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I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2023 

1.Trên lĩnh vực Kinh tế. 

         - Về sản xuất nông nghiệp. 

Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc bón phân phòng trừ sâu bệnh cho cây 

lúa vụ xuân, đến nay cây lúa hồi xanh và đang phát triển tốt. 

Tổ chức dải bả đợt 2 vụ xuân 2023  với tổng số 200kg bả sinh học. 

Chỉ đạo HTX tổ chức xây dựng kế hoạch và điều tiết bơm nước đảm bảo cho 

cây lúa sinh trưởng và phát triển. Tiếp tục chỉ đạo, duy trì công tác VSMT. 

Chỉ đạo HTX hoàn thiện các báo cáo, phương án kinh doanh để tổ chức Đại 

hội thường niên thành viên tổng kết hoạt động dịch vụ kinh doanh năm 2022, phương 

án dịch vụ kinh doanh năm 2023. Phối hợp tốt với thủy nông Lâm Thao trong công 

tác điều dẫn nước phục vụ sản xuất. 

 - Tài chính: Đảm bảo công tác chi thường xuyên.  

- Hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân: Trong tháng thị trường tiền tệ - lãi suất 

tiếp tục diễn biến phức tạp, lãi suất huy động vẫn ở mức rất cao công tác điều hành 

lãi suất, cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn gặp nhiều khó khăn. Tổng số thành viên 

1.891 tăng 9 thành viên. Vốn huy động 279 tỷ đồng, tăng 7 tỷ. Cho vay 270 tỷ đồng 

giảm 6 tỷ. Tiền gửi dự trữ thanh toán tại ngân hàng hợp tác 30 tỷ. Duy trì hoạt động 

bình thường, đảm bảo an toàn trong hoạt động. 

        - Địa chính - xây dựng, môi trường:  

Tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 

thứ Sáu HĐND xã khóa XXIII và các đơn thư của công dân. 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức giải tỏa hành lang giao thông đoạn từ trường 

Mầm non Cao Xá 2 đến hêt chợ Trung tâm xã Cao Xá để thi công Lát vỉa hè; Tiếp 

tục rà soát tổ chức ký lại các hợp đồng đất 5% và thu sản phẩm hợp đồng 5% để tổ 

chức ký lại phụ lục hợp đồng. 

2. Công tác văn hóa - xã hội. 

   - Công tác Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao: 

Làm tốt công tác tuyên truyền 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930 - 03/02/2023) gắn với các hoạt động mừng xuân Quý Mão, 2023. 

 Chỉ đạo Ban văn hóa làng Cao Xá, các khu dân cư trong xã phối hợp các chi 

hội người cao tuổi, tổ chức tốt gặp mặt đầu xuân và mừng thọ Người cao tuổi được 
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tuổi chẵn tập trung vào ngày 02 Tết và tại buổi gặp mặt, mừng thọ con em, nhân dân 

đã ủng hộ cho quỹ chăm sóc Người cao tuổi với số tiền trên 300 triệu; Ủng hộ xây 

dựng khu dân cư, nhà văn hóa khu dân cư được trên 100 triệu đồng; Ủng hộ các công 

trình tâm linh được trên 200 triệu đồng. 

 Tổ chức tốt Lễ hội vật đuổi giải đình Vĩnh Mộ xuân Quý Mão cán bộ, con em 

và nhân dân ủng hộ, công đức được số tiền trên 90 triệu đồng. 

 Phối hợp Hội phụ nữ, đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 92 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2023). 

- Công tác Y tế: Chỉ đạo tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 

27/02/2023; Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.. 

3. Công tác Quốc phòng - an ninh 

- Quân sự - quốc phòng: Phối hợp MTTQ, tổ chức chính trị xã hội tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ; Tổ chức giao quân năm 

2023, đảm bảo 100% chỉ tiêu. Tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết về công 

tác quân sự quốc phòng năm 2023. 

- Trên lĩnh vực an ninh, trật tự: Chỉ đạo Công an xã xây dựng kế hoạch đảm bảo 

ANTT năm 2023, Trong tháng xảy ra 01 vụ mất trộm ti vi khu 14; Tình hình giao 

thông được đảm bảo không có vụ việc xảy ra. 

- Công tác nội chính: UBND xã đã tập trung xây dựng, triển khai chương 

trình công tác năm 2023; Quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Kế hoạch 

cải cách thủ tục hành chính; kế hoạch phòng chống tham nhũng, kế hoạch VHTT; 

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023. 

   * Công tác Hội đồng nhân dân. 

Giám sát thường xuyên việc giải quyết các ý kiến của cư tri sau kỳ họp thứ 6 

HĐND xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

        4. Công tác Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội 

   -  Công tác Đảng 

Chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc tuyên truyền 

kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2023). 

 Ban hành và triển khai Nghị quyết ANTT năm 2023. Nghị quyết về công tác 

quân sự quốc phòng năm 2023. 

  Hướng dẫn các Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, kê khai đề 

nghị tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023. Triển khai kế hoạch kết nạp đảng viên mới 

năm 2023; Thực hiện Quy trình điều chỉnh, bổ sung đề nghị phê duyệt quy hoạch các 

chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 ; 2025 - 2030. 

- MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội: 

Tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia xây 

dựng xã và khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025, chăm sóc lúa vụ chiêm 

xuân năm 2023.  
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Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2023) và Đại hội Hội nông dân, Đại hội Công đoàn 

các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

 Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên, thăm hỏi, tặng quà cho con em 

hội viên, cho đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ tổng số quà tính bằng tiền là 

trên 900.000; Tiếp tục tham gia các hoạt động VHVN, TDTT tại lễ hội đầu năm. Triển 

khai kế hoạch hoạt động năm 2023. 

 Hội phụ nữ: Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,  

kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Duyên dáng Áo dài Việt” trên mạng xã hội facebook 

năm 2023; Kế hoạch ra mắt Câu lạc bộ gia đình 5 có 3 sạch.  

Chỉ đạo các chi hội thăm hỏi, động viên, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ, 

tổng 10 suất quà, trị giá 1.500.000đ. 

 Hội nông dân: Tổ chức tuyên truyền, trước Đại hội đại biểu HND xã. Thực 

hiện các Quy trình về công tác nhân sự, Chuẩn bị tốt các điều kiện, các văn bản, các 

báo cáo trình Đại hội đại biểu HND xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ra mắt Mô 

hình Ánh sáng quê tôi tại chi hội 6 chào mừng Đại hội, Hội nông dân nhiệm kỳ 2023-

2028. 

Hội Người Cao Tuổi: Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác 

hội cho các chi hội  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO 

TRONG THÁNG 03/2023 

  1. Trên lĩnh vực Kinh tế. 

Tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, 

đảm cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. 

Chỉ đạo các khu lập danh sách các hộ xây dựng, để tổ chức thu thuế thu nhập cá 

nhân về xây dựng theo quy định 

Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình; hoàn thiện 

thanh quyết toán xây dựng các công trình trên địa bàn xã;  

Xây dựng kế hoạch xây dựng xã NTM kiểu mẫu  giai đoan 2023 – 2025, đồng 

thời tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết, kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới 

kiểu mẫu 2023 -2025; Tập trung chỉ đạo khu 1, khu 9, khu 10, khu 15 xây dựng khu 

dân cư kiểu mẫu năm 2023. Tổ chức ký hợp đồng các hợp đồng đất 5% theo hướng 

dẫn của UBND huyện 

Tập trung giải quyết đơn thư, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu 

HĐND xã khóa XXIII. 

Triển khai khảo sát thiết kế, đấu thầu các dự án nhà một cửa, sân, vườn UBND, 

nâng cấp đường giao thông nội đồng tuyến Gò de, Đồng sóng, Đồng mơ, đường 

GTNT khu 9 đi khu 11; Giải phóng mặt bằng thi công Trạm y tế; Hoàn thiện hồ sơ 

nâng cấp sân thể thao trung tâm xã; Lập hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn vốn đầu tư 

nâng cấp chợ Trung tâm. 

 2. Công tác văn hóa - xã hội. 
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 Chỉ đạo Ban Văn hóa Vĩnh Tề tổ chức Lễ hội rằm tháng 02 xuân Quý Mão 

2023. 

Phối hợp đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn cơ quan tổ chức các hoạt 

động VHVN – TDTT, gặp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 92 năm ngày thành lập 

đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).Xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động VHVN – TDTT, Dân vũ, Hội trại năm 2023.  

Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội khuyến học nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kế 

hoạch, đề cương tổ chức làm việc với các trường học nghe kết quả công tác dạy và 

học trong thời gian qua. Xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2023 về việc  xây dựng lấn 

chiếm tường rào tại nghĩa trang nhân dân trong toàn xã. 

 3. Công tác Quốc phòng - an ninh- nội chính 

Giữ vững ANCT - TTATXH, triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT năm 2023. 

 Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện Dân quân năm 2023 

4. Công tác HĐND. 

Tiếp tục giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri. 

5. Công tác Đảng, MTTQ các đoàn thể 

    Công tác xây dựng Đảng 

Chỉ đạo Công đoàn cơ quan, Hội nông dân thực hiện quy trình, tổ chức Đại hội 

nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

 Chỉ đạo Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tổ chức tốt ngày Quốc tế phụ nữ 

08/03/2023 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/2023. 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội:  

Phối hợp với UBND xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ chức lấy ý 

kiến của các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (Sửa 

đổi) theo kế hoạch của UBND, UBMTTQ huyện. (Thời gian lấy ý kiến từ ngày 

14/2/2023 đến ngày 24/2/2023). 

Đoàn TN: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh ngày 26/3/1931-26/3/2023 (Mở lớp tìm hiểu về Đoàn, Kết nạp đoàn 

viên...) 

Xây dựng mô hình "Làng quê đáng sống" cấp tỉnh tại khu 9 xã Cao Xá . 

 Hội phụ nữ:  Chỉ đạo tổ chức chương trình ra mắt mô hình 5 có 3 sạch làm 

điểm của huyện, tổ chức vào ngày 05/3/2023 tại chi hội 5. 

Chỉ đạo các chi hội tổ chức các hoạt động dân vũ, bóng chuyền hơi, chào mừng 

kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ  8/3/2023, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

Tổ chức cuộc thi ảnh “Duyên dáng Áo dài Việt” trên mạng xã hội facebook năm 

2023 nhằm hưởng ứng tuần lễ Áo dài, dự kiến trao giải vào ngày 07/03/2023. 

Hội nông dân: Tổ chức Đại hội đại biểu HND xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 

2028. Dự kiến đại hội vào ngày 02/03/2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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