàn giao thông bảo vệ an toàn Lễ giỗ tổ Hùng Vường 10/3 và Ngày giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước 30/4 – Quốc tế Lao động 01/5 trên địa bàn xã; Kế
hoạch về Tổ chức thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2022
trên địa bàn xã; Kế hoạch về xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Thực hiện
Chương trình của Chính phủ thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị
(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm
trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã;
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- Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát
triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và quyết định tại 04 thôn Trên
địa bàn xã nhằm đưa nền tảng số, kỹ năng, công nghệ số đến người dân, doanh nghiệp
trên địa bàn xã.
- Chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian đến.
- Tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn PCCC cho các hộ gia đình trên địa bàn xã.
- Phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vận động nhân dân, đoàn viên chấp
hành pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia phong trào tố giác tội
phạm, tệ nạn xã hội và quản lý giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng khu dân
cư. Tổng số đối tượng đang quản lý, giáo dục trên địa bàn: 09 đối tượng.
Đăng tải bài tuyên truyền lên án các hành vi vi phạm pháp luật trên trang Zalo “Công
an xã Phổ Châu” và Fanpage “Cờ đỏ Đức Phổ”.
6. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:
- Công tác ban hành văn bản: Ủy ban nhân dân xã đã ban hành 198 văn bản,
trong đó: 112 quyết định, 25 báo cáo, 41 công văn, 07 thông báo, 10 kế hoạch và 03 tờ
trình.
- Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính
theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và Kế hoạch thực hiện kết
luận số 05-KL/TW trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 22-CT/TU về công tác “Dân vận
khéo”.
- Tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn 702 hồ sơ. Trong đó: lĩnh vực Tư pháp - Hộ
tịch 656 hồ sơ; lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường: 24 hồ sơ; lĩnh vực văn hóa - xã
hội: 22 hồ sơ.
7. Công tác Tư pháp - Hộ tịch, giải quyết đơn, thư:
- Thực hiện đăng ký khai sinh 10 trường hợp; khai tử 04 trường hợp; kết hôn 02
trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 14 trường hợp; chứng thực 607 trường hợp;
thực hiện đảm bảo thời gian, đúng qui định của pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu của
công dân.
- Hiện tại còn 02 đơn chưa giải quyết. Trong đó: Tranh chấp đất giữa ông Trịnh
Văn Phương với ông Lê Văn Khiêm, thôn Tấn Lộc: 01 đơn/01vụ; 01 đơn kiến nghị

7
yêu cầu UBND xã giao đủ diện tích đất ruộng của bà Lê Thị Đâu, thôn Châu Me, do
cải tạo đồng ruộng giao đất ruộng cho gia đình bà còn thiếu diện tích.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Luật cư trú, Luật xử lý vi
phạm hành chính, Luật đất đai, Luật xây dựng; 01 cuộc/buổi cho tất cả các cán bộ,
công chức, người hoạt động không chuyên trách từ xã đến thôn.
8. Những tồn tại, hạn chế:
- Chưa tổng kết công tác PCCCR; PCTT-TKCN.
- Chưa thực hiện Quy hoạch Chỉ huy Trưởng, Chỉ huy phó Quân sự.
- Một số ít công chức, người hoạt động không chuyên trách xã tham mưu các
văn bản, báo cáo chất lượng văn bản chưa đạt yêu cầu; Chủ tịch UBND xã giao nhiệm
vụ thực hiện có việc còn chậm.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2022
1. Về kinh tế:
- Chỉ đạo HTXNN, các thôn hướng dẫn các nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu
bệnh hại trên cây lúa và một số cây trồng khác. Theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc,
gia cầm trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và
động vật thủy sản năm 2022.
- Tổng kết công tác PCCCR; phối hợp với Kiểm lâm địa bàn theo dõi diễn biến
rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm
2022.
- Tuyên truyền vận động ngư dân và chủ phương tiện không xâm phạm vùng
biển các nước.
- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai,
nhất là tuyến đường Quốc lộ tránh Tây và dọc bờ kè biển thuộc thôn Tấn Lộc. Quản lý
tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.
- Tổng kết công tác PCTT-TKCN; kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN năm
2021, triển khai phương án ứng phó thiên tai và TKCN năm 2022.
- Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính
phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
- Tăng cường vận động thu Quỹ phòng chống thiên tai; Quỹ đền ơn đáp nghĩa
năm 2022.
- Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 và Kế hoạch sản
xuất vụ Hè Thu 2022.
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2. Văn hóa - xã hội
- Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 68 năm ngày Chiến
thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022); 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890-19/5/2022),…Tuyên truyền công tác tiêm phòng vắc xin covid-19 và
các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2022.
- Chỉ đạo các Trường học thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách người có công cách mạng, an sinh xã hội…;
thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công, bảo trợ xã hội đảm bảo đúng thời
gian, đúng đối tượng; thực hiện các hoạt động chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật...
- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo ATTP trên địa bàn xã năm 2022, tuyên truyền
nâng cao nhận thức trong cộng đồng chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực
phẩm.
3. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 15/4/2022, của
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch “ Tổ chức thực hiện quản lý và
chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú” trên địa bàn tỉnh; Công văn
1851/UBND-KGVX ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc
tiêm vắc xin phòng Covid-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”; tuyên truyền vận
động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
quy định; thực hiện tiêm vacxin phòng bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.
4. Quốc phòng, an ninh:
- Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch Chỉ huy Trưởng, Chỉ huy phó Quân sự.
- Tăng cường triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo tập trung công tác phòng ngừa, trấn áp tội
phạm, phòng chống ma túy, chú trọng công tác an toàn giao thông, phòng cháy, chữa
cháy trên địa bàn xã.
5. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:
- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa, áp dụng công
nghệ thông tin trong công việc.
- Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số
48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
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- Tổ chức tiếp công dân thường xuyên của Chủ tịch UBND xã vào thứ Năm
hằng tuần.
- Rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định.
6. Công tác Tư pháp - Hộ tịch; giải quyết đơn, thư:
- Thực hiện giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật về các thủ tục hành
chính, hộ tịch, chứng thực, không để gây phiền hà cho tổ chức, công dân.
- Tiếp tục giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công
dân còn tồn đọng.
- Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo
hiểm y tế.
- Tổ chức triển khai quán triệt Quyết định số 25/2021/QĐTTg ngày 22/7/2021
quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số
09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thi hành Quyết định số
25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường,
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
- Phối hợp với UBMTTQVN xã kiện toàn Hòa giải viên và Tổ trưởng Tổ hòa giải
của 04 thôn.
* Ngoài ra, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất
UBND thị xã giao.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2022./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã (bc);
- BTV Đảng ủy;
-Thường trực HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã
- Các đoàn thể CT-XH xã;
- Các công chức xã;
- Các Trưởng thôn;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thái

