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ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

  XÃ TRƯỜNG LÂM                           Độc Lập- Tự do - Hạnh Phúc 

  Số:     / BC-  UBND                               Trường Lâm, ngày  20  tháng 7 năm 2021  

                                                         BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 

triển khai  nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2021 

         A. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7/2021     

       I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ; 

   1. Trồng trọt:  Chỉ  đạo nhân dân chăm bón phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây 

trồng vụ mùa + hè thu = 394,1ha trong đó diện tích lúa = 305,1ha   

   2. Chăn nuôi – thú y: Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Viêm gia nổi cục trâu bò, bệnh dịch tả lợn châu phi phát thuốc tiêu độc 

khử trùng cho các hộ chăn nuôi gia súc gia cần,   

   3. Lâm nghiệp:  phát động nhân dân trồng rừng vụ xuân, tổ chức  quản ly rừng 

trồng, rừng phòng hộ theo quy định của nhà nước, kiểm tra công tác khai thác lâm sản 

chặ chẽ.  Thực hiện kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nằng nóng trong 

tháng không có vụ cháy rừng nào rây ra.   

   4. Quản lý đất đai: Tổ chức xác định nguồn gốc đất đề nghị cấp, đổi giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và xác định nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng 

đất phục vụ các dự án như: Đường cao tốc Bắc - Nam; Nạo vét và chống sạt lở kênh 

tiêu thoát lũ trọng điểm khu kinh tế Nghi Sơn; và tiếp tục xét đề nghị cấp đất tái định 

cư cho các hộ gia đình bị thu hồi hết đất ở thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam, tổng 

số hộ đã được phê duyệt là 39 hộ, đã bốc thăm là 34 hộ còn lại 05 hộ chưa bốc thăm  

đất ở tái định cư thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc –Nam theo quy định hiện hành. 

Tăng cường quản lý đất đai và giải quyết các đơn thư kiến nghị về đất đai của các dự 

án còn tồn đọng theo luật định. Theo dõi tổng hợp báo cáo các ngành chức năng để xử 

lý kịp thời các tổ chức ,cá nhân vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm luật đất đai, vi 

phạm khai thác tài nguyên, khoáng sản môi trường trên địa bàn.cử cán bộ chuyên môn 

đi cùng đoàn vận động của Đảng uỷ tổ chức, đi vận động các hộ gia đình cà nhân bàn 

giao mặt bằng cho Dự án cáo tốc Bắc – Nam.Trong tháng đã cấp được 06 giấy phép 
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xây dựng cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã và  lập biên bản xử lý được 03 trường 

hợp xây dựng trái phép trên đất công và đất nông nghiệp.  

  5. Xây dựng cơ bản:  Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công các công trình đang 

xây dựng đảm bảo chất lượng và đảm bảo tiến độ như  tuyến đường 2B  từ đường  

Đông tây 4 đi mỏ sét, công  trình trường Mầm non và trường Tiểu học, hoàn thiện hồ 

sơ quyết toán các công trình đã xây dựng hoàn thành theo quy định tổ chức đấu thâu 

xây dựng các công trình đầu tư xây dựng năm 2021 theo quy định.  

6. Kiểm kê bồi thường - Giải phóng mặt bằng các dự án: Cán bộ chuyên môn 

được phân công các dự án tíếp tục rà soát các thửa đất thuộc dự án  thu hồi đảm bảo 

theo quy định của luật đất đai. Đặc biệt tập trung đấu mối tuyên truyền vận động nhân 

dân nhận tiền bồi  thường bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án có liên quan trên địa 

bàn xã,  như Đường bộ cao tốc Bắc - Nam;  Dự án kè chống xói lở và nạo vét kênh tiêu 

thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn 

7. Tài chính tín dụng:   theo dõi công tác thu chi, thu các hợp đồng thuê đất của 

UBND, thanh quyết toán các khoản chi trong công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp, lên phương án cho các thôn đối chiếu rà soát để tổ chức thu ngân sách vụ 

5 năm 2021. 

8. Về kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp: trong tháng UBND xã tổ 

chức hội nghị giao ban, giao cho các tổ công tác hoàn thiện hồ sơ ATTP của xã.  

II.  LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI  

1. Văn hóa thông tin, tuyên truyền: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên 

hệ thống loa đài truyền thanh của xã, loa đài của các thôn về công tác phòng, chống  

đại dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, kiểm tra tháo dỡ các băng  zôn,  khẩu hiệu tuyên 

truyến đã bị hư hỏng hoặc hết thời điểm tuyên truyền, thay vào những băng zon khẩu 

hiệu tuyên truyền mới theo quy định. tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, 

Liệt sỹ (27/7/2947-27/7/2021) 

         2. Công tác Chính sách – Xã hội:  

      Hướng dẫn các đối tượng chính sách và nhân dân thực hiện tốt các chế độ chính 

sách. Theo dõi quản lý, chi trả kinh phí hàng tháng cho các đối tượng chính sách đảm 

bảo đúng, đủ kịp thời. Làm lại thẻ BHYT cho trẻ em, các đối tượng bảo trợ xã hội, 

người có công, người nghèo, người cao tuổi đảm bảo kịp thời.trong tháng 6 ban chính 

sách làm mới. tăng đối tượng bảo trợ, nâng mức 05 bộ hồ sơ.  



 

3 
 

Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các đối tượng chính sách và tổ chức toạ 

đàm kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2021) tại cơ sở thôn.   

          3. Công tác Y tế, dân số và Môi trường:  Công tác Y tế tiếp tục ngày càng 

được thực hiện tốt hơn. Các chương trình y tế quốc gia vẫn duy trì thực hiện tốt. 

Chương trình truyền thông phòng chống các bệnh truyền nhiễm được tăng cường. Đặc 

biệt là công tác phòng chống đại dịch Covid – 19 Trạm y tế xã chủ trì tham mưu theo 

dõi các trường hợp từ vùng dịch, hoặc đi qua vùng dịch trở về địa phương phải đến 

trạm y tế khai báo y tế,  xét nghiệm hoặc phải đến bệnh viện điều trị. Trạm y tế tổ chức 

phân công trực 24/ 24 giờ, tiếp nhận bệnh nhân và xử lý tốt các tình huống  khi có bệnh 

nhân cũng như khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.  

   4. Công tác  giáo dục và đào tạo;  chuẩn bị cho công tác  tuyển sinh lớp 1 và 

tuyển sinh lớp 6 năm học 2021- 2022 theo kế hoạch.  

III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH: 

1. Công tác Quốc phòng: Triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch 

công tác của cấp trên. Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống 

cháy rừng; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.   

      Chủ động nắm bắt tình hình trên từng địa bàn để kịp thời xử lý tốt các tình huống 

xảy ra; duy trì tốt chế độ sẵn sang chiến đấu của ban chỉ huy quân sự xã.  

Tham gia tập huấn cán bộ năm 2021, kiện toàn cán bộ thôn đội trưởng  

        2. Về An ninh trật tự: Chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác đảm 

bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, 

chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở cơ sở. kiện 

toàn lại  tổ ANTT của các thôn trên địa bàn xã.  

Tình hình trật tự an toàn xã hội:    

   Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, công tác tiếp công dân tại công sở, chủ 

động giải quyết các vụ việc theo quy định. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, cập nhật các 

nhiệm vụ đảm bảo về ANTT và công tác phòng, chống  đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

xã. 

   phối hợp với công an thị xã Nghi sơn tổ chức  cấp  thẻ CCCD cho các đối tượng cán 

bộ, giáo viên, cán bộ đầu ngành ở thôn và  công dân trên địa bàn xã. 
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IV. LĨNH VỰC UBND XÃ 

    Trong tháng UBND tổ chức phân công, kiện toàn lại các Ban,Tổ, Đội  hoạt động 

trên các  lĩnh vực sau kiện toàn các chức vụ lãnh đạo của UBND xã nhiệm kỳ 2021-

2026. Xây dựng Quy chế, Quy chế văn hoá công sở của UBND xã nhiệm kỳ 2021-

2026 để quán triệt triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết một số đơn thư kiến nghị 

của công dân liên quan đến công tác GPMB  như Đường bộ cao tốc Bắc - Nam; Đường 

điện 500 kv; dự án kè chống xói lở và nạo vét kênh tiêu thoát lũ Khu kinh tế trọng 

điểm Nghi Sơn; các dự án khác còn tồn đọng  cơ bản đảm bảo theo quy định. Trong 

tháng UBND xã đã tổ chức vận động được 03 hộ liên quan dến hành lang đường điện 

500kv đã bàn giao mặt bằng để đóng điện giai đoạn 2   

     Công tác tiếp dân tiếp tục thực hiện tại Tổ “một cửa”. tổ chức, công dân khi đến 

giao dịch với UBND xã đều được giải quyết theo trình tự cải cách hành chính.   

    Tiếp tục tổ chức đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế văn hoá 

công sở của UBND xã ; theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, không chuyên trách xã 

đảm bảo thực thi nhiệm vụ được giao và chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn  

đặc biệt nâng cao hiệu quả làm việc, tác phong , lề lối làm việc và công tác tiếp dân tại 

công sở đảm bảo theo quy định. Kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ 

đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Hoàn 

thiện báo cáo về phát triển kinh tế; văn hoá, xã hội; quốc  phòng an ninh 6 tháng đầu 

năm 2021 phục vụ kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2021; tổ chức đánh giá sơ kết 

công tác quản lý điều hành 6 tháng đầu năm 2021 của UBND xã.  

     Phối hợp cùng Thường trực Mặt trận tổ quốc xã tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc giữa 

cử tri với đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến  hành tổ chức các kỳ 

họp thứ hai ( kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu  năm 2021) theo luật định.   

VI. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.  

   1. Công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia 

hoạt động các phong trào và thực hiện nhiệm vụ ở địa phương của một số tổ chức 

chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao. Một bộ phận nhân dân đang cản trở chưa bàn giao 

mặt bằng thi công dự án: Đường bộ cao tốc Bắc – Nam, kè chống xói lở và nạo vét 

kênh tiêu thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn. 

         2. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có chiều hướng ổn định, tuy 

nhiên tệ nạn nghiện hút ma tuý và trộm cắp tài sản của công dân giảm chậm.  
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         3. Tác phong lề lối làm việc và chất lượng tham gia hội nghị của cán bộ, công 

chức  đã đi vào nề nếp theo quy chế đã ban hành.  

 Công tác rà soát thống kê các loại  diện tích đất bỏ hoang không sản xuất  của các thôn 

để có kế hoạch chỉ đạo quản lý, chưa hoàn thành. Chưa có số  liệu báo cáo cấp trên 

xem xét để chỉ đạo.    

4. Công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh còn hạn chế đặc biệt là 

tuyên truyền về phòng chống đại dịch bệnh Covid – 19   

                                   B. PHẦN THỨ HAI 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8/ 2021. 

I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Trồng trọt:  Tập trung chỉ đạo  cho các thôn tổ chức cho nhân dân chăm bón  

phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng vụ hè thu và vụ mùa. Tiếp tục theo dõi, đôn 

đốc thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 

khi có tình huống xảy ra. 

2. Chăn nuôi: Tiếp tục phát động nhân dân đầu tư phát triển trong chăn nuôi và 

tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đồng thời tăng cường 

theo dõi, quản lý việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm 

bảo theo quy định. phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò 

3. Lâm nghiệp: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo và tuyên truyền công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch và phương án đã 

đề ra.  

4. Quản lý đất đai: Tăng cường quản lý đất đai; xác định nguồn gốc đất đề nghị 

cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và phục vụ công tác giải 

phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn xã theo quy định hiện hành. Giải 

quyết các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền. 

5. Xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới :  Theo dõi kiểm tra giám sát  

nhà thầu thi công XD các công trình đã và đang chuẩn bị thi công trên địa bàn xã bảo 

đảm tiến độ và chất lượng; tổ chức nghiệm thu công trinh xây dựng, cải tạo phòng lớp 

học và công trình vệ sinh Trường THCC; đấu mối đề nghị UBND thị xã nghiệm thu 

công trình lớp học 2 tầng Trường Mân non, Trường tiểu học để đưa vào sử dụng cho 

năm học . Hoàn thiện hồ sơ tổ chức quyết toán các công trình xây dựng đã hoàn thành 

đưa voà sử dụng từ từ năm 2020 trở về trước. Tiếp tục đấ mối đề nghị các phòng ban 

thẩm định hồ sơ xây dựng cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn Trường Lâm để tổ chức đấu 
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thầu xây dựng theo kế hoạch đã ban hành từ đầu năm. Kiểm tra, khảo sát lập dự toán 

thiết kế trình thẩm định xây dựng các công trình cấp thiết phòng, tránh thiên tai lụt bảo 

và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng các thôn tăng cường thực hiện các tiêu chí về 

xây dựng Nông thôn mới theo Nghị quyết của Đảng uỷ đã ban hàng và triển khai   

  6. Quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản:  Tiếp tục  tăng cường 

theo dõi, kiểm tra, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài 

nguyên khoáng sản trên địa bàn xã theo đúng quy định; Đặc biệt là theo dõi, kiểm tra, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng, cơi nới nhà ở trái phép, không phép 

và vi phạm luật đất đai trên địa bàn toàn xã trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất 

nông nghiệp. 

7. Kiểm kê bồi thường – Giải phóng mặt bằng các dự án: Tiếp tục hoàn thiện 

các hồ sơ giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại và tuyên truyền vận động nhân 

dân nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn xã, trọng 

tâm là: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam;  Dự án kè chống  xói lở và nạo vét kênh tiêu 

thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn; đấu mối hoàn thiện hồ sơ bán đấu giá đất; 

Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư  theo quy hoạch tại thôn Trường Cát đồng thời 

triển khai thực hiện các dự án mới trên địa bàn xã đảm bảo theo quy định. 

8. Tài chính tín dụng: Thực hiện tốt các chế độ quản lý thu, chi ngân sách đảm 

bảo đúng quy định, tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu các nguồn thu từ các hợp đồng kinh 

tế thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã , tiếp tục đấu mối tạo các nguồn 

thu hợp pháp XD ngân sách cho đầu tư phát triển hạ tầng. Tổ quyết toán các chỉ tiêu 

thu ngân sách vụ 5/2021 từ xã đến thôn. Tuyên truyền, vận động, đóng góp tự nguyện 

xã hội hoá mua sắm bàn ghế học sinh, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học tại 

các Trường học trong xã. Kiểm kê ngân sách quý 1 và quý 2 năm 2021. Tăng cường 

theo dõi, quản lý việc sử dụng vốn vay của các hội viên và nhân dân từ các ngân hàng 

đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả trong việc đầu tư sản xuất, phát triển kinh 

tế.  

9. Về kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục theo dõi các hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn để quản lý và tạo điều kiện 

cho hoạt động phát triển kinh tế lĩnh vực này; đồng thời tiếp tục tổ chức tuyên truyền 

chủ trương thành lập phát triển doanh nghiệp trên địa bàn xã và tạo điều kiện cho việc 

phát triển doanh nghiệp thu hút lao động, giải quyết việc làm. 
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II.  LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI  

1. Văn hóa thông tin, tuyên truyền:   Tăng cường tuyên truyền và thực hiện 

công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

Tổ chức các hoạt động VHVN  - TDTT chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng 

tháng tám và Quốc khánh 2/9.   

Các nhà trường xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022; tham 

mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan trong công tác giảng dạy, công tác mua 

sắm trang thiết bị, tu sủa cơ sở vật chất lớp học tại các trường chuẩn bị cho năm học 

mới.  

2. Công tác Chính sách – Xã hội: Giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật 

các chế độ, chính sách đối với người có công và người được hưởng các chính sách xã 

hội theo quy định; tổ chức theo dõi, cấp phát, quyết toán các chế độ chính sách đảm 

bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong 

công tác chính sách - XH.   

3. Công tác Y tế, Môi trường: Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, tuyên 

truyền và thực hiện phòng chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; duy trì tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; chỉ đạo và 

tổ chức theo dõi, kiểm tra về an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường và thực 

hiện các chuỗi về ATTP trên địa bàn xã. Tiếp tục thực hiện tốt bộ tiêu chí Quốc gia về 

Y tế xã theo quy định.  

III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH: 

1. Công tác Quốc phòng: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế 

hoạch công tác của cấp trên. Chủ động nắm chắc tình hình trên từng địa bàn để xử lý 

tốt các tình huống xảy ra; tăng cường công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu và tham 

gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy; công tác 

phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã và trong khu vực. Tổng kết đánh giá 

kết quả, chất lượng huấn luyện dân quân năm 2021.  

   2. Về An ninh trật tự: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế 

hoạch công tác của cấp trên; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng chống, đấu 

tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trộm cắp, bài bạc, ma tuý, số đề ...; xử lý 

nghiêm minh, kịp thời các vụ việc xảy ra và các hành vi, vi phạm pháp luật ngay tại cơ 

sở, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường phối hợp theo dõi, 
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kiểm tra, cập nhật về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác 

quản lý hành chính và công tác tiếp công dân tại công sở theo quy định. 

IV. LINH VỰC, UBND XÃ 

     Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực đã 

đề ra. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất, phát triển kinh tế; văn hoá – xã hội và 

công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; giữ vững quốc phòng, an ninh trên 

địa bàn.  

    Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quản lý và thực hiện tốt công tác phòng, chống đại  

dịch Covid-19 theo quy định.  Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, không chuyên 

trách xã đảm bảo thực thi nhiệm vụ được giao và chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ 

chuyên môn, nâng cao hiệu quả làm việc, tác phong, nề nếp làm việc và công tác tiếp 

công dân tại công sở đảm bảo theo quy định.  

    Tiếp tục triển khai  thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, năm 2021 theo 

nghị quyết HĐND thị xã Nghi Sơn, HĐND xã. Xây dựng các chương trình kế hoạch 

hành động chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất, phát triển kinh tế; văn hoá- xã hội 

trên các lĩnh vực; giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

          Trên đây là Báo cáo khái quát đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021. 

   

  Nơi nhận:                                                              T/M  UỶ BAN NHÂN DÂN   

-UBND thị xã Nghi Sơn;                                                                            CHỦ TỊCH  

- TT. ĐU, TT. HĐND xã;                                                                        

- Trưởng các Đoàn thể CTXH; 

- Cán bộ, công chức;                                                             Cao văn Sự  

- Trưởng thôn 13 thôn; 

- Lưu: VT                                                                                              
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