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XÃ AN ĐỨC

Số:      /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Đức, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

6 tháng đầu năm, mục tiêu, giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid–19 diễn biến phức tạp, khó 
lường đã ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa 
phương, song với tinh thần nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân trong xã tình hình kinh tế–xã hội trên địa bàn xã tiếp tục ổn định và phát triển, đời 
sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, tình hình an ninh chính trị ổn định; quốc 
phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Cụ thể trên các lĩnh vực sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

A. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính
1. Tổng thu theo rà soát đánh giá 6 tháng đầu năm 2022 là: 181 tỷ  đạt 53.2% 

KH. Trong đó:
+ Giá trị thu từ sản xuất nông nghiệp : 46 tỷ đạt 57.5%KH( trong đó: trồng trọt 

là 11 tỷ; Chăn nuôi là 35 tỷ).
+ Giá trị thu từ sản xuất TTCN – XD: 55 tỷ đồng, đạt 50% KH.
+ Thu từ dịch vụ: 80 tỷ đồng, đạt 53.3% KH  
2. Duy trì và phát huy giữ vững danh hiệu làng văn hóa 4 làng: Kim chuế; Vân 

Cầu, Ứng Mộ và Trại Mũa. 
3. Duy trì 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS và  học sinh 

hoàn thành chương trình tiểu học vào THCS đạt 100%;  99% trẻ em dưới 1 tuổi được 
tiêm phòng các loại vac-xin.

4. Chỉ đạo thành công Đại Hội thể dục thể thao xã- lần thứ IX.
5. Chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã, gắn 

với phát triển kinh tế xã hội.
6. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân 

tiếp tục được cải thiện; có 08 công dân lên đường nhập ngũ.
B. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực
I. Lĩnh vực kinh tế
1. Sản xuất nông nghiệp, Phòng chống TT-TKCN và xây dựng NTM
1.1. Ngành trồng trọt 
Hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ chiêm xuân 2022 trong khung thời vụ, thực 

hiện gieo trồng với tổng diện tích  202,96 ha/ 204,46 ha( trong đó: cấy lúa là 191.46 
ha, rau màu là: 11,5 ha), đạt 99,2.% kế hoạch ; 1.5 ha nhân dân bỏ ruộng không gieo 
trồng).
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 Diện tích cấy lúa: 191,46 ha gồm các trà lúa, giống lúa:
a, Trà Xuân trung: 18,01 ha, gồm các giống: P6, Nếp ĐN20, thiên ưu 225...
b, Trà Xuân muộn: 173,45  ha, gồm các giống: BC15, Bắc Thơm số 7, Băc 

thơm số 7 kháng bạc lá, …Quy vùng sản xuất tập trung: HTX Tam Cường; giống 
Thiên ưu 8 với 30 ha và giống Mô hình VNR 20 với 06 ha: HTX Kim Chuế; giống BC 
15 với  20 ha.

Năng suất vụ chiêm xuân bình quân chung: 65 tạ/ha, đạt 100%KH (tăng 02 
tạ/ha so với vụ chiêm xuân 2021).

Diện tích cây rau màu vụ xuân: 11,5 ha, giá trị trung bình ước đạt 95 triệu 
đồng/ha). Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2022, sản xuất cây vụ đông 2022-2023.

1.2. Chăn nuôi - Nuôi trồng thuỷ sản
Triển khai kế hoạch tiêm phòng bảo vệ cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 

2022. Trong toàn xã tổng đàn trâu, bò, bê có 37 con; Đàn lợn có 637 con: đàn lợn nái 
có 37 con, đàn lợn thịt có 350 con, lợn sữa có 250 con; tổng đàn gia cầm, thủy cầm có 
9.500 con; đàn chó: 400 con. Ngoài ra chăn nuôi Thỏ, Chim bồ câu cũng được nhân 
dân tập trung đầu tư chăn nuôi.

Nuôi trồng thuỷ sản: Động viên nhân dân đầu tư chăn nuôi cá tại các vùng 
chuyển đổi và vùng dự án với tổng diện tích 133 ha, năng xuất đạt 1.560 tấn đạt 50.3 
% KH năm. 

1.3. Lĩnh vực giao thông – thủy lợi, PCTT&TKCN, xây dựng NTM
Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm 2022; tập 

trung triển khai hiệu quả kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và 
sau Tết Dương lịch, Tết Nhâm Dần năm 2022. Giải quyết 158 đơn đề nghị về thầu 
khoán diện tích đất công điền và 46 hộ thầu ao trong khu dân cư, lập biên bản vi phạm 
về hành lang đê điều 02 hộ, vi phạm đất đai 05 hộ. 

Kiện toàn BCH PCTT&TKCN và triển khai kế hoạch PCTT&TKCN năm 
2022. Tiến hành lấy đất dự phòng và giao nhiệm vụ cho các thủ cống. Phân công 
nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ phụ trách các khu vực, giao cho BCĐ và các Tiểu 
ban chuẩn bị các vật tư phục vụ công tác PCTT và TKCN. Tiếp tục đề nghị làm việc 
với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đưa Cống Hạ trở lại khai thác nước 
ra vào trong thời gian tới.

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt đồng thời xây 
dựng và triển khai kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Sản xuất ngành nghề – Tiểu thủ Công nghiệp, Dịch vụ việc làm
Duy trì ổn định hoạt động sản xuất của 01 cơ sở sản xuất Gạch Bavanh; 01cơ 

sở sản xuất cống tập trung; 02 bãi tập kết vật liệu xây dựng; Sản xuất nghề mộc có 5 
cơ sở; 02 cơ sở sản xuất và buôn bán đồ gỗ Nội thất, Sản xuất cơ khí 9 hộ; Sản xuất 
hàng may mặc 02 cơ sở; giặt bao bì 1 cơ sở; 02 xưởng chế tác nhựa. 

Dịch vụ làm đất, máy gặt, tuốt lúa, xay sát, vận tải và kinh doanh vẫn được duy 
trì và phát triển mở rộng (Máy gặt lúa 01 cái, máy cày trung làm đất 05 cái, máy cày 
nhỏ 5 cái, máy tuốt 04 cái, máy sát 07 cái). Dịch vụ vận tải : ô tô tải 18 cái, xe taxi là 
08 cái; Dịch vụ kinh doanh buôn bán lẻ 104 hộ. 
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Toàn xã là 3.648 người trong độ tuổi lao động, trong đó: 435 lao động chuyên 

đi hợp đồng xây dựng cho các công ty cũng như xây dựng tại địa phương; có trên 632 
lao động trẻ tham gia làm việc tại các công ty liên doanh và 475 lao động đi lao động 
tại nước ngoài. Còn lại lao độnglàm nông nghiệp, thủy sản là 2106.

Duy trì tốt các hoạt động của 2 HTXDVNN; tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật; 01 lớp Hội thảo quy trình thuốc Bảo vệ thực vật cho trên 64 
người tham dự; 01 hội thảo đầu bờ cho 60 người tham gia. Cung cấp 2.022 kg thóc 
giống.  Hội Nông dân xã tổ chức hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc lúa 
mùa cho trên 100 người tham gia.

3. Lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và Môi trường
Tăng cường công tác quản lý đất đai, đã giải quyết 14 /17 đơn có liên quan đến 

đất đai, giao thông- thủy lợi; Hướng dẫn và thực hiện thủ tục đăng ký biến động  đất 
thổ cư và đất nông nghiệp cho 47 trường hợp; Ra quyết định xử phạt 05 trường hợp vi 
phạm trong lĩnh vực đất đai, 02 lĩnh vực giao thông thủy lợi.

  Hoàn thiện hố sơ cho các hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 73 trường hợp; 
Tiến hành các thủ tục và tổ chức hồ sơ đấu giá lại cho 09 lô đất. Tiếp tục hoàn thiện 
hồ sơ quy hoạch khu dân cư Kim Chuế 2 với quy mô 3,1ha. Triển khai kế hoạch trồng 
cây mùa xuân năm 2022. Hoàn thành công trình 200m đường bê tông khu vực xóm 3 
ra vùng nuôi trồng thủy sản Bắc sông Cửu An và đưa vào sử dụng. Triển khai, thực 
hiện thi công 06 hạng mục công trình; gồm tuyến đường Trục Bắc -Nam đi đường 
huyện An Đức - Hồng Đức; công trình nhà hiệu bộ trường Tiểu học, nhà bộ mộ 
trường THCS, nâng cấp hạng mục phụ trợ Đảng ủy-UBND xã, công trình trụ sở nhà 
làm việc Công an xã, nhà đa năng trường THCS .Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hạng mục 
công trình đường bê tông nội đồng và công trình ao bơi thôn Ứng Mộ. Hoàn thiện quy 
hoạch chung xây dựng xã An Đức đến năm 2030.

  Duy trì thường xuyên hoạt động của các Tổ vệ sinh môi trường ở các thôn. Xây 
dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện và hưởng ứng tích cực ngày Môi trường 
thế giới 05/6/2022 và” Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022”.

4. Tài chính -Tín dụng - Ngân hàng
Tăng cường công tác quản lý ngân sách tại địa phương theo Luật ngân sách nhà 

nước, tập trung khai thác có hiệu quả và quản lý tốt các nguồn thu;
- Tổng thu ngân sách xã đến 30/06/2022 là: 23.906.813.090 đồng, trong đó:
+ Thu thường xuyên: 2.816.178.167 đồng 
+ Thu đầu tư xây dựng cơ bản (Thu chuyển nguồn + Thu từ tiền đất ) là: 

21.090.634.923 đồng 
-Tổng chi ngân sách xã đến 30/06/2022 là: 2.076.424.000 đồng, trong đó
+ Chi thường xuyên: 1.838.884.000 đồng  
+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản là: 237.540.000 đồng
Ngân hàng Chính sách xã hội là: 15.682.100.000 đồng cho 323 hộ vay; vốn 

vay Ngân hàng NN&PTNT là: 14.260.000.000 đồng cho 122 hộ vay.
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II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
1. Văn hoá - thông tin - TDTT
Đài truyền thanh xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương viết bài, 

tuyên truyền được 412 lượt tin bài trên hệ thống truyền thanh xã.
In và treo 45 băng zôn khẩu hiệu, Pano, áppic tuyên truyền các chủ trương 

đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương. Tuyên truyền về ngày thành lập đảng bộ xã 07/01; ngày thành 
lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2; tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần; 
Đại hội đại biểu Hội CCB xã ; Đại hội  Đoàn Thanh niên xã, công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid -19 và tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần 
thứ IX.

Về công tác tôn giáo: Các cơ sở tín ngưỡng tôn giaó thực hiện nghiêm các quy 
định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lương giáo đoàn kết “sống tốt đời 
đẹp đạo”.

2. Thực hiện chính sách xã hội
Trao quà của  chủ tịch nước, tỉnh, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã và 

các ban, ngành, đoàn thể , người cao tuổi đã thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần là 984 suất với tổng số tiền 301.540.000 đ. Cấp giấy CN hộ nghèo, cận 
nghèo cho 32 đối tượng.

Lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ 80 tuổi cho 8 cụ; tiếp nhận 07 hồ sơ đề nghị 
hưởng chế độ người khuyết tật. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị mai táng phí cho 08 đối  
tượng, giảm bảo trợ xã hội cho 11 người; đề nghị mức trợ cấp BTXH cho người 60 
tuổi là 03 người. Chúc thọ mừng thọ 99 cụ với số tiền 34.102.000 đồng và tặng 43 
xuất quà hiện vật trị giá 3.440.000 đồng. Rà soát đối tượng người cao tuổi cô đơn 
nghèo là 05 người. Tổng hợp theo dõi trên 500 trẻ em lây nhiễm F0 và F1 điều trị và 
cách ly tại gia đình.

Lập danh sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ hưởng trợ cấp BTXH sử dụng 
điện dưới 50 KW/tháng với tổng số tiền là 17.561.600 đồng. Cấp 34 giấy xác nhận 
học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2022. Triển khai rà soát cung cầu 
lao động, người cao tuổi đề nghị chúc thọ năm 2022.

3. Giáo dục và đào tạo, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
3.1. Trường Mầm non
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 24 người, duy trì ổn định số cháu đến 

lớp tổng toàn trường gồm 11 nhóm lớp: trong đó nhà trẻ 02 nhóm lớp, mẫu giáo 09 
lớp, huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp là 242  cháu  học tại trường. Trong đó:  Nhà 
trẻ 55/122 cháu đạt tỷ lệ 46%; Mẫu giáo 187/187 cháu đạt 100%.

Chất lượng chăm sóc: Tổng số trẻ ăn bán trú tại trường là 243 cháu đạt tỷ lệ 
100%. Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình Giáo dục Mầm non đạt 100%. Tham gia 
hội thi cấp huyện 5 trẻ đạt giải A, 5 trẻ đạt giải B. Trường đạt giải A hội thi Xây dựng 
học liệu điện tử về giáo dục mầm non” cấp huyện. Nhà trường tổ chức tổng kết năm 
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học 2021–2022 theo kế hoạch năm học đề ra gắn với thực hiện nghiêm công tác 
phòng chống dịch covid-19. Duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia 
mức độ 1.  

3.2. Trường Tiểu học
Tổng số 24 cán bộ , giáo viên và 451 học sinh với 14 lớp học, trong đó: 3 h/s 

được khen thưởng tại cuộc thi tiếng anh cấp Quốc gia, 1 giải nhất Tiếng Anh IOE cấp 
huyện; 204 học sinh khen cấp trường, trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến. Huy 
động 70/70 em trẻ 6 tuổi vào lớp một đạt 100%. tổ chức tổng kết năm học 2021–
2022, theo kế hoạch năm học đề ra gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định phòng 
chống dịch Covid. Duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

3.3. Trường THCS
Tổng số 20 cán bộ , giáo viên và 274 học sinh với 08 lớp học. Kết thúc năm học 

duy trì 100% sĩ số; học lực đại trà của học sinh đạt 71.2% khá, giỏi; hạnh kiểm  đạt 
97.8 % tốt, khá ; 01 giải nhất  học sinh giỏi cấp huyện, 01 giải nhì thi khởi nghiệp cấp 
huyện. Tổng số CB, GV, nhân viên là 19. Thực hiện nghiêm túc các quy định phòng 
chống dịch Covid-19. Học sinh thi đỗ vào THPT và dân lập, đạt 100%. Tiếp tục đầu 
tư hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục để phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia.

4. Công tác Y tế, dân số và phát triển
Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, 6 tháng đầu 

năm Trạm Y tế xã đã khám và điều trị bệnh ban đầu cho 1.550 lượt người; khám 
BHYT cho 345 lượt người,  số trẻ tiêm chủng đầy đủ là 13 cháu, phòng lao 14 cháu, 
tiêm vắc xin 5 trong 1 mũi 3: 14 cháu; tiêm sởi mũi 1: 13 cháu; tiêm vắc xin sởi 
rubella:17 cháu; tiêm vắc xin DPT mũi 4:10  cháu; tiêm viêm não nhật bản mũi 3: 24 
cháu) ; Uống vitamin A là 265 cháu.

Công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, công tác DSKHHGĐ được quan 
tâm và thực hiện tốt; 6 tháng đầu năm tổng số sinh là 27 ca ( 15 nam /12 nữ); số ca 
sinh con thứ 3 trở lên là 6 ca chiếm 22.2%( giảm 7 ca so với cùng kỳ năm 2021). Tỷ lệ 
các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai là 72%. 

Quản lý cấp thuốc điều trị miễn phí cho 22 bệnh nhân tâm thần kinh; 01 bệnh nhân 
điều trị lao ngoại trú; đã khám chuyên khoa mắt đợt 1 là 81 lượt trong đó có 07 ca đục 
thủy tinh thể, mổ cắt mộng tại trạm y tế là 03 ca, khám chuyên khoa da liễu 20 lượt người 
khám và điều trị.

5. Công tác phòng chống dịch Covid-19
Trước diễn biến của dịch Covid-19 bùng phát trở lại cán bộ, đảng viên, 

nhân dân trong xã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch 
bệnh Covid-19. Trên địa bàn xã có 1.068 trường hợp FO cách ly điều trị tại nhà; 
Tiêm phòng vắc xin Covid-19 là 3.347 mũi tiêm(mũi 1= 412; mũi 2=326; mũi 
3= 2.076; mũi 4= 533, bao gồm cả tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi). Tiếp tục 
truyên truyền khuyến cáo đến cán bộ, nhân dân áp dụng triệt để các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid- 19 theo chỉ đạo của Bộ y tế và BCĐ các cấp; tổng hợp thông 
tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh báo cáo đề xuất với BCĐ huyện, trung tâm y tế huyện.
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III. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng - tư pháp - tiếp dân - giải quyết đơn thư
1. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tổng số hộ khẩu trong xã là 1.761 hộ với 5.759 nhân khẩu. Công an xã đã tổ 

chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định . Tình hình 
an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không có vụ việc vi phạm phức tạp và 
không xảy ra vụ án hình sự  trên địa bàn, tuy nhiên vẫn còn một số cá nhân  vi phạm 
pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xã An Đức xảy ra 03 vụ vi phạm 
hành chính; XPVPHC đối với 3 trường hợp với tổng số tiền phạt là 10.500.000đ. 
Trong đó xảy ra: 02 vụ việc ” Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 
người khác” ; 01 vụ việc vi phạm “Gây tiếng động lớn, làm ồn ào trong khu dân cư”.

Thực hiện tốt việc triển khai 02 dự án về Công tác quản lý Dữ liệu quốc gia về 
dân cư và thực hiện dự án cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn xã 
An Đức. Phối hợp với Ban CHQS xã bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

2. Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương
Hoàn thành kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tổ chức 

gặp mặt cấp xã cho 9 thanh niên, đại diện gia đình có con nhập ngũ năm 2022 và 12 
quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương. Quản lý và nắm chắc nguồn công 
dân trong độ tuổi 17 có 35/35 thanh niên đăng ký.

Chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường phục vụ công tác huấn 
luyện DQTV năm 2022 theo kế hoạch. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện DQTV 
năm 2022 theo phê duyệt của BCHQS huyện. Tham gia hội thao trung đội dân 
quân năm 2022 do ban tổ chức hội thao huyện tổ chức.

3. Công tác Tư pháp – Hộ tịch
Tiếp nhận cập nhật 100% TTHC trên hệ thống một cửa tỉnh. Trong 6 tháng đầu 

năm 2022 đã đăng ký kết hôn cho 23 cặp vợ chồng; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân cho 37 trường hợp; đăng ký khai sinh cho 41 trường hợp; khai tử cho 23 người, 
làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ em 28 trường hợp. Bổ sung hộ tịch cho 2 người; 
cấp bản sao từ sổ gốc là 280 bản. Ban hành công văn trả lời và đề nghị xác minh hộ 
tịch cho 56 người. Chứng thực bản sao từ  bản chính 1369 việc( trên 3800 bản sao), 
chứng thực chữ ký công dân 19 việc, chứng thực hợp đồng giao dịch 42 hợp đồng. 
Thực hiện chứng thực điện tử là 250 hồ sơ; Thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính 
được 120 hồ sơ.

Thực hiện nghiêm túc việc tự rà soát, kiểm tra các văn bản ban hành tại địa 
phương, qua kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2022 không có văn bản QPPL nào ban 
hành. Thường xuyên tuyên truyền Luật hộ tịch, lấy ý kiến tham gia xây dựng Luật 
trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội  khóa XV. Mặt trận tổ quốc xã, các Ngành Đoàn thể, 
thành viên Ban chỉ đạo PBGDPL xã, các cơ sở thôn xóm tổ chức 6 Hội nghị TTPL có 
trên 500 người dự. Triển khai tổ chức ” Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 
2022” với 52 người tham gia; tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng chống 
dịch COVID-19.
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4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân
Thực hiện nghiêm lịch thường trực tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công 

dân, 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã đã tiếp nhận 17 đơn đề nghị của công dân, căn 
cứ nội dung đơn UBND xã đã xem xét giải quyết 14/17 đơn đạt 82.3% ( 2 đơn của 
UBND huyện gửi về). Công tác hòa giải ở cở sở cũng được chú trọng, trong 6 tháng 
đầu năm xảy ra 11vụ việc và đã hòa giải thành 10 vụ việc đạt 90.9 %.

IV. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, phòng 
chống tham nhũng thực  hành tiết kiệm chống lãng phí

1. Công tác chỉ đạo điều hành
Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự 

toán ngân sách 6 tháng đầu năm của UBND xã, đã bám sát vào Nghị quyết của BCH 
Đảng bộ, Nghị quyết kỳ họp HĐND xã và sự chỉ đạo của cấp trên; chủ động nắm các 
diễn biến, tình hình, đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp, tập trung chỉ đạo quyết liệt 
trên các lĩnh vực trọng tâm, khắc phục thời tiết bất lợi để chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; 

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19: tập trung chỉ đạo các bộ phận xây 
dựng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các 
chỉ thị, hướng dẫn của các cấp. UBND xã đã tập trung cho công tác tiêm vắc xin 
covid -19 theo chỉ đạo của cấp trên.  UBMTTQ xã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn 
thể làm tốt cuộc vận động quỹ phòng  chống dịch Covid-19. 

Chỉ đạo, xây dựng và ban hành 347 văn bản trong đó: 157 Quyết định và 190 
văn bản hành chính thông thường, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-
xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

2. Công tác xây dựng Chính quyền
Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen 

thưởng và công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 
công chức xã.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện Ninh Giang xét ra quyết định nâng 
lương trước thời hạn cho 01 đồng chí cán bộ; nâng lương thường xuyên cho 01 đồng 
chí  cán bộ và 01 đồng chí công chức. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác dân 
vận chính quyền cơ sở.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, UBND xây dựng kế hoạch, các 
văn bản, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 
2022-2024. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo. Xây dựng báo cáo sơ 
kết 03 năm phong trào thi đua của cán bộ, công chức thực hiện văn hóa công sở giai 
đoạn 2019-2025. 

3. Công tác cải cách hành chính
Tiếp tục triển khai và thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, rà soát thủ tục 

hành chính năm 2022 và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kiện toàn bộ 
phận “tiếp nhận và trả kết quả” tại UBND xã; đẩy mạnh và áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã; sử dụng hiệu quả phần mềm 



8
quản lý văn bản và cổng thông tin điện tử của xã; Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
thủ tục hành chính trên dịch vụ công mức độ 3,4. 

Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 
chức và công dân tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”, Trên hệ thống một cửa Tỉnh 
đến 29/6/ 2022 đã tiếp nhận 1720  hồ sơ ( đã giải quyết 1714 hồ sơ, 5 hồ sơ trả lại 
công dân không đủ điều kiện giải quyết và 01 hồ sơ đang giải quyết) thuộc các thủ tục 
lĩnh vực tư pháp và lĩnh vực LĐTB&XH, Địa chính&XD-NN&MT.

Nâng cao chất lượng Hội nghị, hội thảo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, 
công chức, người lao động, nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, công chức. 

4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm
Triển khai và thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện kê khai minh bạch tài sản, 
thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư 
số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

C. Những tồn tại và hạn chế
1. Sản xuất Nông Nghiệp, XD nông thôn mới và PCTT: Tình trạng nhân dân 

bỏ ruộng không cấy vẫn xảy ra. Hoạt động của HTX DVNN hiệu quả chưa cao. 
- Các vi phạm công trình thủy lợi vẫn xảy ra, kế hoạch thu quỹ PCTT chưa 

đảm bảo tiến độ.

2. Lĩnh vực quy hoạch, giao thông, xây dựng: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng 
đường vẫn còn xảy ra.

3. Lĩnh vực tài nguyên – môi trường: Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, 
môi trường vẫn còn xảy ra, việc phát hiện và xử lý các vi phạm còn chậm và chưa 
triệt để. Công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, ý thức chấp hành Luật bảo vệ 
môi trường của một số ít hộ dân chưa nghiêm.

- Tiến độ triển khai một số công trình xây dựng theo kế hoạch đầu tư công năm 
2022 tiến độ còn chậm.

4. Lĩnh vực y tế, giáo dục: Một số bộ phận người dân có biểu hiện chủ quan, 
xem nhẹ  trong công tác các phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Tiến độ triển khai kế hoạch xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia còn 
chậm.

5. Văn hóa- xã hội: Công tác tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú. Tình 
trạng cấp thẻ BHYT cho một số đối tượng còn chậm. 

6. An ninh, Quốc phòng: Tình trạng Việc xử lý thanh niên không chấp 
hành lệnh gọi sơ, khám tuyển NVQS hiệu quả chưa cao, đặc biệt có 1 trường hợp 
không nhận lệnh nhập ngũ. 

Trật tự an ninh trên địa bàn xã: vẫn còn xảy ra một số cá nhân vi phạm pháp 
luật, mất trộm vặt vẫn còn. Công tác làm thẻ CCCD gắn chíp gặp nhiều khó khăn.

7. Công tác cải cách hành chính: Cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh 
vực chưa chuyển biến rõ nét. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở một số bộ phận 
chưa nghiêm, chưa kịp thời.
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8. Lĩnh vực Tư pháp, giải quyết đơn thư: Tiến độ giải quyết đơn thư KN-TC, 

phản ánh kiến nghị của công dân còn chậm, tình trạng đơn thư vượt cấp vẫn còn 
xảy ra. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo mức độ 3,4 còn gặp nhiều khó 
khăn.

9. Lĩnh vực tài chính – ngân sách: Công tác thu hồi nợ đọng và giải ngân 
một số công trình theo kế hoạch còn chậm.

PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Dự báo 6 tháng cuối năm 2022, tình hình kinh tế- xã hội còn tiếp tục khó 
khăn và có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2022 đề ra ở mức cao nhất UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu sau:

A. Một số chỉ tiêu chính 
1. Tổng sản phẩm xã hội phấn đấu đạt 159 tỷ đồng 
- Ngành nông nghiệp 34 tỷ đồng; 
- Ngành TTCN – XD  55 tỷ đồng; 
- Ngành dịch vụ 70 tỷ đồng; 
2. Diện tích lúa mùa 195. 96 ha, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha; cây rau màu 

8.5 ha. Diện tích cây vụ đông 25 ha trở lên. 
3. Sản lượng thủy sản thu hoạch đạt 1.540 tấn để cả năm đạt 100% kế hoạch.
4. Tập trung tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi lợn tái đàn và đầu tư chăn 

nuôi đàn lợn,  để cả năm đàn gia cầm tăng 15%, đàn bò, bê tăng trên 3%.
5. Duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục triển khai kế hoạch 

phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 
6. Duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95% trở lên. 04 làng duy trì và phát huy giữ 

vững, nâng cao chất lượng làng văn hoá. Phối hợp với MTTQVN xã tổ chức thành 
công ngày hội ”đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”.

7. Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao các tiêu chí để trường Mầm non, 
trường Tiểu học tiến tới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường THCS tiếp tục đầu tư 
hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục để phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia. 

8. Về y tế: giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống 
dưới 6.1 %;  99% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vac-xin. Giảm tỷ lệ 
phát triển dân số tự nhiên dưới 1%.

9. Duy trì 100% số hộ được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ rác thải 
sinh hoạt được thu gom xử lý 85% trở lên. 

10. Làm tốt công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu 
chí mới, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 
27/7; Hoạt động hè năm 2022. Tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 
2022-2024. 

10. Cơ quan đạt cơ quan, đơn vị văn hóa; & 85% cán bộ, công chức đạt danh 
hiệu lao động tiên tiến và xuất sắc. 
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11. Giữ vững An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu 

giao quân năm 2022. 
B. Nhiệm vụ và giải pháp trên từng lĩnh vực
I. Lĩnh vực kinh tế 
1. Về sản xuất nông nghiệp, PCTT&TKCN và xây dựng nông thôn mới: 
- Về sản xuất nông nghiệp: Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 

2022, đảm bảo diện tích, cơ cấu trà, vụ. Phấn đấu vụ mùa năng xuất bình quân đạt đạt 
60 tạ/ha. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
tiếp tục phát triển sản xuất theo hướng tập trung, xã có ít nhất một vùng sản xuất tập 
trung quy mô 30 ha trở lên. Nâng cao chất lượng dịch vụ của các Hợp tác xã DVNN. 

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ 
sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; rà soát nghiên cứu quy hoạch các sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên 
đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; duy trì, tạo điều kiện phát triển các mô hình chăn 
nuôi, thuỷ sản tập trung.

- Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Chủ động triển 
khai hiệu quả Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2022; hoàn thành Kế hoạch làm thuỷ lợi 
Đông Xuân 2021-2022. Nâng cao năng lực dự báo, chủ động các biện pháp kỹ thuật 
nhằm ứng phó hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết. Tăng cường công tác quản 
lý các công trình thủy lợi.

- Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân 
về thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Củng cố, nâng 
cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn. Tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. 

2. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch, giao thông:
- Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp : Duy trì ổn định các cơ sở sản 

xuất công nghiệp, TTCN, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, 
sức cạnh tranh trên thị trường. Nâng cao hiệu quả phát triển TTCN và ngành nghề. 
Phối hợp với các ngành chức năng của huyện tăng cường công tác QLNN đối với các 
công ty TNHH, xí nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.

- Về quy hoạch: Tăng cường quản lý và khai thác hiệu quả các quy hoạch phát 
triển KT-XH được phê duyệt; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc công bố, công 
khai và thực hiện quy hoạch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các quy hoạch sử dụng 
đất, quy hoạch NTM đã được UBND huyện phê duyệt.

- Về giao thông: Thường xuyên làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến 
đường theo phân cấp quản lý. Tiếp tục thực hiện  kế hoạch đảm bảo an toàn giao 
thông; kế hoạch giải toả hành lang ATGT; kế hoạch xây dựng đường giao thông nông 
thôn năm 2022; chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ của cấp trên. 

3. Hoạt động thương mại - dịch vụ và thu hút đầu tư: Tiếp tục khuyến khích 
và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào sản xuất Phát huy hiệu 
quả hoạt động của các chợ hiện có, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các vùng quy 
hoạch trên địa bàn xã.

4. Về quản lý tài chính - ngân sách: Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước 
năm 2015; Tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là thu từ thu tiền 
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sử dụng đất; tăng cường thực hiện các biện pháp chống thất thu, truy thu nợ đọng. 
Kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch các nguồn ngân sách; giải ngân các nguồn 
vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng cường 
chỉ đạo, đôn đốc xử lý nợ XDCB và thực hiện quyết toán các công trình đã hoàn thành.

5. Về tín dụng, ngân hàng: Duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín 
dụng, ngân hàng, đẩy mạnh cho vay đối với các dự án có hiệu quả kinh tế cao, 
phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 
số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định 116/2018/NĐ-CP, ngày 
07/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn.

6. Về hoạt động đầu tư công: Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công 6 
tháng cuối năm 2022, đảm bảo thực hiện nghiêm theo Luật Đầu tư công, Luật Xây 
dựng; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, bố trí đầu tư có 
trọng tâm, trọng điểm, tập trung chỉ đạo xử lý nợ xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ 
các dự án chuyển tiếp, quyết toán các công trình đã hoàn thành; tổ chức triển khai các 
dự án được phê duyệt trong năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

II. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường
Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT vào lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải quyết ô nhiễm môi trường và quản 
lý xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; giải quyết các vấn 
đề nổi cộm, bức xúc về về đất đai, môi trường.. Kiểm tra rà soát quy hoạch sử dụng 
đất theo quy hoạch nông thôn mới phù hợp với quy hoạch chung của huyện. Tiếp tục 
đề nghị huyện cấp GCNQSD đất cho các hộ đủ điều kiện xử lý đất dôi dư. Tăng 
cường khuyến cáo nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; giải quyết các vấn đề 
về đất đai, môi trường, giao thông, đê điều. Làm tốt công tác phát hiện và ngăn chặn, 
xử lý các hộ vi phạm về đất đai, giao thông, đê điều.

III. Lĩnh vực văn hóa –xã hội
1. Về Giáo dục và đào tạo: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại các trường 

học; xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023. Tập trung nâng cao chất 
lượng giáo dục mũi nhọn; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các 
cấp học. Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng dẫn của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán 
bộ, giáo viên; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh, tăng cường nâng cao 
chất lượng dạy và học, rèn kỹ năng sống cho học sinh. 

Tiếp tục huy động các nguồn lực để kiên cố hoá trường lớp, lớp học, gắn với 
xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia. Tăng cường quản lý, 
kiểm tra các khoản thu từ xã hội hóa; các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường trên 
địa bàn xã.

2. Về Y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình: Thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng các dịch vụ y 
tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động phòng chống dịch bệnh. Nâng cao trách 
nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ làm công tác y tế. Đẩy mạnh các chương trình 
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quốc gia về y tế, duy trì và nâng cao các tiêu chí quốc gia về y tế. Tăng cường tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư 
nhân và VSATTP. Triển khai hiệu quả các biện pháp truyền thông, hành chính để hạn 
chế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. 

3. Về văn hoá, thông tin: Tiếp tục tuyên truyền đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Duy trì và nâng 
cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Quản lý, 
bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn.

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể 
thao, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hìn mới; 

Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử trong thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. Triển khai có hiệu quả cập nhật TTHC mức độ 3, 4.

4. Lao động việc làm và đảm bảo an sinh xã hội: Triển khai thực hiện tốt các 
chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo; kế 
hoạch thăm, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện, xã đối với người có công và 
các đối tượng xã hội, nhân dịp Lễ, Tết, ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7... đảm bảo kịp 
thời, công bằng và minh bạch. 

Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo; kế hoạch phòng chống 
ma tuý, mại dâm...năm 2022. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm nghèo, khắc 
phục tình trạng tái nghèo trong cộng đồng; chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, 
người có công. Đẩy mạnh thực hiện chế độ BHYT, BHXH tự nguyện. Tăng cường 
tuyên truyền phổ biến về phòng chống ma túy, mại dâm, các biện pháp phòng ngừa, 
giảm tác hại về phòng chống HIV; đẩy mạnh công tác quản lý, theo dõi, giúp đỡ 
người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

IV. An ninh, quốc phòng, tư pháp, tiếp dân, giải quyết đơn thư
1. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục thực hiện hiệu 

quả chiến lược bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới, chương trình quốc gia về 
phòng chống tội phạm, ma tuý, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương. Tăng cường  công tác bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện công tác quản lý hành chính, đặc biệt là 
quản lý cư trú và thi hành án tại địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm 
chế, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

2. Quốc phòng, quân sự địa phương:  Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 
xây dựng kế hoạch rà soát, quản lý tốt nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. 
Tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS xã; Tham mưu cho UBND xã kiện toàn Hội 
đồng NVQS, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã họp Hội đồng NVQS thông qua 
danh sách công dân nằm trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu 
giao quân năm 2023, làm tốt công tác tuyên truyền về Luật NVQS cho các nam công 
dân chấp hành nghiêm công tác khám tuyển NVQS. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 
công tác hậu phương quân đội, thực hiện các quyết định về các chế độ, chính sách đối 
với các đối tượng trên địa bàn xã. 

3. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư 
Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, tập trung giải quyết, xử lý kịp thời đơn 
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thư khiếu nại, tố cáo và đề nghị của công dân. Nâng cao chất lượng giải quyết đơn 
thư; tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực 
hiện kết luận sau thanh tra. Tổ chức  đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với 
nhân dân năm 2022.

4. Công tác Tư pháp: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 
2022. Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành 
chính; hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật; làm tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và trợ giúp 
pháp lý, thi hành án dân sự tại xã. Thực hiện số hóa các thủ tục hành chính, các thủ 
tục  hành chính mức độ 3,4, chứng thực điện tử đảm bảo chỉ tiêu giao. Triển khai “ 
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” đợt 2.

V. Công tác xây dựng chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính và 
phòng chống tham nhũng lãng phí.

1. Công tác xây dựng chính quyền: Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên làm 
tốt công tác tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng. Nâng cao năng 
lực điều hành của chính quyền. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án 
sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị theo 
Nghị quyết của Chính phủ và UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền; Nghị quyết TW4 (khóa 
XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị. Tăng 
cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng 
đầu của cơ quan đơn vị.

Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2022. 
Thực hiện tốt phong trào thi đua, yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-
XH. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, phát hiện và xử 
lý kịp thời các vi phạm. Chỉ đạo tổ chức tốt kế hoạch bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 
2022-2024 trên địa bàn xã. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc  nhiệm kỳ 2021-2026.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là mối 
quan hệ công tác với cơ quan cấp trên trong triển khai và giải quyết công việc. Thực 
hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UB.MTTQ và các đoàn thể nhân 
dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; phối hợp tổ chức tốt các 
kỳ họp thứ 5,6 HĐND xã; các cuộc tiếp xúc cử tri và giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri. Tổng kết công tác năm 2022, xây dựng và triển khai chương trình, kế 
hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2023.

2. Công tác cải cách hành chính:. Thực hiện nghiêm  kế hoạch cải cách hành 
chính, kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
năm 2022. 

Tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, áp dụng phần mềm quản lý văn bản, hình thức họp trực tuyến trong 
công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiêm vụ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Cổng TTĐT; đẩy mạnh triển khai giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích; áp dụng Mô hình khung theo TCVN ISO 9001:2015 tại xã. Tập trung chỉ 
đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp.
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3. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: Thực hiện nghiêm Luật 

phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nghị định 
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của 
người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp 
vi phạm.

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022, 
trước mắt còn nhiều khó khăn thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy với tinh 
thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ và nhân dân trong xã, sẽ phấn đấu hoàn 
thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra./.
Nơi nhận:
- TT HĐND-UBND huyện;
- Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- TT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa XXII ;
-Lưu Vp.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Bắc
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