
TT Lĩnh vực
Nội dung công việc

 triển khai

Đơn 

vị tính
Đánh giá kết quả tháng 11 Kế hoạch tháng tiếp theo

A VỀ KINH TẾ

I Sản xuất nông nghiệp

1 Trồng trọt Lúa ha

Tổ chức các cuộc họp Nhân dân để triển

khai thực hiện chủ trương vận động

“Tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa,

phá ổ thữa nhỏ, hình thanh ô thữa lớn

tại thôn Hà Phong. -Tham

mưu xây dựng Kế hoạch và Đề án sản

xuất nông nghiệp năm 2022

Triển khai cho nhân dân đăng ký giống

lúa, và phân bón vụ xuân. - Triển

khai Kế hoạch, Đề án sản xuất nông

nghiệp năm 2022.

Cây hoa màu các loại ha

Thực hiện kế hoạch sản xuất các loại

rau vụ Đông đạt 100% kế hoạch. Hoàn

thiện hồ sơ thụ hưởng các chính sách

cấp trên hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

năm 2021

Chỉ đạo Nhân dân thu hoạch sắn và

triển khai kế hoạch trồng các loại

giống đậu, lạc, vừng

3 Chăn nuôi Tiêm phòng % Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, kế hoạch tháng 12/2021

XÃ KỲ PHONG

Số: 94/BC-UBND



Kiểm soát giết mổ
Thực hiện tốt công tác quản lý buôn 

bán, giết mổ gia súc

Phòng dịch

Tham mưu ban hành thông báo Về việc 

thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi

4 Lâm nghiệp PCCR, bảo vệ rừng ha

Thực hiện tốt công tác PCCR, bảo vệ rừng. 

Phối hợp đội kiểm lâm huyện và CA xã tổ 

chức kiểm tra và ngăn chặn tình trạng săn 

bắt chim tự nhiên trái phép

Thực hiện tốt công tác PCCC rừng. 

Thường xuyên tuyên truyền bảo vệ động 

vật tự nhiên theo công văn của cấp trên.

Khai thác ha Không

5 Ngư nghiệp Khai thác tấn Không

Nuôi trồng ha

6 Thủy lợi nội đồng XD Kênh bê tông m

Hoàn thành 180 rãnh thoát nước tuyến

từ ông Minh Cương đến Nội trú trường

Nguyễn Huệ, đổ 70m đường ngõ xóm;

hoàn thành thẩm định hỗ sơ thủy lợi phí

năm 2021 trình huyện.

Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu làm đường 

giao thông nông thôn, rãnh thoát 

nước, kênh mương theo cơ chế hỗ trợ 

xi măng NTM 

m

II Xây dựng NTM

1 XD vườn mẫu vận động

Tiếp tục vận động các hộ dân có vườn 

tạp xây dựng có hiệu quả kinh tế như 

trồng các loại cây bưởi da xanh, ổi Nữ 

Hoàng, Mít Thái

Hoàn thành

Đã hoàn thành 10 vườn mẫu, hiện tại 

có 30 vườn mẫu đạt chuẩn huyện và 

tỉnh

Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ 

trên địa bàn và công tác phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Chỉ đạo các thôn tham gia xây dựng 

NTM và chỉnh trang, hoàn thành các 

công trình phụ trợ như xây hố phân, 

làm vườn ươm, chỉnh trang vườn, cải 

tạo vườn thi đua xây dựng 60 ngày 

cao điểm và rà soát lại các chỉ tiêu 

giao từ đầu năm để tiếp tục thực hiện.



2 XD KDC kiễu mẫu khu

5/10 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu và 

tiếp tục nâng cao tiêu chí, trong tháng 

11 này Tỉnh sẽ nghiệm thu khu dân cư 

mẫu thôn Tuần Tượng.

3 XD mô hình N.nghiệp vận động mô hình
08 mô hình

Hoàn thành mô hình

Đã nghiệm thu và Huyện đánh giá đạt 

06 mô hình (04 mô hình bò ba bê; 02 

mô hình nuôi ong)

4 XD mô hình DVTM vận động

Đang vận động nhân dân thôn Hà 

Phong xây dựng mô hình : "Dồn điền 

đổi thửa", xây dựng cánh đồng một 

giống lớn

Hoàn thành Chưa

5 XD sản phẩm OCOP vận động
Đang xây dựng phương án,dự toán sản 

phẩm Ocop tại HTX Thu Hằng

Hoàn thành
Hoàn thiện 2 hồ sơ tham dự sản phẩm 

Ocop: Gà khô lá chanh, Gà hun khói

Thành lập DN Không

Thành lập HTX Không

Thành lập THT Không

IV Quy hoạch

Bổ sung, điều chỉnh 

QHNTM ha

Tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021-2030

ha Không

Khu dân cư ha Không

ha Không

Khu SXKD ha Không

Chỉ đạo các thôn tham gia xây dựng 

NTM và chỉnh trang, hoàn thành các 

công trình phụ trợ như xây hố phân, 

làm vườn ươm, chỉnh trang vườn, cải 

tạo vườn thi đua xây dựng 60 ngày 

cao điểm và rà soát lại các chỉ tiêu 

giao từ đầu năm để tiếp tục thực hiện.



ha Không

Khác ha Không

ha Không

V Giao thông, xây dựng XD đường GTNT m

Tổ chức nghiệm thu tuyến mương từ

QL 1A đến nhà Nhung Bính, họp các

hộ dân tại thôn Trung Phong để làm

tuyến mương tại đường Kỳ Phong -

Cẩm Minh.

GT nội đồng m3
khởi công tuyến mương nước xanh lấy

nước về xứ đồng Đầm nhe.

Nâng cấp, duy tu m

Trường học tr.đ

Hoàn thành hồ sơ để xây dựng hàng rào 

tại trường Tiểu học, nhà vệ sinh trường 

THCS Phong Bắc, hồ sơ chống thấm 

trường Mầm non

Trụ sở, nhà VH xã, thôn tr.đ Không

% Không

tr.đ Không

Khác ........ tr.đ Không

% Không

tr.đ Không

VI

Thương mại, dịch vụ,

 Du lịch Thu hút đầu tư dự án Không

dự án Không



Kiểm tra Không

tr.đ Không

VIIThu ngân sách Tổng thu tr.đ 785

Trong đó thu cấp trên tr.đ 700

Thu trên địa bàn tr.đ 85

Tổng chi tr.đ 782

IX

Tài nguyên - Môi 

trường

Tiếp nhận hồ sơ chuyển 

mục đích, biến động, tặng 

cho cấp đổi giấy

13

Cấp GCNQSD đất NN, LN giấy Không

Cấp đổi GCN đất NN giấy Không

Công nhận đất trước 1980 giấy 55

Tiếp tục hoàn thành 80 hồ sơ đất ở

trước ngày 18/12/1980 trình Huyện

công nhận.

Kiểm tra, xử lý KTKS trái phép vụ Không

Kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trườngvụ Không

Thu gom, xử lý rác thải tấn 64

Tỷ lệ hộ phân loại rác % 90 90,2

B VĂN HÓA - XÃ HỘI

I

Văn hóa thông tin, 

tuyên truyền Tổ chức giải VHVN, TDTT Không

Tiếp tục hoàn thành các chứng từ thu chi 

và Quyết toán các công trình xây dựng 

theo Nghị quyết HĐND xã đầu năm



Tổ chức tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên

truyền trên hệ thống truyền thanh của

xã và ở các thôn về các chủ trương,

nghị quyết của Đảng và của địa

phương, tuyên truyền về phòng chống

dịch COVID – 19 và phòng chống

thiên tai, số lượt 58 lượt, tuyên truyền

băng rôn 8 lượt.

Tổ chức tuyền truyền về tết vì người 

nghèo Vận động quỹ vì người nghèo 

và Chương trình Sóng và máy tính cho 

em năm 2021.

XD thôn VH

Hướng dẫn thôn Trung Phong hoàn thiện 

hồ sơ, các nội dung phục vụ đoàn huyện 

kiểm tra, chấm điểm công nhận thôn văn 

hoá năm 2021.

II Giáo dục đào tạo Kết quả Xã hội hóa tr.đ

Triển khai họp phụ huynh vận động tài 

trợ  xây dựng các hạng mục theo kế 

hoạch đề ra

Tiếp tục thực hiện công tác vận động tài 

trợ

III

Công tác dân số, y tế Công tác phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện tốt công tác PCD covid 19, giám 

sát  đối tượng về trên địa bàn, hướng dẫn 

khai báo y tế, cách ly tại nhà, theo dõi sức 

khỏe tại nhà 87 trường hợp

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định PCD 

covid 19, Công tác khám chữa bệnh ban 

đầu cho nhân dân

IV Chính sách xã hội

 người nghèo Đồng

Điều tra rà soát hộ nghèo 156 hộ, cận 

nghèo 98 hộ, hộ nông lâm ngư nghiệp có 

mức sống trung bình 1758 hộ.

Làm hồ sơ đề nghị hưởng  

và HHC kháng chiến
Bộ 1



Làm hồ sơ hưởng chế độ 

cao tuổi
bộ

Lập danh sách chúc thọ, mừng thọ từ 70 

tuổi đến 100 tuổi cho 117 cụ

Hồ sơ mai táng phí người 

cao tuổi, người có công người 4

C

CÔNG TÁC 

NỘI CHÍNH

I Công tác tư pháp Phổ biến pháp luật
lượt

0

Tổ chức tư vấn, hòa giải
người

0

Khai sinh
người

26

Khai tử
người

5

Kết hôn
cặp

2

Xác nhận tình trạng hôn 

nhân
trường hợp

11

Trích lục bản sao
giấy

207

Chứng thực hợp đồng 

chuyển nhượng, tặng cho, 

thế chấp

trường hợp 62

II Công tác thanh tra Tiếp dân cuộc 2

Đối thoại cuộc 0

Giải quyết đơn thư vụ 2

Thanh tra nhân dân cuộc 0

III Công tác nội vụ

Đề nghị chuyển xếp lương 

theo chức danh người 0

IV Công tác cải cách hành chínhTỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Phát sinh HS DVC mức độ 3 13

Tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm 

điểm, phân loại cán bộ công chức năm 

2021 và tổ chức thực hiện tốt công tác 

CCHC tại cơ quan.



Phát sinh HS DVC mức độ 4 Không

Số CBCC sử dụng ĐHTN

Thực hiện có hiệu quả quy trình xử lý văn 

bản trên phần mềm quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc

D

QUỐC PHÒNG

 - AN NINH

Tuyển quân

Rà soát và gửi thông báo đến 60 công 

dân trong độ tuổi nhập ngũ, chuẩn bị 

các điều kiện đảm bảo phục vụ tại cuộc 

khám tuyển sàng lọc công dân trong độ 

tuổi nhập ngũ vào ngày 01/11/2021

Tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban làm

tốt mọi công tác chuẩn bị lực lượng

sẵn sàng cho nhiệm vụ ứng cứu khi có

thiên tai như bão, lũ lụt xẩy ra trên địa

bàn xã.

Tiếp tục rà soát khám tuyển công dân 

trong độ tuổi gọi nhập ngũ đảm bảo 

quân số theo kế hoạch Huyện giao

D TỒN TẠI, HẠN CHẾ

E

KIẾN NGHỊ, 

ĐỀ XUẤT

(Nếu có)

Không

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Võ Tiến Sửu

Tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm 

điểm, phân loại cán bộ công chức năm 

2021 và tổ chức thực hiện tốt công tác 

CCHC tại cơ quan.
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