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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
(Trình kỳ họp Thứ ba HĐND xã Khóa XXII)

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ - HĐND và thực hiện chương trình 
công tác đề ra, 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển KT- XH, ANQP đạt một số kết quả chủ yếu như sau: 

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KT-XH, AN NINH, QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

A- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. Lĩnh vực kinh tế
Tổng thu nhập theo giá hiện hành (ước đạt): 185 tỷ đồng, tăng 29,4 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt 47% kế hoạch năm, trong đó:
- Thu nhập từ nông nghiệp: (ước đạt) 30,5 tỷ đồng, tăng 5,1 tỷ đồng so với 

cùng kỳ năm 2021, đạt 41,4% kế hoạch năm.
- Thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: (ước đạt) 64,5 tỷ đồng, tăng 

4,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt 46,07% kế hoạch năm.
- Thu nhập từ nguồn tiền công, tiền lương, trợ cấp xã hội và các nguồn 

khác: (ước đạt) 90 tỷ đồng, tăng 19,8 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2021, đạt 51,02% 
kế hoạch năm.

1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
1.1. Sản xuất nông nghiệp
Thường xuyên tuyên truyền các văn bản của cấp trên về khuyến cáo nhân 

nhân trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả. Xây dựng báo cáo 
về việc thực hiện đề án “Phát triển vùng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP gắn 
với du lịch sinh thái, xuất khẩu”.

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và Tập đoàn BVTV 
Lộc Trời tổ chức tập huấn về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây vải cho 80 
lượt người. Hội nông dân xã phối hợp trung tâm dạy nghề &hỗ trợ nông dân tỉnh 
và công ty phân bón Lâm Thao tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật về hướng 
dẫn, theo dõi sử dụng phân bón có hiệu quả, cách nhận biết phân bón hóa học giả 
trên thị trường. Giới thiệu phân bón sinh học Amio. Hướng dẫn phòng trừ sâu 
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bệnh rệp sáp, rệp vảy, rệp bông trên cây vải, ổi và bệnh nấm, bệnh tắc kè trên cây 
thanh long cho 60 hộ dân.

a. Trồng trọt: Tổng diện tích đất nông nghiệp: 491,74 (giảm 0,46 ha). 
- Diện tích cây vải giảm 10%, diện tích nhãn giữ ổn định khoảng 114,1 ha 

(bằng 23,2% diện tích đất nông nghiệp), trong đó: diện tích vải khoảng 97,1 ha; 
diện tích nhãn khoảng 17 ha, năng suất ước đạt 170 tấn. Năm 2022 năng suất cây 
vải cho sản lượng khá (ước đạt) 786 tấn, giảm 61 tấn so với cùng kỳ năm 2021, 
giá bán ổn định ở mức cao.

- Diện tích cây ổi khoảng 186 ha (38,82% diện tích đất nông nghiệp) năng 
suất (ước đạt) 3.100 tấn tăng 152 tấn so cùng kỳ năm 2021, giá bán ổn định 
khoảng 6.000/kg.

- Diện tích cây hoa quả, củ khác 183,5 ha (37,28% diện tích đất nông 
nghiệp) sản lượng cho thu hoạch chủ yếu là cây hàng năm và các loại rau màu 
ngắn ngày, 6 tháng đầu năm 2022 ngoại trừ diện tích mít do ảnh hưởng của rét 
đậm cuối vụ làm giảm năng xuất thì sản lượng và nguồn thu từ cây sắn dây, cây 
sả và cây trồng khác trong khu dân cư đều cho thu hoạch ổn định.

b. Chăn nuôi:
Toàn xã đàn bò còn 6 con, dê 30 con, 250 đầu lợn, đàn lợn nái sinh sản 35 

con. Đàn gia cầm giữ ổn định từ đầu năm khoảng 7.400 con, 32 đàn ong. Diện 
tích nuôi thả cá không phát triển mở rộng và phát huy hiệu quả.

* Giá trị sản lượng trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 80,6 triệu đồng, tăng 30 
triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt 41,48% kế hoạch năm.

c. Hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp, Ban chăn nuôi thú y, khuyến 
nông.

- Hợp tác xã dich vụ nông nghiệp tổ chức điều tiết nước phục vụ sản xuất 
theo đúng kế hoạch, đồng thời thông báo cho nhân dân chủ động phòng trừ sâu 
bệnh và chăm sóc cây ăn quả. Tổ chức 02 đợt diệt chuột tập trung với số lượng là 
506 kg mồi, kinh phí 9,9 triệu đồng. Duy trì vệ sinh mương máng tưới tiêu nước 
phục vụ sản xuất.

- Đã tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc vụ Xuân năm 2022, kết quả đã 
tiêm được 30 liều vắc cin Tụ huyết trùng bò; 200 liều vắc xin dịch tả, tụ dấu cho 
đàn lợn và 120 liều vắc xin dại cho đàn chó.

d. Tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác
 Sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát hoạt động tiểu thủ công 

nghiệp, dịch vụ xây dựng và tiểu thương nhỏ được trở lại bình thường; các công 
ty, nhà máy tái sản xuất hàng hóa, nhân dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản 
xuất nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho lao động tại chỗ. Trong 6 tháng đầu 
năm hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiểu thương buôn bán và các hoạt động 
ngành nghề khác phát triển khá.

1.2. Xây dựng nông thôn mới.
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Duy trì các tiêu chí đã đạt trong xây dựng Nông thôn mới.
Xây dựng dự toán, thiết kế mở rộng, nâng cấp hai tuyến đường giao thông 

nông thôn do xã quản lý và tuyến giao thông ra đồng thuộc thôn Kim Can.
Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng 

Nông thôn mới nâng cao.
2. Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường
a. Công tác quản lý đất đai
Thực hiện nghiêm Luật đất đai năm 2013, Quyết định 1654 trên địa bàn. 

Tổ chức thống kê đất đai, thực hiện cấp giấy xác nhận diện tích đất ở cho nhân 
dân. Hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 trình 
cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Triển khai thực hiện rà soát các thửa đất “dôi dư”, đất “xen kẹp”; đất vi 
phạm Quyết định 1654/2007 của UBND tỉnh.

b. Công tác xây dựng
Hoàn thành việc thi công xây dựng công trình Nghĩa trang liệt sỹ của xã. 

Hoàn thành dự toán thiết kế thi công công trình mở rộng đường giao thông nông 
thôn từ Cổng chùa Minh Phúc thôn Lang Can 3 đi Cổng Làng Lang Can 1 và 
tuyến đường từ ngã tư vào cổng chùa thôn Kim Can đến ngã tư ông Bật xóm 14.

c. Công tác môi trường
Duy trì việc thu gom rác thải sinh hoạt tại 4 thôn.
Tổ chức phát động nhân dân thường xuyên vệ sinh môi trường phòng 

chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm có thể phát sinh.
3. Công tác giao thông, thuỷ lợi
a. Công tác giao thông
- Duy trì phát quang các tuyến đường xã quản lý. Kiểm tra các tuyến 

đường ra đồng, nội đồng, đầu tư nâng cấp sửa chữa các điểm thâm trùng phục vụ 
việc đi lại sản xuất của nhân dân. Kết hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể tuyên 
truyền vận động nhân dân tổ chức phát quang hành lang và dọn cỏ, trồng hoa trên 
tuyến đường xã, thôn chào mừng Lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông 
thôn mới. 

- Hỗ trợ xi măng xây dựng tuyến đường ra đồng thôn Lang Can 1 và thôn 
Kim Can với tổng kinh phí là 333 triệu đồng. Hỗ trợ các thôn 110 m3 đá để tu bổ 
thâm trùng đường ra đồng, kinh phí 31,4 triệu; phát quang 6 km cây que đường ra 
đồng, kinh phí 8 triệu đồng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông trong dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang 
an toàn giao thông đường tỉnh 390E, tuyên truyền ý thức tuân thủ các quy định về 
quản lý, khai thác và bảo vệ đường giao thông nông thôn.

b. Công tác thuỷ lợi
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- Kiện toàn Ban chỉ huy, Văn phòng Ban chỉ huy và các Tiểu ban 

PCTT&TKCN. Xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN năm 2022 trên địa bàn xã. 
Kiểm kê dụng cụ phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2022. Kịp thời 
thông báo về chủ động ứng phó với thời tiết, thiên tai. 

- Phối hợp Hạt quản lý đê tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của 
pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai đối với cá nhân có hoạt động bến bãi 
liên quan đến đê điều.

4. Hoạt động tài chính - Ngân sách, tín dụng - Ngân hàng
a. Hoạt động tài chính - Ngân sách
* Tổng thu ngân sách xã 6 tháng: 6.840.431.276 đồng đạt 78,6% dự toán 

trong đó:
- Thu tại xã: 178.027.200 đồng, đạt 222,5% dự toán;
- Thu theo tỷ lệ %: 90.073.641 đồng, đạt 90,4% dự toán;
- Thu tiền sử dụng đất (20%): 1.757.085.900 đồng, đạt 43,9% dự toán;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.492.385.000 đồng, đạt 99,2% dự 

toán;
- Thu chuyển nguồn năm 2021: 322.859.635 đồng.
* Tổng chi ngân sách: 3.613.869.110 đồng, đạt  41,5 % dự toán, trong đó:
- Chi thường xuyên: 2.113.869.110 đồng, đạt 44,9 % dự toán;
- Chi trả nợ XDCB: 1.500.000.000 đồng  đạt  37,5% dự toán;
b. Hoạt động tín dụng- Ngân hàng.
Để tạo điều kiện cho các hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có nhu cầu phát triển sản xuất tiếp cận với các nguồn vốn vay ở ngân 
hàng CSXH, ngân hàng NN & PTNT đầu tư cho sản xuất, các Hội, đoàn thể đã 
đứng ra tín chấp với các ngân hàng để nhân dân tiếp cận nguồn vốn. 6 tháng đầu 
năm 2022, thông qua công tác kiểm tra nhìn chung nguồn vốn vay tại các ngân 
hàng sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, không có nợ xấu, nợ quá hạn.

II. Lĩnh vực Văn hoá- xã hội
1. Giáo dục - Đào tạo
Các nhà trường ở 3 cấp học thực hiện tốt việc dạy và học theo chương 

trình kế hoạch năm học đảm bảo thích ứng anh toàn, linh hoạt hiệu quả phòng 
chống dịch Covid-19. Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022.

- Trường Tiểu học có 26 cán bộ, giáo viên, 472 học sinh; tăng 03 giáo 
viên, nhân viên và 15 học sinh so năm 2020-2021. Kết quả qua các kỳ thi có 02 
giáo, viên 01 học sinh giỏi cấp huyện. Trường đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể 
lao động xuất sắc”.

- Trường THCS có 19 cán bộ, giáo viên và 263 học sinh; tăng 12 học sinh 
so với năm học 2020-2021. Kết quả qua các kỳ thi có 02 giáo viên, 22 học sinh 
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giỏi cấp huyện và 02 học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường 61/61 học sinh lớp 9 đủ điều 
kiện tốt nghiệp, tỷ lệ đạt 100%, có 47/50 học sinh tham gia thi trúng tuyển vào 
các trường THPT (01 THPT Nguyễn Trãi; 01 Thủ khoa, 01 Á khoa trường THPT 
Hà Bắc), đạt 94% và đứng thứ 02 sau trường THCS Chu Văn An. Trường đề 
nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Trường Mầm non có 28 cán bộ giáo viên, 57/57 trẻ 5 tuổi hoàn thành 
chương trình đạt tỷ lệ 100%. Trường đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động 
tiên tiến”.

2. Công tác Y tế - Dân số, KHHGĐ
a. Công tác y tế: 
- Hoạt động thường xuyên: Trạm Y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân, Trong 6 tháng, đã thực hiện khám, chữa bệnh thường xuyên cho 
1.293 lượt người (giảm 992 lượt người so cùng kỳ năm 2021), số được BHYT chi 
trả 977 lượt người. Hoàn thành việc tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em trong 
độ tuổi là 25 trẻ. Kiểm tra việc chấp hành các quy định vệ sinh ATTP ở 22 cơ sở 
sản xuất kinh doanh, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm. Tổ chức cho trẻ em từ 
6-36 tháng tuổi uống Vitamin A trong ngày 1/6. Phối hợp với Bệnh viện Mắt và 
Da liễu Hải Dương khám và tư vấn các bệnh về mắt cho 90 người, qua khám 
sàng lọc đã có 08 người được tư vấn phẫu thuật điều trị.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19: Làm tốt việc tiếp nhận 
xét nghiệm, thu dung, quản lý và hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-
19 trên địa bàn. 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận theo dõi và hướng dẫn điều trị cho 
1.085 bệnh nhân Covid-19, số ca khỏi bệnh 1.083, số tử vong 02 ca. Đến nay đã 
qua 6 tuần không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tổ chức khám sàng lọc, tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 cho công dân theo hướng dẫn của Bộ y tế, đến 15/6 đã 
có 5.038/5.128 người >18 tuổi được tiêm phòng vác xin phòng Covid-19 (01 liều 
là 18 người, 02 liều là 5.020, 03 liều là 2.831; 04 liều là 187), có 345/356 người 
từ 12 đến 18 tuổi được tiêm phòng (01 liều 07 người, 02 liều 338 người); có 
298/475 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm, (01 liều 16 người, 02 liều 282 
người).

b. Công tác dân số, KHHGĐ: 
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền 2 đề án, giảm thiểu 

mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh nâng cao chất 
lượng dân số. Phối hợp Trung tâm y tế huyện tổ chức chiến dịch truyền thông 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa 
gia đình cho 110 người.

- Số cháu sinh trong 6 tháng là 23 cháu, tăng 04 cháu so với cùng kỳ năm 
2021. Tỷ suất sinh là 3,7%otăng 0,7%o so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ phát triển 
dân số tự nhiên là 0,03%, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm 2021. Số ca sinh con 
thứ 3 là 04 ca, tăng 01 ca so với cùng kỳ năm 2021.

3. Hoạt động Văn hóa-thể dục thể thao và phát thanh
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- Tổ chức treo cờ Tổ quốc, cắm cờ hồng kỳ, treo băng zon, khẩu hiệu, 

pano, phát thanh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), mừng xuân Nhâm Dần, kỉ niệm 47 năm 
giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 136 năm 
ngày Quốc tế lao động, 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022)…, 
tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Hỗ trợ 2,6 triệu đồng tiền hương nến ngày Tết cho các cảnh Đình, Chùa, 
Đền, Nghĩa trang Liệt sỹ. Chỉ đạo các thôn, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng không tổ 
chức Lễ hội đầu xuân, tạm dừng các nghi lễ có đông người tham gia. Tuyên 
truyền, vận động nhân dân giảm quy mô và rút ngắn thời gian tổ chức lễ cưới, tổ 
chức tang lễ cho công dân qua đời, tạm dừng các hoạt động giao lưu văn nghệ, 
các giải thể thao đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phối hợp với UB MTTQ xã hướng dẫn các thôn: đăng ký xây dựng làng 
văn hóa, các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 100%.

- Tổ chức Lễ khai mạc và hoàn thành tổ chức các môn, giải thi đấu trong 
chương trình Đại hội thể dục thể thao cấp xã lần thứ IX. Tham gia đầy đủ các 
môn, giải thi đấu thể thao do huyện tổ chức, kết quả đạt 01 huy chương vàng môn 
bóng chuyền hơi nữ trung và cao tuổi.

- Chỉ đạo truyền thanh làm tốt công tác tiếp âm đài các cấp và tuyên truyền 
về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin kịp thời các chỉ đạo, điều 
hành của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Tuyên truyền về phòng, chống tai 
nạn, thương tích, trong đó có TNGT và tai nạn đuối nước cho trẻ em dịp nghỉ hè 
năm 2022 và tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của địa 
phương. 

4. Công tác Lao động TB &XH và Hoạt động nhân đạo từ thiện
a. Công tác Lao động Thương binh - Xã hội
- Phối hợp tổ chức chúc thọ 163 cụ với kinh phí 57.050.000đ. 
- Tổ chức cấp phát quà của Chính phủ, tỉnh là 218 suất tổng giá trị là 

216.800.000đ. Quà trợ cấp khó khăn của tỉnh 102 suất với tổng kinh phí là 
30.600.00đ. Quà trợ cấp khó khăn của huyện 44 suất với tổng kinh phí là 
13.200.00đ. Quà của xã là 218 suất với tổng kinh phí là 6.000.000đ.

- Xét duyệt 09 hồ khuyết tật, 13 đối tượng người cao tuổi 80 tuổi, đơn thân 
nuôi con nhỏ. Hoàn tất và chi trả 6 hồ sơ mai táng phí người có công, hoàn tất 5 
hồ sơ mai táng phí bảo trợ xã hội.

- Rà soát hồ bổ sung hoàn tất hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở cho đối tượng theo 
Quyết định 22/2013 của Thủ tưởng Chính phủ. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo phát 
sinh trong năm 2022. Lập danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ mua BHYT tự 
nguyện theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hải Dương. 
Tiếp tục tăng mới, giảm, sửa thông tin thẻ y tế cho các đối tượng quản lý.

- Tặng quà trẻ em trong ngày 1/6 với kinh phí 1,5 triệu đồng. Rà soát lập 
danh sách Người cao tuổi đủ điều kiện mừng thọ năm 2023, 
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b. Hoạt động nhân đạo từ thiện
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện tặng một nhà Đại đoàn kết 

cho hộ gia đình ở xóm 6 trị giá khoảng 120 triệu đồng. Vận động xã hội hóa các 
con em xa quê 260 suất quà trị giá 100 triệu đồng nhân dịp tết Nhâm Dần năm 
2022.

Vận động cán bộ và nhân dân tình nguyện hiến 10 đơn vị máu. Tổ chức 
thăm hỏi, tặng 16 xuất quà cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà dịp Tết 
nguyên đán, trị giá 4,8 triệu đồng.

5. Các hoạt động khác
a. Công tác tôn giáo
Làm tốt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động tôn giáo. Các hoạt 

động tôn giáo, tự do tín ngưỡng trong nhân dân được đảm bảo và hoạt động đúng 
quy định của Pháp luật. 

b. Công tác khuyến học
Hội khuyến học phối hợp cùng với các dòng họ làm tốt công tác khuyến 

học, khuyến tài; các dòng họ tổ chức gặp mặt tuyên dương, trao tặng quà cho các 
con em có thành tích trong học tập nhân dịp đầu xuân. Hội cha mẹ học sinh của 
các nhà trường chủ động trích quỹ hội để trao thưởng, động viên cho học sinh có 
thành tích trong năm học.

III. Lĩnh vực Tư pháp
- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua hoạt động 

phòng một cửa. Công tác tiếp dân theo quy định được duy trì, tiếp nhận và giải 
quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của công dân. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp 
nhận 07 lượt đơn đề nghị của công dân, tăng 05 lượt so cùng kỳ năm 2021 
(huyện chuyển về 03 đơn); UBND xã đã giải quyết 05 đơn, còn 02 đơn đang xem 
xét giải quyết. 

- Công tác chứng thực, đăng ký quản lý hộ tịch được thực hiện chặt chẽ. 
Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện chứng thực 2.480 lượt bản sao từ bản chính, 
xác nhận hồ sơ 120 lượt, chứng thực chữ ký công dân 40 việc, chứng thực hợp 
đồng giao dịch về đất là 58 việc; đăng ký khai sinh 84 trường hợp, đăng ký khai 
tử 42 trường hợp, đăng ký kết hôn 30 đôi,… 

IV. Lĩnh vực An ninh, quốc phòng.
1. Công tác an ninh trật tự.
- Công tác quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Duy 

trì thực hiện Đề án“Làng an toàn, khu dân cư, cơ quan, dòng họ an toàn về an 
ninh trật tự”. Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, 
tình hình an ninh - trật tự trước trong và sau Tết.

- Làm tốt công tác quản lí cư trú, thông tin dữ liệu dân cư Quốc gia, phối 
hợp tổ chức cấp CCCD gắn chíp cho công dân. 
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- Rà soát các đối tượng tù tha về địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra 

kiểm soát việc khai thác cát sỏi và thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn.

2. Công tác quốc phòng và quân sự địa phương
- Hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

với 17/17 thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu. Tổ chức đăng 
ký NVQS cho các nam thanh niên, đã đăng ký cho 30/30 thanh niên, đạt 100%. 

- Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân theo 
đúng kế hoạch của Ban CHQS huyện; tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ 2, 
năm thứ 4. Đông viên lực lượng Dự bị động viên tham gia huấn luyện theo kế 
hoạch của Ban CHQS huyện đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Tham gia hội thao 
trung đội dân quân, kết quả đạt Khá.

- Thường xuyên kiện toàn Lực lượng  phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn.

- Xây dựng kế hoạch diễn tập PCTT&TKCN năm 2022
- Thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.
B. NHỮNG HẠN CHẾ YẾU KÉM
- Tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao còn chậm.
- Công tác rà soát lập danh sách các thửa đất “dôi dư”, “đất xen kẹp”  đất 

vi phạm Quyết định 1654, của UBND tỉnh và công bố danh mục thửa đất nhỏ hẹp 
do nhà nước quản lý theo quy định còn chậm. 

- Công tác quản lý đất đấu thầu có thời hạn còn hạn chế, một số hộ dân đã 
tự ý sử dụng diện tích đấu ngoài đê không đúng quy định.

- Đàn gia súc, gia cầm giảm mạnh, chăn nuôi nhỏ lẻ không phát triển.
- Việc thu rác tại bãi rác chung chuyển chưa dứt điểm còn tồn đọng.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ về đích xây dựng Nông thôn mới nâng cao và các 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ANQP, nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm là 
rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm chỉ đạo, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và các 
cơ sở trong đó phải đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu để 
thực hiện, cụ thể như sau:

A. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng 

các cấp, kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ 
đạo nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nhằm 
tăng năng suất sản phẩm và thu nhập của nhân dân.
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2. Đẩy mạnh khai thác và quản lý chặt chẽ các nguồn thu; sử dụng tiết 

kiệm, có hiệu quả các khoản chi từ ngân sách, nhất là các khoản chi thường 
xuyên. 

3. Tăng cường quản lý, xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, khai thác, 
sử dụng tài nguyên đất, bảo vệ môi trường. Tổ chức rà soát và đề nghị xử lý đất 
xen kẹp, đất dôi dư. Hỗ trợ cải tạo và nâng cấp đường giao thông, hệ thống tưới 
tiêu phục vụ đi lại và sản xuất của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất

4. Triển khai, thực hiện tốt các phương án phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn, kế hoạch điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ thiên tai. Tổ chức Diễn 
tập thực hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 theo chỉ đạo 
của huyện.

5. Tổ chức kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất ở các nhà trường phục 
vụ cho năm học mới. Duy trì thực hiện các hoạt động văn hóa cơ sở và các chính 
sách an sinh xã hội. 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nhiệm vụ cải cách thủ tục 
hành chính thông qua hoạt động bộ phận “một cửa”. Chỉ đạo các ngành chuyên 
môn giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của công dân. Giữ vững ổn định 
chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng quân sự địa 
phương.

B. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
I. Lĩnh vực kinh tế
1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
1.1. Sản xuất nông nghiệp
- Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp tập trung điều tiết nước hợp lý phục 

vụ sản xuất, chủ động tháo nước đệm trong mùa mưa bão. Tiếp tục tổ chức các 
đợt diệt chuột tập trung năm 2022.

- Khuyến cáo các hộ dân chủ động chăm sóc cây vải, nhãn sau thu hoạch. 
- Chỉ đạo Ban thú y rà soát, tuyên truyền vận động hộ chăn nuôi đăng ký 

và tổ chức tiêm vắc cin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đảm bảo 100% đàn lợn 
thộc đối tượng được tiêm. Cán bộ phụ trách nông nghiệp tổ chức khuyến cáo, 
hướng dẫn các hộ dân chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả và 
đàn gia súc, gia cầm. Tổ chứccác buổi chuyển giao KHKT cho nông dân.

- Duy trì, mở rộng quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ. Tiếp 
tục vận động nhân dân đầu tư xây dựng, củng cố các tuyến giao thông tạo điều 
kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp.

1.2. Công tác xây dựng nông thôn mới 
Tiếp tục chỉ đạo các thôn khảo sát, xây dựng kế hoạch đồng thời làm tốt 

công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đường giao thông, trong đó: 
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tập trung đầu tư xây dựng 02 tuyến đường giao thông nông thôn đã được phê 
duyệt. 

Phối hợp các cấp và hỗ trợ thôn Lang Can 3 và thôn Kim Can xây dựng 
tuyến mương tuyến đường ra đồng.

Tổng hợp, rà soát báo cáo và tài liệu kiểm chứng phục vụ thẩm định đề 
nghị xã về đích Nông thôn mới nâng cao.

2. Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường
- Thực hiện nghiêm Quyết định 1654 của UBND tỉnh không để các vi 

phạm về đất đai xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục rà soát đất dôi dư, đất xen kẹp, đất 
vi phạm Quyết định 1654 theo kế hoạch. 

- Hoàn thiện thi công công trình Sân tập có mái che trường Tiểu học. Khởi 
công xây dựng các công trình do UBND xã đầu tư đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, trước mắt là 02 tuyến đường và mương tiêu thoát nước: từ Cổng chùa 
Minh Phúc thôn Lang Can 3 đi Cổng Làng Lang Can 1 và tuyến đường từ ngã tư 
vào cổng chùa thôn Kim Can đến ngã tư ông Bật xóm 14.

- Duy trì tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt tại 4 thôn; tuyên truyền vận 
động nhân dân phân loại rác trước khi đưa đi xử lý, tuyên truyền để nhân dân làm 
tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chống ô nhiễm môi trường.

3. Công tác giao thông, thuỷ lợi
- Chỉ đạo các thôn khảo sát, xây dựng kế hoạch tiếp tục vận động, hỗ trợ 

nhân dân xây dựng đường ra đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến 
Luật đê điều, Luật phòng chống thiên tai, Pháp lệnh bảo vệ công trình thủy lợi; 
vận động nhân nhân chủ động khơi thông hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân 
cư đảm bảo không để ngập úng cục bộ trong mùa mưa bão.

- Tổ chức nạo vét các tuyến mương đồng đảm bảo tưới tiêu nước phục vụ 
sản xuất.

4. Hoạt động tài chính ngân sách
- Triển khai kế hoạch thu phương án và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

Tăng cường kiểm soát hoạt động thu chi ngân sách đảm bảo theo quy định, thực 
hiện chi ngân sách theo kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 

- Tập trung rà soát lại diện tích đất công, rà soát các loại hợp đồng cho thuê 
đất, các khoản thu tại địa phương để đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm 
Nghị quyết HĐND xã về lộ trình trả nợ xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện Luật 
thực hành chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh 
phí từ ngân sách.

II. Văn hoá- Xã hội
1. Về Giáo dục& Đào tạo
- Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục tuyên truyền cho học sinh thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối 
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nước trong dịp hè. Xây dựng nhiệm vụ năm học 2022-2023 và kiểm tra duy trì 
công nhận các danh hiệu trường chuẩn Quốc gia. Tổ chức Lễ tuyên dương giáo 
viên, học sinh đạt giải qua kỳ thi các cấp năm học 2021-2022 và học sinh trúng 
tuyển vào các trường Đại học năm 2022.

- Tổ chức kiểm tra, bổ sung cơ sở vật chất các trường học phục vụ năm học 
2022-2023 và duy trì, công nhận các danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia.

2. Công tác Y tế, dân số KHHGĐ
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm, kiểm soát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và ATTP trong sản xuất 
kinh doanh. Chủ động công tác phòng chống dịch bệnh cho người, không để dịch 
bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân. Đảm bảo 
tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cho trẻ trong độ tuổi.

- Tăng cường công các tuyên truyền kết hợp vận động lồng ghép cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ. 

3. Hoạt động Văn hóa-thể dục thể thao và phát thanh
- Tổ chức các hoạt động tuyền truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của địa phương: kỉ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ; 77 năm Cách 
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS 
(01/12); 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân và Ngày hội quốc phòng toàn 
dân, tuyên truyền phòng chống dịch….và các nhiệm vụ của chính trị của địa 
phương.

- Phối hợp với UB MTTQ chỉ đạo các thôn tổ chức bình xét gia đình văn 
hóa, chấm điểm Làng văn hóa năm 2022. Hướng dẫn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 
tổ chức hoạt động theo quy định; tổ chức lễ hội Di tích lịch sử văn hóa Đền Tòng 
thiện. 

- Tham gia liên hoan ca múa nhạc, hát dân ca không chuyên huyện năm 
2022. Tổ chức các hoạt động Văn hóa thể thao ở cở sở và Giải vô địch bóng 
chuyền truyền thống năm 2022.

- Tiếp tục vận động thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh, thực hiện 
tiết kiệm trong việc cưới, việc tang. Tăng cường công tác xã hội hoá để tổ chức 
hoạt động văn hoá, thể dục thể thao. Tổ chức hoạt động hè cấp xã và tham gia các 
hoạt động cấp huyện đảm bảo vui tươi, an toàn, hiệu quả, thiết thực.

4. Công tác Lao động TB &XH và Hoạt động nhân đạo từ thiện
- Tổ chức khánh thành công trình Nghĩa trang liệt sỹ, các hoạt động tri ân 

đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ; 
- Tập trung công tác thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2022
- Tổ chức hoạt động Vui Tết trung thu trẻ em năm 2022.
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- Tiếp tục giải quyết các chế độ chính sách và bảo trợ xã hội, giải quyết các 

hồ sơ người khuyết tật, người cao tuổi trên 80 tuổi. Điều ra rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo mới năm 2022.

- Đánh giá công nhận xã phường phù hợp trẻ em năm 2022.
- Giám sát Mô hình và vốn giảm nghèo năm 2022.
III. Công tác Tư pháp, hộ tịch
- Làm tốt công tác chứng thực và quản lý hộ tịch theo quy định.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
- Duy trì chế độ tiếp dân, nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị, 

đơn thư của công dân theo thẩm quyền; không để đơn thư khiếu kiện vượt cấp.
IV. Công tác an ninh, quốc phòng
1. Công tác an ninh trật tự
Duy trì, giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thực hiện tốt công tác quản lý 
hành chính về trật tự xã hội. Tăng cường tuần tra xuống các địa bàn dân cư, giải 
quyết kịp thời các vụ việc vi phạm ở cơ sở. 

2. Công tác quốc phòng và quân sự địa phương
- Rà soát nam thanh niên trong diện thực hiện NVQS, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
- Thường xuyên kiện toàn lực lượng xung kích phòng chống thiên tai.
- Cử quân nhân dự bị tham gia huấn luyện và diễn tập theo kế hoạch của 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
- Chuyển NVQS cho các nam thanh niên trúng tuyển vào các trường đại 

học, cao đẳng theo quy định.
- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
V. Công tác quản lý chỉ đạo của UBND xã
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã trên các lĩnh vực. 

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả phối hợp của các 
cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn 
nhiệm kỳ 2022-2025. 

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã, tăng cường 
phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Chỉ đạo các ngành rà 
soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tập trung xây dựng kế 
hoạch và các giải pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra 
để xã được công nhận chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Trên đây là báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. UBND xã 



13
yêu cầu các ngành, các cơ sở thôn động viên nhân dân, chủ động phối hợp triển 
khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:                                             
- UBND huyện;
- TTr Đảng uỷ, HĐND xã;
- Các ngành, đoàn thể và các cơ sở;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cảnh
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