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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 8
và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 28/7/2020 của Đảng ủy xã Ninh
Ích về việc Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8.
UBND xã Ninh Ích báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh trong tháng như sau:
1. Sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản:
1.1. Công tác Sản xuất Nông nghiệp
Lúa vụ Hè Thu kế hoạch sản xuất là 58ha, gieo sạ trà đầu đã thu hoạch 6 ha,
năng suất 55 tạ/ha, sản lượng 33 tấn. Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, có mưa
dông nên một số hộ dân tự phát gieo sạ khoảng 15ha, lúa đang thời kỳ chăm sóc.
Lúa vụ mùa gieo sạ 30 ha. Trong tháng nhân dân tiếp tục luân canh trồng mới rau
các loại 02 ha; Đậu phộng 01ha; Ngô trồng mới 01 ha; khoai mì 02 ha; khoai sáp
1,5ha.
Công tác chăn nuôi - thú y: Trong tháng tình hình chăn nuôi gia súc, gia
cầm ổn định. Lập sổ quản lý đàn chó 392 con; tham gia tập huấn bệnh động vật
trên cạn do tỉnh tổ chức. Phối hợp nông dân kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cá
nuôi ở lồng bè.
1.2. Công tác Lâm nghiệp: Thực hiện công tác bảo vệ rừng và quản lý việc
khai thác vận chuyển lâm sản trên địa bàn. Tổ chức 01 đợt kiểm tra rừng tại tiểu
khu 97 và 100 giáp ranh xã Ninh Lộc, tháo dỡ 03 lò than.
1.3. Công tác nuôi trồng, đánh bắt thủy sản:
Phối hợp Trạm thú y thị xã; đồn Biên phòng Vĩnh Lương tổ chức kiểm tra
tình trạng các lồng bè đang nuôi hải sản tại khu vực Hòn Lăng, xảy ra tình trạng cá
chết không rõ nguyên nhân, tỷ lệ cá nuôi lồng bè chết khoảng 80%. Vận động các
hộ nuôi giữ gìn môi trường tránh ô nhiễm lây lan. Thu hoạch nhuyễn thể và đánh
bắt thủy sản, sản lượng khoảng 100 tấn.
2. GTTL- Xây dựng cơ bản – xây dựng nông thôn mới:
Công trình đã thi công xong nhưng chưa tổ chức nghiệm thu: Sân vận động
xã; đường BTXM đoạn nhà ông Châu – ông Trung (thôn Vạn Thuận).
Tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình: tuyến đường liên xóm
thôn Tân Đảo; Trung tâm văn hóa-thể thao xã.
Đang thi công các công trình: Đường BTXM đoạn Ngọc Diêm – Tân Thành
giai đoạn 2; tuyến đường từ nhà ông Phong đến nhà ông Thương (Phú Hữu); tuyến
đường nội bộ khu dân cư thôn Vạn Thuận.
Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật 01 công trình: sửa chữa kênh mương thôn
Vạn Thuận, nhánh từ ruộng ông Đông đến ruộng ông Thi, từ ruộng ông Quang đến
ruộng ông Bắc.
1

Kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới đến tháng 07/2020 đạt 14/19
tiêu chí, tỷ lệ 73,68%; đang tập trung thu thập tài liệu minh chứng các tiêu chí đã
đạt để trình các cơ quan chức năng thẩm định; đến thời điểm hiện tại đã có 9 tiêu
chí có đầy đủ hồ sơ trình cho thị xã thẩm định.
3. Quản lý đất đai – Tài nguyên môi trường:
Trong tháng phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận liên
thông 04 hồ sơ, đang trong thời gian thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất và niêm yết
công khai. Chuyển 13 hồ sơ liên thông. Niêm yết 01 hồ sơ mất Giấy chứng nhận
QSDĐ. Phối hợp bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân
theo quy định. Phối hợp Tư pháp giải quyết 01 đơn phản ánh, kiến nghị của công
dân (ông Nguyễn Văn Khang – Nha Trang), kết quả ông Khang tự nguyện rút đơn.
Tiếp tục thực hiện phương án thu gom rác thải, tỷ lệ hộ dân tham gia: thôn
Tân Phú 70% (160/227), thôn Phú Hữu 72% (222/305), thôn Vạn Thuận 63%
(191/302), thôn Tân Ngọc 60% (86/142), thôn Tân Đảo 52% (132/253), thôn Ngọc
Diêm 85% (410/484), thôn Tân Thành 87% (250/286).
4. Thu, chi ngân sách:
Tổng thu đến ngày 15/7/2020: 9.310.820.829 đ đạt 52% (số liệu này tính
theo dự toán điều chỉnh đã được HĐND xã thông qua)
Thu trong tháng: 4.211.414.702 đ
Trong đó thu trên địa bàn: 179.385.714 đ đạt 120%
Thu điều tiết:
51.494.988 đ đạt 22%
Thu bổ sung có mục tiêu: 2.753.534.000đ.
Thu bổ sung cân đối:
1.227.000.000đ
Tổng chi đến ngày 15/7:
6.775.015.246 đồng
đạt 38%.
Chi trong tháng: 3.120.328.384 đồng
Trong đó: chi lương: 217.129.395 đ; chi cho hoạt động: 325.545.989 đ; Chi
đầu tư XBCB: 2.577.653.000đ
Tổng thu các loại quỹ trong tháng 7.030.000đ, cộng từ đầu năm đến tháng
7/2020 là 91.365.000đ. Đến nay tỷ lệ thu các loại quỹ thôn Tân Thành đạt 133%,
thôn Tân Ngọc đạt 98%, thôn Vạn Thuận đạt 80%, thôn Phú Hữu đạt 71%, thôn
Tân Phú đạt 68%. Có 02 thôn thực hiện thấp: thôn Tân Đảo 28% và Ngọc Diêm
35%. Thực hiện công tác chuyên môn trong lĩnh vực tài chính kế toán.
5. Hoạt động của hợp tác xã:
Thực hiện tốt công tác hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo thủy nông
giang điều tiết nước phục vụ sản xuất lúa vụ Hè thu.
6. Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao:
Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà
nước và các hoạt động kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng: 73 năm
Ngày thương binh liệt sỹ 27/7; ngày thành lập Công đoàn 28/7; Tiếp tục tuyên
truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi-rút
Corona (COVID-19) đến người dân. Tham dự kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam do
thị xã tổ chức. Tham gia giải bóng đá Futsan U13 và U11; phối hợp Đoàn Thanh
niên tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ “Thắp sáng ước mơ”; tham gia Hội diễn Nghệ
thuật quần chúng.
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7. Giáo dục: Các trường xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 5 là 140 hs đạt
100%, tốt nghiệp lớp 9 là 98 hs đạt 100%. Các trường chuẩn bị tuyển sinh biên chế
lớp, chương trình tiểu học thay sách lớp 1, trường THCS Võ Thị Sáu tổ chức ôn
tập cho học sinh thi lại; giáo viên tham gia học bồi dưỡng chính trị hè. Tổ chức bàn
giao học sinh cho BCĐ hè để quản lý sinh hoạt hè. Duy trì lớp phổ cập THCS tại
thôn Ngọc Diêm với 17 học viên.
8. Y tế, Dân số - KHHGĐ:
Số người khám bệnh tại trạm là 338 lượt; tiêm chủng đủ liều 30 cháu, nâng
tổng số trẻ được tiêm đủ liều lên 100/133 cháu đạt tỷ lệ 75%; tỷ lệ suy dinh dưỡng
trẻ em 4,4%. Trong tháng tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh Tay-chânmiệng không xảy ra. Viết tin bài tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt
xuất huyết, phòng chống suy dinh dưỡng và HIV/AIDS trên Đài truyền thanh xã.
Từ ngày 01/7 đến ngày 11/8/2020 có 13 người đã thực hiện khai báo y tế và hướng
dẫn tự cách ly tại nhà.
9. Lao động, Thương binh & Xã hội:
Tiếp nhận và chi trả kịp thời tiền trợ cấp tháng 7 cho 27 đối tượng chính
sách với số tiền 39.762.000đ. Hoàn tất hồ sơ hưởng chế độ BTXH cho 05 đối
tượng người cao tuổi; hoàn tất hồ sơ trợ cấp mai táng phí cho 05 đối tượng BTXH.
Tham gia tập huấn điều tra cung cầu lao động 2020, công tác trẻ em và phần mềm
quản lý nạn nhân bom mìn năm 2020. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kỷ niệm 73
năm Ngày TBLS 27/7. Lập danh sách nhận quà 27/7 của Chủ tịch nước 95 người,
của tỉnh cho 96 người. Niêm yết, công khai danh sách đề nghị hỗ trợ cho các đối
tượng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo quy định.
10. Thanh tra – Tư pháp – Một cửa:
Thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức thực hiện đăng ký khai sinh 15
trường hợp; khai tử 05 trường hợp; kết hôn 09 đôi; xác nhận tình trạng hôn nhân
06 trường hợp; chứng thực chữ ký 24 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch
16; chứng thực 101 bản sao giấy tờ.
Bộ phận một cửa tiếp nhận (từ 21/6/2020 20/7/2020) 80 hồ sơ (nhận trong
kỳ 70 và kỳ trước chuyển sang 10) trong đó: đã giải quyết sớm hạn 59 hồ sơ, trễ
hạn 02 hồ sơ (hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT, trễ ở bước liên
thông), đang giải quyết 19 hồ sơ.
11. An ninh – trâ ̣t tự:
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định. Tổ chức đẩy đuổi tụ
điểm đá gà, đánh bài ở thôn Tân Phú, Phú Hữu. Trộm cắp xảy ra 02 vụ: 01 vụ mất
trâu ở thôn Phú Hữu, 01 vụ mất bàn ghế gỗ trắc thôn Tân Ngọc. TNGT 04 vụ, 01
người chết (dân ngoài địa phương), bị thương 06 người (05 người ngoài địa
phương). Duy trì chế độ trực tuần tra đêm tại cơ quan và trên địa bàn toàn xã. Xây
dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị kỷ niệm 15 năm Ngày toàn dân bảo vệ an ninh tổ
quốc (tạm dừng tổ chức Hội Nghị theo chỉ đạo của Công an thị xã để phòng, chống
dịch Covid-19 trong tình hình mới, đề xuất chủ tịch UBND xã khen thưởng 04 tập
thể và 10 cá nhân).
12. Quốc phòng:
Phối hợp với kiểm lâm địa bàn tiến hành tuần tra kiểm soát khu vực rừng
giáp ranh. Phối hợp cùng lực lượng công an tuần tra đảm bảo ANCT-TTATXH
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trên địa bàn xã. Phối hợp BCH quân sự thị xã thu gom vật liệu nổ gồm 01 trái đạn
105mm. Tổ chức huấn luyện dân quân cơ động năm thứ hai trở lên với quân số 30
người.
13. Công tác Văn phòng, nội vụ, tôn giáo, dân tộc:
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chất lượng phục vụ nhân dân theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp HĐND xã lần thứ
X. Triển khai kế hoạch điều tra tính thu nhập bình quân đầu người/năm để thực
hiện tiêu chí 10 về thu nhập. Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công
tác CCHC theo lịch thông báo của tỉnh (ngày 23/7/2020). Thực hiện báo cáo công
tác tín ngưỡng, tôn giáo tháng 8. Tham dự sơ kết phong trào thi đua khen thưởng
Cụm Thi đua số 3. Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn ngành phụ
trách.
14. Công tác xây dựng nông thôn mới:
Triển khai điều tra thu nhập trên địa bàn để thực hiện tiêu chí 10. Trong tổng
số 19 tiêu chí nông thôn mới, 09 tiêu chí đã đầy đủ hồ sơ và 04 tiêu chí được công
nhận của cấp có thẩm quyền đó là Tiêu chí 4 Điện, tiêu chí 19 Quốc phòng an
ninh, tiêu chí 8 về thông tin-truyền thông, tiêu chí 16 về văn hóa. Tiếp tục hoàn
thiện hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí đã đạt.
15. Hoạt động của Ban nhân dân các thôn:
Vận động nhân dân thực hiện đóng góp các khoản nghĩa vụ theo quy định;
thực hiện phương án thu gom rác thải; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện điều tra, rà soát các đối tượng thuộc diện
hỗ trợ theo quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020. Tiến hành điều tra tính
thu nhập bình quân đầu người/năm theo kế hoạch. Thôn Ngọc Diêm vận động
nhân dân, các đoàn thể trong thôn thu gom cá chết trôi vào bờ chôn lấp.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung, các Ban ngành, Ban nhân dân các thôn đã thực hiện tương đối
tốt các nhiệm vụ mà UBND xã đã giao. Trong đó, nổi bật thôn Tân Ngọc và Tân
Thành thực hiện thu các loại quỹ đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ
công tác chưa thực hiện như: chưa lập bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ và chưa tổ chức
huấn luyện dân quân tại chỗ.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2020
1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:
Chỉ đạo nhân dân sản xuất lúa vụ mùa theo kế hoạch khi điều kiện thời tiết
cho phép.
Tăng cường kiểm tra theo dõi tình hình và phòng chống dịch bệnh cho đàn
gia súc, gia cầm trên địa bàn, tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng theo chỉ đạo
của thị xã.
Khuyến cáo nhân dân chăm sóc đối với diện tích NTTS và lồng bè.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra rừng, quản lý lâm sản; tăng cường công
tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng; rà soát bổ sung phương án phòng chống
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
2. Xây dựng cơ bản: Tiếp tục giám sát, triển khai thi công các công trình đã
đầy đủ thủ tục theo quy định; nghiệm thu các công trình hoàn thành đưa vào sử
dụng; lập hồ sơ các công trình được HĐND xã cho phép đầu tư xây dựng năm
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2021; quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn và hành lang an toàn giao thông
đường bộ theo quy định.
3. Tài nguyên-Môi trường: tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn nhân dân
kê khai cấp giấy CNQSDĐ. Duy trì công tác thu gom rác thải trên địa bàn.
4. Tài chính ngân sách: Hoàn tất việc rà soát thanh lý các hợp đồng thuê
đất hết thời hạn và tham mưu cho TTUB tổ chức đấu thầu cho thuê đất tiếp theo;
tuyên truyền vận động công tác thu thuế. Đôn đốc thực hiện các nguồn thu theo chỉ
tiêu giao. Thực hiện công tác chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – kế toán.
5. Hợp tác xã Nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh
doanh; chỉ đạo điều hành việc cung cấp nước, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất
lúa Hè thu, thu lạc túc đồng.
6. VHTT, đài truyền thanh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động kỷ
niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng:
Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi-rút Corona (COVID-19) đến người
dân.
7. Giáo dục: Các trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định; tổ chức lễ khai giảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND
tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021. Tiếp tuc duy trì lớp phổ
cập để hoàn thành chương trình và chỉ tiêu được giao.
8. Y tế, dân số: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu
cho nhân dân; Thực hiện TCMR định kỳ và thực hiện công tác chuyên môn tại
trạm; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
9. Công tác lao động - TBXH: Tiếp nhận và chi trả chế độ cho các đối
tượng chính sách, và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhận và phát thẻ BHYT cho các
đối tượng và trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đối tượng
theo Nghị định 136/NĐ-CP; họp HĐXD khuyết tật và trợ giúp xã hội cho các đối
tượng. Hoàn tất việc niêm yết, công khai danh sách đề nghị hỗ trợ cho các đối
tượng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo quy định.
10. Thanh tra- Tư pháp, Một cửa: Tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn
và phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Thực hiện công tác
tiếp công dân, đăng ký hộ tịch theo quy định.
11. An ninh: Quản lý tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn. Xử lý kịp
thời và có hiệu quả các vụ vi phạm pháp luật . Tăng cường công tác phòng chố ng
các tê ̣ na ̣n xã hô ̣i trên điạ bàn xa.̃ Rà soát, kiểm tra công dân từ vùng dịch trở về địa
phương.
12. Quốc phòng: Lập bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ. Mở 01 lớp huấn luyện
dân quân tại chổ năm thứ hai trở lên. Tổ chức xét duyệt chính trị chính sách cho
thực lực thanh niên ở thôn. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên chỉ đạo.
13. Văn phòng, Nội vụ, Dân tộc, Tôn giáo:
Thực hiện các báo cáo ngành theo định kỳ; Cập nhật các biểu mẫu thống kê
để trình Chi cục thống kê thị xã thẩm định kết quả xác định tiêu chí thu nhập trên
địa bàn xã.
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14. Thực hiện chương trình xây dựng NTM: Tiếp tục thực hiện các nhiệm
vụ liên quan đến công tác xây dựng NTM. Hướng dẫn các bộ phận có liên quan
thực hiện việc cập nhật hồ sơ đề nghị công nhận các tiêu chí theo quy định.
15. Ban nhân dân các thôn:
Vận động nhân dân thực hiện các khoản nghĩa vụ của công dân; thực hiện
phương án thu gom rác thải; Tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường
biển, đối với 4 thôn biển vận động tuyên truyền các hộ nuôi cá lồng bè xử lý, vệ
sinh lồng bè theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 của UBND xã
Ninh Ích./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- VP HĐND&UBND thị xã (VBĐT);
- Chi cục Thống kê thị xã (VBĐT);
- Lưu VT.

Trần Ngọc Ninh
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