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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG ĐỨC

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

Số: 69/BC-UBND                             Hồng Đức, ngày 12 tháng 9 năm 2022
  

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính
1. Tổng thu theo rà soát đánh giá thực tế 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt: 

380 tỷ đồng. (77,6% kế hoạch). Trong đó:
+ Giá trị thu từ sản xuất nông nghiệp là ước đạt: 88 tỷ đồng (76,5% kế 

hoạch).
+ Giá trị thu từ sản xuất CN-TTCN-DV ước đạt 112 tỷ đồng (77,2% kế 

hoạch).
+ Giá trị thu từ ngành xây dựng ước đạt 180 tỷ đồng (78,3% kế hoạch).
2. Thu ngân sách xã ước đạt: 8.500.000.000 đồng.
3. Chi ngân sách ước đạt:     7.800.000.000 đồng.                                                                                                                    
4. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của địa phương về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.
5. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời 

sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.
I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp

Hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ chiêm xuân 2021-2022 trong khung 
thời vụ, vụ chiêm xuân thực hiện gieo trồng với tổng diện tích 231,35ha, đạt 
100% kế hoạch.

 Diện tích cấy lúa: 201ha gồm các trà lúa, giống lúa:
a, Trà Xuân trung: 07ha, gồm các giống: Nếp 415: 07ha. 
b, Trà Xuân muộn: 194,35ha, gồm các giống: Q5: 11ha.
+ Lúa lai, lúa chất lượng cao: Bắc thơm: 20,9ha; Nếp 97: 20,79 ha; Thiên 

ưu 8: 45ha; VNR20: 67,66ha; BTR 225: 15ha; lúa chất lượng cao khác: 14,11ha.
Diện tích trồng cây rau màu vụ Xuân đạt 30,1 ha; Trong đó: 
- Cây ớt: 12,3 ha;   - Cây dưa hấu: 0 ha.
- Cây bí xanh: 1,42 ha;  - Cây ngô: 2,9 ha.
- Cây dưa chuột XK 1,65 ha;   - Cây rau màu khác: 11,83 ha.
Quy vùng sản xuất tập trung 05 vùng giống lúa VNR 20 với diện tích 

67,66ha tại địa bàn 4 thôn; 02 vùng giống lúa Thiên ưu 8 với diện tích 45ha; 
khuyến cáo Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuột hại lúa và cây rau 
màu, hiện tại các diện tích lúa và cây rau màu sinh trưởng và phát triển tốt. 
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        - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong sản 
xuất nông nghiệp; đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trên đất lúa, xây dựng cơ chế khuyến khích, nhân rộng các mô hình chuyển đổi 
diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác có thị trường tiêu 
thụ và hiệu quả kinh tế cao. 

2. Công tác Thú y – Chăn nuôi
Triển khai kế hoạch tiêm phòng bảo vệ cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân 

năm 2022. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn 
gia súc, gia cầm, thủy cầm và thủy sản, đến thời điểm hiện tại chưa có dịch bệnh 
phát sinh.

Qua điều tra, thống kê trong toàn xã tính đến thời điểm tháng 9/2022 Tổng 
đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm có 10.900 con; trong đó: đàn trâu, bò, bê nghé có 
54 con; Đàn lợn có 280 con; tổng đàn gia cầm, thủy cầm có 10.566 con.

3. Công tác xây dựng nông thôn mới
- Duy trì, giữ vững nâng cao 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao 

đã đạt được, xây dựng kế hoạch hoàn thiện 02 tiêu chí chưa đạt trong năm 2020 
đó là (tiêu chí giao thông và tiêu chí cơ sở vật chất trường Tiểu học). Tranh thủ 
mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư công phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng 
hoàn thành 18/18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. 

4. Lĩnh vực Giao thông-Thủy lợi, PCTT&TKCN
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 Nguyên đán Nhâm Dần.

Hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2021–2022 với tổng chiều 
dài là 4.090m dài, khối lượng là 1.992m3: Đạt 94,9% kế hoạch huyện giao, tổng 
giá trị công trình là 105.650.000đồng. Trong đó:
        + Thôn Tế Cầu nạo vét được 626m dài = 230,9m3, đạt 92,4% kế hoạch, 
tổng giá trị công trình là 17.800.000đồng.
         + Thôn Đồng Lạc nạo vét được 1.254m dài = 434,6m3, đạt 86.9% kế 
hoạch, tổng giá trị công trình cả xây nắp cống là 50.109.000đồng.
          + Thôn Kim Húc nạo vét được 902m dài = 427m3, đạt  107% kế hoạch 
tổng giá trị công trình là 15.360.000đồng.
          + Thôn Mai Động nạo vét được 1.100m dài = 691m3, đạt 197% kế hoạch, 
tổng giá trị công trình là 18.841.000đồng.
          + HTX dịch vụ nông nghiệp: đã nạo vét được 208m dài = 208m3, đạt 
34,7% kế hoạch, tổng giá trị công trình là 3.540.000 đồng.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2022; chủ động các 
biện pháp kỹ thuật nhằm ứng phó hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, 
đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống dân sinh.
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         - Duy trì và làm tốt công tác bảo vệ hành lang giao thông ở các tuyến 
đường giao thông liên xã, đường trục thôn, đường xóm, thường xuyên xây dựng 
kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã;

5. Lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường
Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung xã Hồng Đức 

giai đoạn 2021 - 2030 để trình Thường trực huyện ủy phê duyệt.
Đề nghị UBND huyện lập tờ trình trình UBND tỉnh ra quyết định chuyển 

mục đích điểm dân cư xen kẹp chợ Mè thôn Mai Động để tiến hành các bước 
đấu giá quyền sử dụng đất.

- Hoàn thiện 69 hồ sơ đất dôi dư xen kẹp lập tờ trình trình liên nghành về 
thẩm định điều kiện và khu vực vị trí để làm căn cứ trình UBND huyện ra quyết 
định công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân, đôn đốc các hộ 
nộp tiền theo thông báo của chi cục thuế khu vực Ninh Thanh.

- Phối hợp với 2 đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trình UBND 
huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các điểm dân cư trên địa bàn xã.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc thực địa dự án công ty Phú Gia giáp 
dự án cây xăng Trần Thái Huy.

- Hoàn thiện hồ sơ thống kê đất đai năm 2021 trình UBND huyện phê 
duyệt. Hoàn thiện kê khai sổ bộ thuế đất phi nông nghiệp 2022 theo sự chỉ đạo 
của UBND huyện.

Phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trụ 
sở Công an xã; công trình Nghĩa trang liệt sỹ xã, công trình nâng cấp cải tạo 
tuyến đường trục xã sớm đưa vào sử dụng.

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất khu 
vực chợ Mè.

- Thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 
2022: Toàn xã đã trồng được: 1.412 cây, đạt 78,4% kế hoạch: Trong đó:
       + Cán bộ công chức xã, Hội CCB, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh 
niên trồng được 32 cây Mít tại công sở UBND xã;
        + Các thôn vận động nhân dân trồng cải tạo vườn tạp và các khu vùng 
chuyển đổi được 1.380 cây ăn quả gồm: Cam, bưởi, hồng xiêm, mít, vú sữa: 
Trong đó: Thôn Tế Cầu trồng được 250 cây; thôn Đồng Lạc trồng được 420 cây; 
thôn Kim Húc trồng được 510 cây; thôn Mai Động trồng được 200 cây.

6. Hoạt động ngân sách
Thu ngân sách ước đạt: 8.500.000.000 đồng.
Chi ngân sách ước đạt:  7.800.000.000 đồng.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Văn hoá - Thông tin - Thể thao
Đài truyền thanh xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để phản 

ánh, tuyên truyền, định hướng dư luận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào 
mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, các hoạt động 
mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện 
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chính trị của địa phương, thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phát động Nhân dân treo cờ Tổ 
quốc, trang trí các khu vực công cộng, hướng dẫn các đơn vị thôn tổ chức tốt các 
hoạt động vui Tết đón Xuân gắn với việc chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính 
phủ, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Giáo dục và Đào tạo
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-

2022. Rà soát, sắp xếp lại chương trình năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Xây dựng và triển khai các 
phương án tổ chức cho học sinh học trực tuyến, đảm bảo phù hợp với tình hình 
dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19 tại trường học theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ 
đạo tỉnh, văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện. Tập 
trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; giữ vững các danh hiệu trường 
đạt chuẩn Quốc gia. Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 theo sự chỉ đạo của 
Phòng GD-ĐT huyện Ninh Giang.

3. Công tác Y tế, Dân số và phát triển 
- Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại 

dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông–Xuân. 
Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, 
có phương án, kịch bản chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, nhân viên thường trực tại 
trạm đảm bảo tốt việc khám, cấp cứu, chăm sóc và chữa trị người bệnh; tuyên 
truyền rộng rãi trong Nhân dân về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; các chương trình 
mục tiêu quốc gia về y tế và công tác vệ sinh phòng dịch; trong 9 tháng đầu năm, 
trạm y tế xã đã khám và điều trị cho 2.740 lượt người; khám BHYT cho 1.540 
lượt người; điều trị tại trạm cho 90 lượt người;

Tổng số trẻ em trong diện tiêm chủng đã thực hiện tiêm chủng đạt tỷ lệ 
99%. Công tác chăm sóc và bảo vệ bà mẹ và trẻ em, công tác Dân số và phát 
triển được quan tâm và thực hiện tốt; 9 tháng đầu năm 2022 số sinh là 40 ca, 
(giảm 21 ca so với cùng kỳ năm 2021).

4. Thực hiện chính sách xã hội
Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân xã và các ban, ngành, đoàn thể địa 

phương trong xã đã tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà và thực hiện đầy đủ, 
kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng là 
người có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người cao tuổi, 
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người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, người hưởng chính 
sách trợ giúp xã hội, người lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn…, để mọi người, mọi 
nhà đều được vui xuân, đón Tết; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của 
Nhân dân, sinh hoạt của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo chuyển quà của Chủ tịch nước; quà của Phó 
Thủ tướng Chính phủ; quà của tỉnh; quà của huyện với tổng số 790 suất trị giá 
338.700.000 đồng. Trong đó: 

Quà của Chủ tịch nước là 205 suất với tổng số tiền là: 62.700.000 đồng; 
quà của Phó Thủ tướng Chính phủ là 01 suất với số tiền là: 1.200.000 đồng; Quà 
của Tỉnh là: 245 suất với số tiền là: 156.900.000 đồng; quà của huyện là: 339 
suất với tổng số tiền là: 117.900.000 đồng.

Quà của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, UBMTTQ xã, các ban ngành, đoàn 
thể địa phương và 3 nhà trường là: 788 suất trị giá 107.700.000 đồng.

Tổng số quà của cấp trên và của địa phương 1.424 suất với tổng số tiền 
436.150.000 đồng.

Lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ khuyết tật cho 07 trường hợp, lập hồ sơ đề 
nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội  cho 14 trường hợp; làm hồ sơ hưởng chế độ 
mai táng phí cho 23 trường hợp.

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN 
THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, ĐỀ NGHỊ CỦA CÔNG DÂN, CÔNG TÁC TƯ 
PHÁP

1. Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương
Thực hiện nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử trí 

các tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn xã; giữ vững ổn định an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong dịp Tết; chủ động, tích cực tham 
gia và bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hoàn thành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tổ 
chức gặp mặt cấp xã cho 15 thanh niên nhập ngũ năm 2022, địa phương đã trích 
ngân sách chi cho mỗi gia đình có con nhập ngũ năm 2022 là 1.000.000 đồng; 
MTTQ và các đoàn thể xã chi mỗi đồng chí tân binh là 200.000 đồng; các chi 
hội đoàn thể thôn và các thôn đã trích kinh phí tặng mỗi tân binh nhập ngũ năm 
2022 từ 200.000 đến 300.000 đồng, đồng thời tổ chức gặp mặt tặng quà cho 18 
thanh niên nhập ngũ năm 2020 hoàn thành nghĩa vụ  địa phương trích ngân sách 
tặng quà cho mỗi đồng chí trị giá 100.000 đồng, thường xuyên thực hiện tốt 
chính sách hậu phương quân đội. Hoàn thành kế hoạch thực hiện diễn tập chiến 
đấu trong khu vực phòng thủ của xã năm 2022. Tham gia hội thao dân quân cơ 
động cấp huyện năm 2022.

2. Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
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Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tăng cường mở các đợt cao điểm tấn 
công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ổn định an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

- Tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong 
tình hình mới theo nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý cư trú của 
công dân và người nước ngoài trên địa bàn xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động người 
dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi 
phạm về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Đẩy mạnh kiểm tra công 
tác đảm bảo an toàn cháy nổ, nhất là tại các chợ, các khu văn hóa tâm linh, các 
đơn vị sản xuất kinh doanh và khu tập trung đông người; chủ động trong công 
tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra các tình huống phức tạp.

- Chủ động phối hợp với lực lượng DQCĐ, Ban ATGT xã tăng cường công 
tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông; xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Công an xã đã phối hợp bắt giữ và xử lý 01 vụ đốt pháo trái phép trong dịp 
Tết Nguyên đán. Lập biên bản xử lý 02 vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế - môi 
trường, xử phạt về sử dụng trái phép chất ma túy với 02 đối tượng, 01 vụ xử 
phạt về xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho 33 người (trong đó có 10 khẩu 
mới sinh), làm thủ tục xóa đăng ký thường trú cho 09 người.

3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN-TC-ĐN của công dân: 
Thực hiện nghiêm lịch thường trực tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và đề nghị của công dân. Trong 9 tháng đầu năm UBND xã 
tiếp nhận 07 đơn đề nghị, kiến nghị của công dân, căn cứ nội dung đơn UBND 
xã đxa xem xét giải quyết 6/7 đơn, còn 01 đơn đang xem xét giải quyết.

4.Công tác Tư pháp - Hộ tịch
Thực hiện rà soát các văn bản do UBND xã ban hành, qua rà soát các văn 

bản ban hành đều đảm bảo tính pháp lý và quy định của pháp luật.
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã. Tiếp 
tục hướng dẫn nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính, nhất là xử lý các vi 
phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Luật phòng 
chống bệnh truyền nhiễm. 

Đã làm thủ tục đăng ký kết hôn cho 18 cặp vợ chồng; cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân cho 11 trường hợp; đăng ký khai sinh cho 30 trường hợp; 
khai tử cho 23 người. chứng thực bản sao từ bản chính cho 1.560 lượt; xác nhận 
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chữ kí cho 134 trường hợp; chứng thực 90 hợp đồng giao dịch đảm bảo theo quy 
định. 

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, CẢI CÁCH TTHC VÀ 
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

1. Công tác xây dựng chính quyền
Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị 

quyết kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân xã khóa XXII về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế–xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội 
năm 2022.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND– 
UBND–UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2021–2026; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân 
vận chính quyền cơ sở; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác, 
lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao chất 
lượng các hội nghị, hội thảo.

2. Công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí 
Xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2022. 

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
tại UBND xã.

Đổi mới lề lối và phương thức làm việc, gắn với việc xử lý hồ sơ công việc 
trên môi trường điện tử; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC.

Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc việc kê khai minh bạch tài sản, thu 
nhập theo Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 

V. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ
Chỉ đạo công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, vẫn còn tình trạng 

Nhân dân bỏ ruộng hoang không cấy; 
Công tác quản lý nhà nước hiệu quả còn nhiều bất cập như lĩnh vực đất đai, 

giao thông, thủy lợi, môi trường. Việc khai thác sử dụng tài nguyên đất đai hiệu 
quả còn thấp. 

Ý thức chấp hành một bộ phận nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 còn thấp, còn có biểu hiện chủ quan trong tình hình mới.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn người dân tái đàn, phát triển chăn nuôi còn 
chậm; công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập; quản lý Nhà nước về lĩnh 
vực đất đai thực hiện chưa nghiêm.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. HTXDVNN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật 

trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 



8

cây trồng trên đất lúa, khuyến khích, nhân rộng các mô hình chuyển đổi diện 
tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây rau màu có thị trường tiêu thụ và 
hiệu quả kinh tế cao. 

Tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
sau thời gian chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
        - Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của TW, của tỉnh, của huyện tạo
 điều kiện phát triển các mô hình chăn nuôi, thuỷ sản tập trung, kết hợp các giải 
pháp phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường; mở rộng các mô hình sản 
xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp. 

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai, phòng 
chống úng, lụt bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

2. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 
chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm và thủy 
sản, không để dịch bệnh phát sinh, làm tốt công tác tuyên truyền cho các hộ 
chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm, thủy sản 
phát hiện và xử lý kịp thời. Triển khai kế hoạch tiêm phòng bảo vệ đàn gia súc, 
gia cầm, thủy cầm  theo sự chỉ đạo của cấp trên. Triển khai thực hiện tháng vệ 
sinh, tiêu độc, khử trùng.

3. Triển khai Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2022; chủ động các biện pháp 
kỹ thuật nhằm ứng phó hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, đảm bảo an 
toàn cho sản xuất và đời sống dân sinh.
         - Duy trì và làm tốt công tác bảo vệ hành lang giao thông ở các tuyến 
đường giao thông liên xã, đường trục thôn, đường xóm, thường xuyên xây dựng 
kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã;

Duy trì, giữ vững nâng cao 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đã 
đạt được, xây dựng kế hoạch hoàn thiện 02 tiêu chí chưa đạt đó là (tiêu chí giao 
thông và tiêu chí cơ sở vật chất trường Tiểu học). Tranh thủ mọi điều kiện thuận 
lợi thu hút đầu tư công phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng hoàn thành 18/18 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. 

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi 
trường, tích cực chỉ đạo rà soát, xử lý đất dôi dư, xen kẹp ở các địa bàn thôn.. 

- Tập trung hoàn thành các trình tự, thủ tục đầu tư trong thời gian sớm nhất 
đối với các dự án trong kế hoạch đầu tư công 2022, xây dựng phương án, lộ 
trình đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình đã được HĐND xã thông 
qua, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực 
để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư mới vào địa bàn. Phối hợp các phòng, 
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ban có liên quan của huyện tiếp tục triển khai và hoàn thành quy hoạch phát 
triển công nghiệp, dịch vụ dọc tuyến đường trục Bắc - Nam qua địa bàn xã. 

5. Triển khai kế hoạch thu các khoản đóng góp cho nhà nước và của địa 
phương vụ Mùa 2022, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Các đơn vị thôn thực hiện 
nghiêm túc việc dân chủ, công khai các khoản huy động đóng góp của Nhân dân 
trước khi đưa vào thu.

Thực hiện tốt việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại địa phương; thực 
hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi không cần thiết.

6. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền 
về công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Chỉ đạo các thôn tăng cường hoạt động của các tổ chuyên đề, duy trì thực 
hiện tốt quy ước làng văn hóa, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt công tác duy trì, phát huy, giữ 
vững danh hiệu làng văn hóa.

7. Tiếp tục chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 
trong tình hình mới. 

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các thôn thực hiện 
tốt các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh. 

- Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 
theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện đảm bảo đúng đối tượng và tiến độ.

- Triển khai thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh ở 
người; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; quản lý chặt chẽ 
các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về 
vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho Nhân dân; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. 

8. Công an xã chủ động phối hợp các ngành chức năng đảm bảo an ninh 
trật tự trên địa bàn xã, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

9. Ban quân sự xã thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an xã, các ban, 
ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
xã. 

Xây dựng kế hoạch phúc tra lực lượng dự bị động viên, biên chế điều động 
lực lượng đi huấn luyện tập trung theo kế hoạch của cấp trên, hoàn thành kế 
hoạch huấn luyện DQTV năm 2022 theo chỉ đạo của cấp trên, biên chế đủ lực 
lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức 
đăng ký NVQS cho thanh niên ở độ tuổi 17. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội. 
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10. Thực hiện nghiêm công tác thường trực tiếp dân và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật; làm tốt công tác bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý tại xã. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc rà soát, công bố 
công khai các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông 
tại UBND xã. 

Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Chỉ thị số 13/CT–
TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục 
hành chính. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một 
cửa” tại UBND xã.

11. Tập trung giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 
HĐND xã.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 
9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022, (Số 
liệu ước đến 30/9/2022), UBND xã tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy 
định./. 
Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- BTCB, Trưởng thôn;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Tạ Ngọc Quyên
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