
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGỌC SƠN 

 BẢN ĐĂNG KÝ NỘI DUNG THỰC HIỆN 

TRONG THÁNG 04/2021 

–––––––   

Biểu: 01 

TT Nội dung đăng ký thực hiện Cán bộ thực hiện  Lãnh đạo UBND  

phụ trách 

Thời gian 

bắt đầu 

triển khai 

Thời gian  

hoàn thành 

1 Tham mưu các văn bản chỉ đạo sản xuất; tham mưu, 

chỉ đạo, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm 

Lê Hữu cảnh 

Phạm Trường An 01/4/2021 29/4/2021 

 

2 

Liên hệ đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự toán các công 

trình đường giao thông nông thôn, RTN, KMNĐ để 

các thôn có cơ sỡ thực hiện. Đồng thời liên hệ cung 

ứng xi măng để các thôn triển khai 

 

Lê Hữu cảnh Nguyễn Quốc Quân 01/4/2021 29/4/2021 

3 Xây dựng hồ sơ xin giá đất năm 2021 Trần Trọng Hồng Nguyễn Quốc Quân 01/4/2021 25/4/2021 

4 Bổ sung hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất  Trần Trọng Hồng Nguyễn Quốc Quân 01/4/2021 29/4/2021 

5 Nghiệm thu bể lọc nước thải sau sinh hoạt Trần Trọng Hồng Nguyễn Quốc Quân 10/4/2021 20/4/2021 

6 Giải phóng mặt bằng công trình hồ Đá Đen Trần Trọng Hồng Nguyễn Quốc Quân 10/4/2021 20/4/2021 

7 Thu ngân sách các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND xã Đoàn Trọng Tùng Nguyễn Quốc Quân 01/3/2021 10/3/2021 

8  Kết hợp với công ty tư vấn khảo sát lập hồ sơ đường 

bê tông, rãnh thoát nước các thôn đăng ký 

Đoàn Trọng Tùng, 
Nguyễn Quốc Quân 01/4/2021 29/4/2021 

9 Nghiệm thu các công trình xây dựng ở các thôn để hỗ 

trợ theo Nghị quyết HĐND xã 

Đoàn Trọng Tùng, 
Nguyễn Quốc Quân 01/4/2021 20/4/2021 

10 Thường xuyên tổ chức duy trì lực lượng trực sẵn sàng 

chiến đấu; Phối hợp với Ban công an tổ chức tuần tra 

canh gác trên địa bàn; trực kiểm dịch viêm da nổi cục 

 

Phan Anh Tuấn Phạm Trường An 01/4/2021 29/4/2021 



trên đàn trâu, bò và dịch tả lợn Châu phi 

11 Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 

2021 

 

Phan Anh Tuấn 
Nguyễn Quốc Quân 01/4/2021 29/4/2021 

12 Tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT; Nắm tình hình 

địa bàn có liên quan đến dư luận quần chúng nhân dân 

về nhân sự tham gia bầu cử Đại biểu HĐND xã nhiệm 

kỳ 2021- 2026; nắm tình hình các đối tượng trọng 

điểm, giải quyết công tác đột xuất khác 

 

Nguyễn Công Hải 

Nguyễn Quốc Quân 01/4/2021 29/4/2021 

13 Lập danh sách cử tri trên địa bàn toàn xã phục vụ 

công tác bầu cử 

 

Nguyễn Công Hải 
Nguyễn Quốc Quân 01/4/2021 29/4/2021 

14 Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; tuyên 

truyền phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm, tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu 

cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết hợp 

truyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại trong 

tháng và xây dựng NTM 

 

Nguyễn Ngọc Vinh 

Phạm Trường An 01/4/2021 29/4/2021 

15 Tuyên truyền PBGDPL; các văn bản pháp luật có 

hiệu lực trong tháng 4 năm 2021; tuyên truyền tập 

trung 01 cuộc về Luật bầu cử Quốc hội và bầu cử 

HĐND các cấp 

 

Từ Thị Hằng Nga 
Nguyễn Quốc Quân 01/4/2021 29/4/2021 

16 Tuyên truyền mua thẻ BHYT hộ nông, lâm, ngư  Phạm Trường An 01/4/2021 29/4/2021 



nghiệp  Nguyễn Thị Mai 

  

Nơi nhận: 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: Văn phòng xã. 

 

 

CHỦ TỊCH UBND 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Quốc Quân 
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