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Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
(Trình tại kỳ họp thứ ba HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026)

Phần 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Sáu tháng đầu năm 2022 tình hình Kinh tế – Xã hội được duy trì, thời tiết 
khí hậu cơ bản thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp nhưng do tác động của 
đại dịch Covid -19 vẫn làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, phát triển kinh tế trên 
nhiều lĩnh vực của người dân. UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện mục 
tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện phát  triển kinh 
tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và tổ chức thành công cuộc bầu cử 
trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. Kết quả trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

I. VỀ KINH TẾ 

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 207 tỷ 430,60 triệu đồng đạt 50,55% kế 
hoạch năm, tăng 6,72%  so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó: 
- Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi-thủy sản 37 tỷ 337,51 triệu đồng;
- Thu nhập tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản là 70 tỷ 526,40 triệu đồng;
- Thu từ hoạt động thương mại dịch vụ và các khoản thu khác 99 tỷ 

566,69 triệu đồng.
Cơ cấu nông nghiệp nông thôn như sau:
+ Nông nghiệp – Thuỷ sản:      18 %
+ TTCN – XDCB:                    34 %
+ Dịch vụ:                                 48 %
1. Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi - thủy sản
- Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi – thủy sản  37 tỷ 337,51 

triệu đồng, đạt 50,80 % kế hoạch năm, tăng 2,7 % so với cùng kỳ năm 2021.
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Trong đó: 
+ Trồng trọt: 12 tỷ 007,30 triệu đồng;
+ Chăn nuôi thủy sản: 22 tỷ 556,11 triệu đồng;
+ Dịch vụ nông nghiệp: 2 tỷ 774,10 triệu đồng;
* Cơ cấu kinh tế nông nghiệp: 32,16 % - 60,41% - 7,43%.
1.1. Trồng trọt
* Tổng diện tích gieo trồng: 210,9 ha. Trong đó:
+ Diện tích lúa vụ chiêm: 75,5 ha.
+ Diện tích rau màu vụ đông xuân và xuân hè: 136,4 ha.
* Năng xuất lúa đạt: 62,6 tạ/ha, bằng với vụ chiêm 2021 
Tổng sản lượng lương thực đạt 472,6 tấn; đạt 55,6% kế hoạch năm (kế 

hoạch năm 850 tấn). 
* Giá trị thu trồng trọt 12 tỷ 007,30 triệu đồng đạt 50,80% kế hoạch năm; 

tăng 2,39 % so với cùng kỳ năm 2021.
          1.2. Chăn nuôi - thuỷ sản

* Chăn nuôi thủy sản: 22 tỷ 556,11 triệu đồng đạt 49% kế hoạch năm; 
giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Sáu tháng đầu năm những hộ chăn nuôi lợn trang trại, gia trại và nhỏ lẻ gặp 
khó khăn trong việc tái đàn vì giá lợn giống cao, giá lợn hơi ở mức thấp, tình hình 
dịch bệnh diễn biến phức tạp, vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa có, 
giá thức ăn chăn nuôi cao do vậy một số hộ chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn.

2. Sản xuất TTCN - XDCB:  Giá trị thu ước đạt 70 tỷ 526,40 triệu đồng 
đạt 50,36 % kế hoạch năm, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể:

- Tiểu thủ công nghiệp: Tổng giá trị ước đạt 10 tỷ 156,35 triệu đồng; đạt 
50,40 % kế hoạch năm.

 - Xây dựng cơ bản: Tổng giá trị ước đạt 60 tỷ 370,05 triệu đồng  đạt 
50,35 % kế hoạch năm.

3. Dịch vụ và thu khác
- Giá trị thu dịch vụ và thu khác 6 tháng đầu năm ước đạt 99 tỷ 566,69 

triệu đồng đạt 50,60 % kế hoạch năm, tăng 6,9 % so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó:
+ Giá trị thu dịch vụ ước đạt: 14 tỷ 500,10 triệu đồng. Hiện cả xã có 234 

hộ kinh doanh cá thể.
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+ Thu khác (thu từ tiền lương, thu từ tiền và hiện vật do người ngoài xã gửi 
về cho hộ, thu từ các khoản trợ cấp xã hội….): 85 tỷ 066,59 triệu đồng. 

4. Công tác thu - Chi ngân sách

Tổng thu ngân sách: 3 tỷ 515 triệu 340 nghìn 785 đồng, đạt 31,65 % kế hoạch.

Tổng chi ngân sách: 3 tỷ 143 triệu 764 nghìn 200 đồng, đạt 28,30 % kế hoạch.

Công tác thu chi ngân sách luôn thực  hiện theo đúng luật ngân sách và 
các quy định về chế độ tài chính, kế toán. Đảm bảo cơ bản chi phí hoạt động 
thường xuyên cho các tổ chức, ban ngành đoàn thể, trên cơ sở kế hoạch dự toán 
ngân sách đã được HĐND xã thông qua. Thu đúng, thu đủ, chi tiết kiệm. Tập 
trung ưu tiên cho các hoạt động trọng tâm, trọng điểm của địa phương. Tiếp tục 
thu hồi các khoản nợ đọng trong nhân dân để để phục vụ cho việc chi thường 
xuyên của UBND xã.  

5. Công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường 

5.1. Công tác đất đai

- Phối hợp với công ty tư vấn đo đạc xây dựng bản đồ Quy hoạch chung 
của xã giai đoạn 2021- 2030.

- Tổ chức vận động 3 hộ gia đình thôn Thành Lập hiến đất mở rộng 
đường từ nhà văn hóa thôn Thành Lập đến nhà ông Quân.

- Phối hợp với chuyên viên phòng Hạ tầng hoàn thiện nguồn gốc sử dụng 
đất 03 các hộ gia đình, cá nhân thôn Thành Lập, Đồng Tâm có diện tích đất 03 
trong dự án xây dựng tuyến đường từ đường 39H đến thôn Thành Lập và tuyến 
từ nhà văn hóa thôn Đồng Tâm đến thôn Cộng Hòa để triển khai, lập phương án 
bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

5.2. Công tác xây dựng

- Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo Kinh tế kĩ thuật, trình phê duyệt 
để thi công xây dựng mới Trạm y tế xã trong thời gian tới;

- Tiếp tục quản lí chặt chẽ mốc cõi trong xây dựng theo kế hoạch đã đề ra; 
quản lí chặt chẽ, xử lí ngăn chặn kịp thời các vi phạm về xây dựng, nhất là liên 
quan đến vi phạm về giao thông, thủy lợi, vi phạm trên đất 03, đất chuyển đổi.

5.3. Công tác vệ sinh môi trường

- Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân vệ sinh môi trường trong khu 
dân cư, đường làng, ngõ xóm, khu đất canh tác và khu chăn nuôi. Các tổ thu 
gom rác thải ở 5 thôn duy trì hoạt động ổn định. 
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- Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường khu công sở, các nhà trường và 
đường làng, ngõ xóm trong khu đân cư để phòng chống dịch Covid 19.

- Thường xuyên tổ chức xử lý điểm chứa rác tập trung theo phương pháp 
dùng máy xúc san gạt và xử lý bằng thuốc sinh học. 

6. Công tác giao thông
- Tổ chức thi công xây dựng tuyến đường từ đường 39H đến thôn Thành 

Lập và tuyến từ nhà văn hóa thôn Đồng Tâm đến thôn Cộng Hòa.
- Thôn Lũy Dương tổ chức xây dựng bờ kè mở rộng tuyến đường từ nhà 

ông Sơn đến nhà ông Miên thôn Xuân trình.
7. Công tác thuỷ lợi
- Đôn đốc các thôn kiểm tra, khơi thông, giải toả vật cản mương tiêu thoát 

nước đảm bảo thông thoáng phục vụ nhân dân phát triển sản xuất.
- Phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp xã kiểm tra hệ thống cống dưới 

đê và đê sông Đồng Tràng đoạn chảy qua xã Gia Lương, phát hiện, nhắc nhở các 
chủ máy hút bùn trên sông Đồng Tràng không được tự ý hút bùn khi không được 
sự cho phép của thủy nông huyện.

- Xây dựng KH làm thuỷ lợi Đông xuân 2021-2022 và giao cho các thôn 
tổ chức triển khai nạo vét kênh mương hoàn thành xong trước 31/12/2021 khối 
lượng đạt 100%. 

- Xây dựng phương án, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCH 
đảm bảo đúng thời gian kế hoạch huyện giao.

- Phối hợp với thủy nông huyện tổ chức nạo vét khơi thông, giải tỏa vật cản 
3 tuyến mương tiêu dài 2.750 mét trên đại bàn các thôn thôn Thành Lập, Cộng 
Hòa, Lũy Dương đảm bảo thông thoáng tiêu thoát nước cho nhân dân sản xuất.

8. Công tác chỉ đạo HTX

UBND xã chủ động chỉ đạo HTXDVNN tổ chức, hướng dẫn cho nhân dân 
gieo cấy vụ chiêm xuân 2021 – 2022 và trồng cây rau màu vụ xuân.  Phát động các 
thôn và ND hưởng ứng Tuần lễ diệt chuột bảo vệ lúa và các loại cây trồng. 

  9. Công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 Phối hợp với chi cục thuế huyện Tứ Lộc kê khai lập sổ bộ thuế PNN năm 2022. 

10. Công tác thú y

Thường xuyên tuyên truyền nhân dân phun thuốc tiêu độc khử trùng trong và 
ngoài khu vực chăn nuôi, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các loại 
bệnh, chủ động chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Tiêm phòng đầy đủ các loại 



5

vắc xin cho gia súc, gia cầm. Tổ chức đăng ký tiêm phòng vụ xuân 2022, toàn 
xã đã đăng ký và tiêm phòng 330 liều vắc xin tả, tụ dấu lợn, 120 liều vắc xin dại 
chó mèo, 50 liều vắc xin tai xanh và lở mồm long móng, 45.000 liều H5N1. 
Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu bãi 
rác tập trung, chợ và nơi công cộng.

II. VỀ CÔNG TÁC VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Về giáo dục

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã và sự phấn đấu nỗ lực 
của các thầy cô giáo cùng các em học sinh, ba nhà trường đã hoàn thành tốt 
chương trình dạy và học năm học 2021 – 2022, đạt được kết quả sau:

* Trường mầm non: Trường có 2 điểm trường với 15 phòng học kiên cố, 
sạch sẽ, khang trang. Đảm bảo đủ 01 phòng/nhóm, không có nhóm, lớp học 
ghép 2,3 độ tuổi. 100% phòng học đạt kiên cố. Ổn định 15 nhóm, lớp, phân chia 
đúng độ tuổi, cụ thể 3 lớp 5 tuổi, 4 lớp 3 tuổi, 4 lớp 4 tuổi, 4 nhóm 24-36 tháng. 
Mỗi lớp xây dựng 01 góc thư viện, trường có thư viện xanh. 100% nhóm, lớp có 
nguồn nước sạch, có công trình vệ sinh cho trẻ đúng quy cách, trang trí phù hợp 
với trẻ mầm non. Trường đạt kiểm định mức độ III, chuẩn quốc gia mức độ I. Tỷ 
lệ huy động khối nhà trẻ: 85/193 cháu đạt 44,04%; đạt so với kế hoạch giao. Tỷ 
lệ huy động khối mẫu giáo: 266/270 đạt 98,5%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đạt 82/82= 
100%. Tỷ lệ trẻ cân, đo phát triển bình thường nhà trẻ đạt: 99,4%, mẫu giáo đạt 
97,9 %.  Tỷ lệ bé chăm toàn trường đạt 95%.

* Trường Tiểu học: Nhà trường có đủ 17 phòng học/17 lớp. Toàn trường có 
537 học sinh, trong đó có 2 học sinh khuyết tật học hoà nhập: Duy trĩ sĩ số đạt 
100%. Tổng số có 28 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó biên chế 27 đ/c, 01 giáo 
viên hợp đồng. Trình độ Đại học và Cao đẳng 100%; trong đó đại học 96,4%.

Về tập thể: Trường đạt tập thể lao động tiên tiến; Về PCGD TH: đạt phổ cập 
mức độ 3. Trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Về cá nhân: Học sinh Hoàn thành Tốt và hoàn thành các môn học: 529/535 
em = 98,9%. Học sinh có phẩm chất Tốt và Đạt: 532/535em = 99,4%. Học sinh 
có năng lực Tốt và Đạt: 529/535 em = 98,9%. Hoàn thành chương trình Tiểu học: 
96/96 em = 100%. Có 1 HS đạt học sinh giỏi quốc gia; 18 HS đạt học sinh giỏi 
tỉnh; có 8 HS đạt học sinh giỏi huyện; HS có thành tích Xuất sắc: 244/535 em = 
45,6%; HS có thành tích Tiêu biểu, Vượt trội: 126/535 em = 23,6%

Năm học 2021-2022, nhà trường có 4 sáng kiến được xếp loại cấp huyện. 
Có 1 GV được công nhận “GVDG” cấp huyện.
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* TrườngTrung học cơ sở: Năm học 2021- 2022 trường có 9 lớp với 298 
học sinh (có 2 học sinh khuyết tật), học sinh duy trì sĩ số 100%. Đội ngũ cán bộ 
giáo viên của trường có 19 người trong đó có 2 cán bộ quản lý, 4 nhân viên hành 
chính, 13 giáo viên đứng lớp đạt chuẩn 100%, trình độ chuyên môn ngày càng cao 
trên chuẩn đạt tỷ lệ 80%. 

Về tập thể: Trường đã thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường 
học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào thi đua 2 tốt. Năm học 2021- 2022 
trường có 65 học sinh Giỏi đạt 21,9%, học sinh tiên tiến 150 em đạt 50,6%. Đạt 
phổ cập mức độ 3.

Về cá nhân: Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực, kết quả 
thi học sinh giỏi lớp 9 có nhiều tiến bộ: Năm học 2021 - 2022 trường có 7 HSG 
huyện, 6 HSG cấp tỉnh, 1 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi toán qua mạng 
cấp tỉnh. Thi giáo viên giỏi cấp trường 100% giáo viên tham gia đạt loại giỏi. 
Thi GVG huyện có 1 giáo viên tham đạt loại giỏi.

2. Về y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình

2.1. Về y tế: Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND - UBND xã cùng các 
cấp, các ngành đã khống chế được đại dịch covid19. Trạm y tế xã đã thực hiện 
phát hiện, điều trị 1.058 trường hợp mắc covid-19, không có trường hợp tử vong 
do covid19. Tiêm vacxin phòng covid19 mũi 3 cho 3.281 người. Chất lượng 
khám chữa bệnh có nhiều cố gắng tiến bộ. 100% trẻ em sinh ra được tiêm phòng 
viêm gan B trước 72 giờ và tiêm phòng đủ 8 loại vắc xin, 100% trẻ từ 3-36 
tháng được uống Vitamin A đề phòng thiếu vi chất dinh dưỡng, 100% phụ nữ 
được tiêm phòng uốn ván trước sinh. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong điều trị, 
không để xảy ra tai biến, đảm bảo cấp phát thuốc đúng quy định của ngành, 
cung cấp thuốc BHYT cho nhân dân thường xuyên, kịp thời, đúng quy chế 
chuyên môn. Trạm y tế đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện khám chữa bệnh 
cho 260 người cao tuổi trên địa bàn toàn xã.

Tổng số khám  bệnh là: 2.398 lượt người;

Trong đó: - Khám tại trạm: 2.208 lượt người;

- Khám tại nhà:190 lượt người;

Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong điều trị, không để xảy ra tai biến, đảm 
bảo cấp phát thuốc đúng quy định của ngành, thường xuyên cung cấp thuốc 
BHYT, người lớn, trẻ em thường xuyên, kịp thời, đúng quy chế chuyên môn.

2.2. Dân số kế hoạch hóa gia đình

Ban Dân số xã thường xuyên phối hợp các ban ngành, đoàn thể, đài 
truyền thanh xã tuyên truyền về công tác Dân số, tuyên truyền về nâng cao chất 
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lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe cho 
người cao tuổi, sức khỏe vị thành niên, thanh niên. 

+ Kết quả thực hiện về phát triển dân số: đến 15/6/2022

- Tổng số sinh : 31 cháu (Giảm 4 cháu so với cùng kỳ 2021); 

- Tỷ suất sinh: 5,5%0  (Giảm 0,7%0   so với cùng kỳ 2021);

- Sinh con thứ 3 trở lên là: 03 ( Bằng cùng kỳ 2021); 

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 9,6%   (tăng 1,1%   so với cùng kỳ 2021);

- Tỷ số giới tính khi sinh là 16 nam/15 nữ = 118,7% ; (giảm 12,7 điểm % so 
với cùng kỳ 2021).

3. Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo 

UBND xã đã quan tâm chỉ đạo và làm tốt công tác quản lý tôn giáo ở địa 
phương, không có hiện tượng mê tín dị đoan xảy ra. Tăng cường tuyên truyền 
khối đoàn kết tôn giáo, tạo điều kiện cho tôn giáo đi vào hoạt động đúng với 
Luật tín ngưỡng tôn giáo với phương châm “Tốt đời đẹp đạo”. Tiếp tục được 
duy trì, thực hiện tốt theo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 167 của 
Chính phủ. Kiểm tra hướng dẫn công tác tổ chức các hoạt động lễ hội đảm bảo 
đúng pháp luật. Giám sát việc tổ chức Đại Lễ Phật đản PL 2566-DL 2022. Đăng 
ký hoạt động tôn giáo bổ sung cho chúa Mạnh Tân Đại lễ đúc đại hồng chung. 
Tích cực tuyên truyền nhân dân không tham gia theo đạo lạ trái với quy định của 
Nhà nước.

4. Văn hoá, văn nghệ, TDTT - Đài truyền thanh

4.1. Văn hoá, văn nghệ, TDTT

Quản lý tốt các thiết chế văn hóa, gia đình văn hóa nếp sống văn minh trong 
việc cưới việc tang và lễ hội, nhất là việc tuyên truyền nhân dân trong việc tổ chức 
việc cưới việc tang gọn nhẹ để phòng dịch Covid 19. Năm 2021 có 5/5 làng giữ 
vững danh hiệu làng văn hóa. Làng văn hóa Thành Lập được nhận giấy khen của chủ 
tịch UBND huyện có thành tích xuất sắc trong việc duy trì phát huy danh hiệu làng 
văn hóa. Có 1.894 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2022. 

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 UBND xã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể 
thao xã lần thứ  IX, tổ chức 7 môn thi đấu trong chương trình Đại hội: Bóng đá, cầu 
lông, bóng bàn, cờ tướng, bơi, điền kinh và cờ vua. Tham gia 10 môn thi đấu trong 
nội dung chương trình Đại hội thể dục thể thao cấp huyện.

Các hoạt động thể dục thể thao được nhân dân hưởng ứng thường xuyên 
duy trì tập luyện đi bộ vào các buổi sáng tối trong ngày thu hút được nhiều đối 
tượng, lứa tuổi tham gia. Chủ tịch UBND xã đã ký quyết định thành lập câu lạc 
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bộ dân vũ thôn Cộng Hòa với 50 thành viên tham gia góp phần giúp hoạt động 
văn hóa văn nghệ của xã ngày càng phát triển.

Công tác thông tin tuyên truyền trực quan: 6 tháng đầu năm ngành văn 
hóa thông tin kẻ vẽ được 53 tuýp chữ, khẩu hiệu phục vụ nhiệm vụ chính trị và 
nhiệm vụ của địa phương; đặc biệt đã hoàn thành tốt việc tuyên truyền, trang trí 
khánh tiết phục vụ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 và các ngày lễ lớn 
trong tháng 4 và tháng 5.

4.2. Đài truyền thanh

 Đài TT thường xuyên tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đài Truyền thanh xã 
đã biên soạn 25 bài, 261 tin. 6 tháng đầu năm đài truyền thanh xã đã thực hiện 
tiếp âm được 361 giờ, trong đó tiếp âm đài trung ương 233 giờ, đài Tỉnh 20 giờ, 
đài Huyện 108 giờ (tiếp âm đầy đủ các khung giờ do đài Huyện phát). Tuyên 
truyền phản ánh không khí đón tết mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, tuyên 
truyền vận động nhân dân không vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, buôn bán, và sử 
dụng các loại pháo nổ; tuyên truyền về an toàn giao thông. Các hoạt động thăm, 
tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn trong toàn xã nhân dịp tết Nhâm 
Dần. Ngoài ra, Đài còn tích cực tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của 
Đất nước và các hoạt động của các ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tiêu biểu là 
việc luôn bám sát tuyên truyền hoạt động sản xuất nông nghiệp, thông báo để 
nhân dân nắm bắt lịch gieo cấy, chăm sóc lúa và cây rau màu vụ chiêm theo 
khung thời vụ tốt nhất, đặc biệt đài truyền thanh xã đã tăng cường viết bài tuyên 
truyền và thông báo đầy đủ các văn bản, công văn chỉ đạo của Đảng, chính 
quyền các cấp về công tác phòng chống dịch covid 19 và công tác bầu cử trưởng 
thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024, thông báo các tin bài của Đảng uỷ- HĐND – 
UBND – MTTQ, các ban nghành đoàn thể chính trị xã hội, tiến độ và kết quả 
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Thực hiện chính sách xã hội 

- Đã tiếp nhận và cấp phát đầy đủ, kịp thời tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng 
cho người có công theo quy định; tổng số tiền trợ cấp người có công đã thực 
hiện cấp phát 6 tháng đầu năm 2022 cho 188 người, bằng 2.064.510.000 đồng.

 - Đã tổ chức, tiếp nhận và trao tặng quà nhân dịp tết nguyên đán xuân 
Nhâm Dần đầy đủ, an toàn.

       - Thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngàu 30/12/2021 
về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng, cụ thể: 
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+ Rà soát, lập danh sách điều dưỡng cho 62 trường hợp người có công, 
trong đó điều dưỡng tại gia đình bằng 31 người, điều dưỡng tập trung trong tỉnh 
bằng 27 người, điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh bằng 4 người. 

+ Thực hiện báo giảm người có công qua đời, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền 
mai táng phí cho người có công qua đời và lập hồ sơ thờ cúng liệt sĩ theo quy định. 

+ Lập hồ sơ người có công đề nghị hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với 
người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, của Thủ tướng 
Chính phủ có tên trong giai đoạn 2 đã được UBND tỉnh phê duyệt đã thực hiện 
xây mới, sửa chữa nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ, gồm 25 trường hợp; trong đó 
đề nghị xây mới là 12, sửa chữa là 13 trường hợp

+ Lập danh sách cho 04 trường hợp thuộc diện khó khăn về nhà ở đề nghị 
cấp trên hỗ trợ, trong đó 03 trường hợp đang thực hiện xây mới và sửa chữa, 01 
trường hợp chưa thực hiện xây dựng

+ Thực hiện cấp tiền thờ cúng năm 2022 cho 117 người đại diện thân 
nhân đang thờ cúng liệt sĩ theo điều 13 Nghị định số 75/2021/NNĐ-CP của 
Chính phủ ngày 24/7/2021, mức thờ cúng liệt sĩ là 1.400.000 đồng/01liệt sĩ/năm, 
tổng số tiền đã cấp 163.800.000 đồng

- Công tác Bảo trợ xã hội:  Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã lập hồ 
sơ xét duyệt 7 trường hợp là người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ 
cấp BTXH hàng tháng, thẻ BHYT theo quy định. Lập hồ sơ cho 17 trường hợp 
thuộc người cao tuổi, cô đơn thuộc hộ nghèo đề nghị hưởng trợ cấp BTXH hàng 
tháng theo Nghị quyết số 01; 04 của HĐND tỉnh. Lập 03 hồ sơ thuộc trường hợp 
đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ cận nghèo, đề nghị hưởng chính sách BTXH`

- Công tác xóa đói giảm nghèo: Thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc quy định chuẩn nghèo đa 
chiều giai đoạn 2021-2025. UBND xã đã triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ có mức sống trung bình công khai, minh bạch, dân chủ; kết quả rà soát 
đều thông qua họp nhân dân để làm căn cứ phê duyệt, quyết định. Năm 2021 toàn 
xã có 34 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1.70%, trong đó chuẩn cận nghèo đa chiều chiếm 
0,50 %, nghèo bảo trợ chiếm 1,20%. Hộ cận nghèo 53 hộ chiếm 2.76%.

III. VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP - AN NINH - QUỐC PHÒNG 

1. Công tác Tư pháp – Hộ tịch

Chỉ đạo công chức tư pháp làm tốt công tác phối hợp với công an xã, văn 
phòng UBND xã tiếp nhận và tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính tại 
địa phương thuận lợi, dễ dàng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 
UBND xã duy trì việc tiếp công dân đến giao dịch về thủ tục hành chính 
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thuận lợi, dễ dàng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng 
đầu năm đã đăng ký khai sinh cho 53 trường hợp trong đó: đăng ký mới 27 
trường hợp; đăng ký lại 26 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 20 cặp vợ chồng, 
trong đó đăng ký mới 15 cặp vợ chồng, đăng ký lại 05 cặp vợ chồng; Cấp 
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 24 trường hợp, trong đó sử dụng với 
mục đích kết hôn là 11 trường hợp và mục đích khác là 13 trường hợp; đăng 
ký khai tử cho 25 người trong đó đăng ký mới 19 người, đăng ký lại 06 người 
(số liệu tính đến hết ngày 06/6/2022).

- Thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của 
chính phủ; thông tư 01/2022 ngày 03/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của NĐ 23/2015, UBND thực hiện tiếp công dân đến 
thực hiện các thủ tục hành chính, chứng thực, xác nhận các văn bản, giấy tờ 
của công dân theo thẩm quyền không để xảy ra sai sót. 06 tháng đầu năm 
2022 đã chứng thực 731 hồ sơ trong đó hồ sơ tiếp nhận online là 383 hồ sơ, 
hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 348 hồ sơ (số liệu tính đến hết ngày 06/6/2022).

Thực hiện Quyết định 1217/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến cho 
các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2022 trong đó: Giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục 
hành chính xử lý trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
đối với UBND các xã: Đạt tỷ lệ từ 50% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. 
UBND xã Gia Lương đã làm tốt công tác tuyên tuyền về dịch vụ công trực tuyến, 
nhất là DVC mức độ 3, 4 đến toàn thể các đồng chí CB, CC, người lao động và 
toàn thể nhân nhân để mọi người hiểu về dịch vụ công và các lợi ích khi thực hiện 
DVC trực tuyến. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo Công chức Tư pháp- hộ tịch và 
các công chức tại bộ phận một cửa thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt DVC thông 
qua việc tiếp nhận, tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, giúp đỡ người dân tạo tài 
khoản DVC để thực hiện các thủ tục hành chính thông qua DVC trực tuyến mức độ 
3, 4. Do vậy, trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác thực hiện giải quyết TTHC 
thông qua DVC trực tuyến mức độ 3, MĐ 4 đã đạt được những kết quả nhất định: 
Tổng số hồ sơ hộ tịch là 132 ( hồ sơ tiếp nhận online là 125, tiếp nhận trực tiếp là 
07 hồ sơ); Tổng số hồ sơ chứng thực là 731 (hồ sơ tiếp nhận online là 383, tiếp 
nhận trực tiếp là 348), vượt chỉ tiêu được giao.

2. Về an ninh 

UBND xã quan tâm xây dựng lực lượng công an đảm bảo yêu cầu nhiệm 
vụ đề ra. 6 tháng đầu năm 2022 xảy ra 07 vụ việc liên quan đến ANTT:

+ Trộm cắp tài sản: 02 vụ; 

+ Cố ý gây thương tích: 0 vụ;
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+ Môi trường: 03 vụ;

+ Pháo nổ: 0 vụ;

+ Tai nạn giao thông: 02 vụ

+ Vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19: 0

Về quản lý hộ khẩu làm thủ tục cho, tiếp nhận trường hợp chuyển đến: 30 
người, Tách 06 hộ, đăng ký nhập khẩu sinh cho 28 trường hợp, xóa đăng ký thường 
trú (đã chết) là 04 trường hợp, đăng ký tạm trú 19 trường hợp.

Đến ngày 16/6/2022 toàn xã có 1.891 hộ và khẩu hành chính là 6.013 
khẩu, trong đó nam = 2.962 khẩu, nữ = 3.051 khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 
2022 Công an xã tuyên truyền vận động nhân dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn 
chíp và định danh điện tử tổng số là 399 người.

Công an xã tiếp tục vận động, truy bắt 02 đối tượng truy nã; quản lý chặt chẽ 
06 đối tượng trong diện sưu tra thường xuyên; tiếp tục theo dõi, quản lý các đối 
tượng tù tha trở về địa phương; các đối tượng có tiền án, tiền sự.

Năm 2022 có 5/5 làng, 3/3 nhà trường tiếp tục đăng ký xây dựng làng, 
trường học an toàn về ANTT. 

3. Về quân sự quốc phòng địa phương

BCH Quân sự xã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết 
chuyên đề về công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022 và tham mưu 
UBND xã ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa 
phương 2022, phối hợp Công an xã tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trước, trong, sau 
ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024 nhất là các điểm bầu cử đảm bảo 
an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự - an toàn xã hội trong toàn xã. Thực hiện kế 
hoạch của Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc, ngay từ đầu năm chỉ đạo Ban 
CHQS xã phối hợp cùng Công an xã và 5 đồng chí thôn đội trưởng, phối hợp với 5 
đồng chí trưởng thôn tiến hành rà soát và đăng ký cho 20 nam công dân trong độ 
tuổi 17 đạt 100%. Rà soát quân dự bị động viên: trong đó dự bị hạng 1 là 156 đồng 
chí, quân dự bị hạng 2 là 209 đồng chí. Thực hiện theo kế hoạch của Ban CHQS 
huyện Gia Lộc về tổ chức giao lưu gặp mặt tân binh trước ngày lên đường nhập 
ngũ và tổ chức giao nhận quân tại sân vận động huyện Gia Lộc đảm bảo an toàn, 
đủ chỉ tiêu trên giao (10 tân binh). BCH quân sự xã phối hợp làm tốt công tác 
ANCT – TTATXH, luôn chuẩn bị tốt công tác sẵn sàng chiến đấu. Ngày 15/4/2022 
Ban tổ chức diễn tập xã đã tổ chức diễn tập chiến đấu xã Gia Lương trong khu vực 
phòng thủ năm 2022 đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, hoàn thành tốt 
các nội dung diễn tập theo kế hoạch. Điều động trung đội Dân quân cơ động tham 
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gia đầy đủ các nội dung hội thi, hội thao do huyện tổ chức vào ngày 02, 03/6/ 2022 
kết quả Đơn vị đạt giải 3 toàn đoàn, giải nhì Đồng đội - Môn đồng diễn võ thể dục, 
giải 3 Đồng đội - Ba môn Quân sự phối hợp và cá nhân đạt giải 3 Toàn năng - Ba 
môn Quân sự phối hợp. 

4. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo
Lãnh đạo UBND xã đã thực hiện tốt quy định về công tác tiếp công dân giải 

quyết đơn thư theo đúng quy định. Qua công tác gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe những 
phản ánh, kiến nghị của nhân dân, giải thích, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó 
khăn, vướng mắc phát sinh nên 06 tháng đầu năm 2022 UBND xã không nhận 
được đơn KN, TC hay đơn kiến nghị giải quyết của công dân.

5. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

UBND xã chỉ đạo Đài truyền thanh cùng với các ban ngành đoàn thể và 
Ban chỉ đạo phổ biến giáo dục Pháp luật xã hoạt động tốt, tích cực đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền pháp Luật sâu rộng tới nhân dân về những lĩnh vực trọng 
tâm mà dư luận quan tâm như: Luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, Luật giao 
thông đường bộ, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật phòng chống bạo lực gia đình, 
Luật đất đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật hộ tịch…. và các văn bản hướng 
dẫn thi hành, các quy định, kế hoạch, quyết định là HĐND, UBND xã ban hành 
để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo các cấp nhằm thực hiện mục tiêu quản lí nhà 
nước tại địa phương.

IV. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - ĐIỀU HÀNH CỦA UBND

Thực hiện nghiêm Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Đẩy mạnh cải 
cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Tập trung thực 
hiện xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng Quy chế làm việc của bộ phận 
“Một cửa”, kiện toàn nhân sự làm việc tại bộ phận “Một cửa” theo đúng quy 
định. Bộ phận Một cửa xã thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả. 6 tháng đầu 
năm, Bộ phận ”Một cửa” thực hiện tiếp nhận 1.115 hồ sơ, đã giải quyết được 
1.115 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực (trước hạn 1.115  hồ sơ, không có hồ sơ quá 
hạn).  Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tính từ ngày 10/12/2021 đến ngày 
8/06/2022: cả xã đã tiếp nhận được 682  hồ sơ trực tuyến/1.115 hồ sơ, đạt tỷ lệ 
61,2%. Kết quả UBND xã đã được chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen có 
thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính năm 2021. 
Chỉ số cải cách hành chính đứng đầu 18 xã thị trấn trong năm 2021.
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Thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ, HĐND, điều hành hoạt động 
theo quy chế hoạt động của UBND xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 
viên. Thực hiện chế độ giao việc kiểm việc của từng cán bộ Uỷ ban xã. Các công 
việc đều được bàn bạc, tập trung thống nhất, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước tại địa 
phương. Lãnh đạo UBND xã thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành và hệ 
thống phân mềm một cửa của xã tiến hành giám sát hoạt động cũng như tiến độ 
công việc của  công chức UBND xã. Với sự cô gắng của tập thể UBND xã ba năm 
liên tiếp, UBND xã được chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao 
động xuất sắc và nhận được bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh. 

Tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác 
chuẩn bị như: phổ biến, tuyên truyền, tổ chức hội nghị hiệp thương; chuẩn bị cơ sở 
vật chất tại các điểm bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự… được thực hiện tốt. Thực 
hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian dịch bệnh. Cuộc 
bầu cử trên địa bàn xã  đã thành công tốt đẹp, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng 
pháp luật, với tỉ lệ cử tri    đi bầu trên tổng số cử tri đi bầu cử trên địa bàn xã đạt 
99,2%, đã bầu được 5 trưởng thôn đảm bảo an toàn, đúng quy định. 

V. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ

- Công tác chính quyền: Thực hiện quy chế hoạt động của UBND xã có mặt 
còn hạn chế. Chế độ báo cáo, thông tin, tham mưu chưa thường xuyên kịp thời. Nhất 
là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý các công việc. Trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng, chưa chặt chẽ, chưa phát huy vai trò và nghiệp vụ 
của mình, thực hiện nhiệm vụ được giao hiệu quả chưa cao. 

- Công tác sản xuất nông nghiệp: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp nông thôn còn chậm so với yêu cầu. Giá đầu vào tăng giá đầu ra không 
ổn định và do ảnh hưởng của dịch Covid 19 dẫn đến giá trị sản xuất nông 
nghiệp, thuỷ sản tăng trưởng chưa cao. Phát triển cây vụ đông xuân, xuân hè 
chưa đồng đều. Việc đưa cây, con giống mới có năng suất và chất lượng cao vào 
sản xuất, chăn nuôi còn chậm, thực hiện các vùng chuyên canh rau màu chưa 
hiệu quả. Mới có 01 mô hình mới ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong  sản 
xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi chưa theo quy hoạch, làm ảnh hưởng 
nhiều tới môi trường. Việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi 
còn có mặt hạn chế.

- Công tác quản lý tài nguyên, vệ sinh môi trường và giao thông thuỷ lợi: 
Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, 
chiếm dụng đất hành lang giao thông, thủy lợi. Công tác vệ sinh môi trường ở một 
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số thôn nhất là khu chăn nuôi chưa được coi trọng, một số hộ tổ chức chăn nuôi 
quy mô lớn trong khu dân cư làm ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân. 
Kết quả của các chiến dịch giải toả lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao 
thông chưa quyết liệt, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra.

- Công tác y tế, dân số, KHHGĐ: Phương tiện phục vụ khám chữa bệnh 
ban đầu tại Trạm y tế vẫn còn thiếu, trang thiết bị y tế chưa đồng bộ và hiện đại. 
Chất lượng khám chữa bệnh và dự phòng của y tế có mặt chưa đáp ứng được 
yêu cầu của người bệnh. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng. 

- Công tác văn hoá, đài truyền thanh: Việc giải quyết chế độ chính sách 
cho các đối tượng bảo trợ xã hội còn chậm.  Công tác viết đưa tin bài một số 
việc chưa đầy đủ, chất lượng tin bài còn hạn chế, chưa nắm bắt kịp thời nhất là 
việc viết và đưa tin người tốt việc tốt.

- Công tác giáo dục: Chất lượng giáo dục toàn diện tuy đã có tiến bộ, 
xong chất lượng học sinh giỏi chưa cao và chưa ổn định, tỷ lệ các cháu ra nhà trẻ 
chưa đạt yêu cầu.

         - Về công tác Tư pháp hộ tịch: Công tác tuyên truyền phổ biến GDPL đã 
được quan tâm và thực hiện đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên phương 
pháp tuyên truyền chưa đa dạng nên hiệu quả tuyên truyền chưa được cao.

         - Về công tác thực hiện CCHC: Trong đó việc đẩy mạnh thực hiện DVC 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn gặp nhiều khó khăn do việc người dân có 
tâm lí ngại với việc thay đổi, tiếp cận cái mới, trình độ và phương tiện thiết bị 
thông minh cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả trong quá trình 
thực hiện. Hơn nữa đội ngũ CB, CC thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn công dân 
thực hiện giải quyết TTHC qua DVC trực tuyến lực lượng mỏng và phải kiêm 
nhiệm nhiều việc nên chưa đáp ứng được cao nhất với tính chất công việc đòi 
hỏi như hiện nay.

- Công tác An ninh: Công tác tuyên truyền có lúc chưa được sâu kỹ, 
phương pháp tuyên truyền chưa đi sâu, đi sát đến từng người dân về việc 
quản lý tài sản. Còn có một số ít hộ gia đình chủ quan, sơ hở chưa đề cao tinh 
thần cảnh giác trong việc quản lý tài sản của bản thân, gia đình mình vẫn để 
xảy ra mất tài sản một cách dễ dàng. Lực lượng Công an viên ở các thôn chưa 
có nhiều biện pháp thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhất là trong việc 
đấu tranh, khai thác để xử lý các vụ việc ở địa bàn mình quản lý, mặc dù đã 
được Công an xã tích cực triệt phá song vẫn để các đối tượng lén lút, trá hình 
như: hoạt động cờ bạc, số đề, trộm cắp. Việc tuần tra, kiểm soát khám phá các 
vụ việc còn nhiều hạn chế chưa kịp thời, vẫn còn các vụ việc trộm cắp tài sản 
của công dân xảy ra.
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 Công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể đạt hiệu quả chưa cao 
việc thực hiện Nghị quyết liên tịch về bảo đảm an ninh trật tự chưa được phát 
huy còn chung chung mang tính hình thức.

- Công tác quốc phòng: Việc tham mưu về lĩnh vực quân sự đôi lúc chưa 
kịp thời. Dẫn đến một số công việc còn chậm trễ. Do tác động của kinh tế thị 
trường các công dân trong độ tuổi DQTV đi làm tại các công ty doanh nghiệp, 
xuất khẩu Lao động nước ngoài, làm ăn kinh tế xa nên quá trình xây dựng lực 
lượng và điều động thực hiện nhiệm vụ theo pháp lệnh DQTV gặp rất nhiều khó 
khăn, phần lớn độ tuổi vượt quá quy định.

- Công tác thu - chi ngân sách: Công tác thu hồi nợ kết quả chưa cao, nợ đọng 
còn kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động và phong trào của địa phương. 

Phần 2
MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

I. MỤC TIÊU CHUNG
6 tháng cuối năm 2022, dự báo mùa mưa bão, nắng nóng diễn biến khó 

lường những khó khăn trên tác động trực tiếp tới phát triển KT-XH-AN-QP của 
xã nhà. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề đòi hỏi cần tập trung, quyết tâm 
cao để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Phát huy những 
kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại, khó khăn, tiếp tục phấn đấu tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch về phát triển Kinh tế - Xã hội và 
An ninh - Quốc phòng, các chương trình hành động và Nghị quyết của BCH 
Đảng bộ xã khóa XXV đề ra, tập trung mọi nguồn lực để phát triển, phấn đấu 
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Nâng cao chất lượng các hoạt động 
văn hoá, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quyết tâm hoàn 
thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 
2022, tập trung rà soát việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, xây dựng các giải pháp và tổ chức thực 
hiện nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 đã đề ra:

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Về kinh tế
Giá trị sản xuất ước đạt 202 tỷ 916,77 triệu đồng để đạt kế hoạch năm là 

410 tỷ 347,37 triệu đồng.
1.1. Về nông nghiệp
- Giá trị sản xuấn nông nghiệp thủy sản 36 tỷ 167,69 triệu đồng, để đạt kế 

hoạch năm 73 tỷ 505,2triệu đồng.
Trong đó:
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+ Giá trị trồng trọt: 11 tỷ 243,82 triệu đồng để đạt kế hoạch năm 23 tỷ 
251,12 triệu đồng.

+ Giá trị chăn nuôi – Thủy sản: 23 tỷ 472,85 triệu đồng để đạt kế hoạch 
năm 46  tỷ 028,96 triệu đồng.

+ Dịch vụ nông nghiệp: 1 tỷ 451,02triệu đồng để đạt kế hoạch năm 4 tỷ 
4225,12 triệu đồng.

* Cơ cấu kinh tế nông nghiệp: 31,09% -64,90%-4,01%.
- Diện tích gieo trồng: 363 ha.
+ Diện tích trồng cây vụ đông: 76,50 ha.
+ Diện tích trồng cây hè, hè thu: 65,5ha.
+ Diện tích cây thu đông:  35,1 ha. 
+ Diện tích lúa mùa: 67,4 ha.
+ Vụ mùa năng xuất đạt 55 tạ/ha để đạt 117,6 tạ/ha/năm. 
- Có kế hoạch cụ thể xây dựng khu rau màu tập trung của hai thôn Lũy 

Dương và Xuân Trình diện tích từ 25-30 ha theo tiêu chuẩn VIETGAP.
1.2. Về giá trị tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản
- Ước đạt 69 tỷ 526,40 triệu đồng để đạt kế hoạch năm 140 tỷ 052,80 triệu đồng.
Trong đó:
+ Giá trị tiểu thủ công nghiệp ước đạt  9 tỷ 995,65 triệu đồng để đạt kế 

hoạch năm 20 tỷ 152 triệu đồng.
+ Giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 59 tỷ 530,75 triệu đồng để đạt kế hoạch 

năm 119 tỷ 900,80 triệu đồng.
1.3. Giá trị dịch vụ thương mại và thu khác
- Ước đạt 97 tỷ 222,2triệu đồng để đạt kế hoạch năm 196 tỷ 

789,37 triệu đồng.
Trong đó: 
+ Giá trị thu dịch vụ thương mại  tỷ 14 tỷ 269,94  triệu đồng để đạt kế 

hoạch năm 28 tỷ 770,04  triệu đồng.
 + Thu khác (thu từ tiền lương, thu từ tiền và hiện vật do người ngoài xã 

gửi về cho hộ, thu từ các khoản trợ cấp xã hội….): 82 tỷ 952,74triệu đồng để đạt 
kế hoạch năm 168 tỷ 019,33 triệu đồng.
         2. Về văn hoá xã hội

- Hộ nghèo hằng năm phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 1%. 
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- Xây dựng và triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 
thương binh, liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021) theo kế hoạch. Thực hiện tốt Kế 
hoạch triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Kế 
hoạch thực hiện Nghị định 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ  
giúp đối tượng bảo trợ xã hội, chế độ chính sách đối với các đối tượng chính 
sách xã hội khác theo quy định- Tiếp tục thực hiện chính sách chế độ điều 
dưỡng những đợt còn lại cho đối tượng người có công năm 2022.

- Phấn đấu 90% - 93% số gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn 
hoá, 5/5 làng duy trì và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 01 làng được UBND 
huyện tặng giấy khen và thực hiện tốt quy ước làng văn hoá và xây dựng nếp 
sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội.

3. Về giáo dục, y tế, KHHGĐ
- Chỉ đạo 03 nhà trường chuẩn bị tốt cho năm học mới và tổ chức khai 

giảng năm học năm 2022-2023 đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19 
trong tình hình mới. Đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, 
khuyến tài nhất là công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2022-2023.

- Số cháu ra lớp năm học 2022-2023 phấn đấu Nhà trẻ đạt 45%, cháu mẫu 
giáo đạt 99%, riêng cháu 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ 
sở 100%; vào Trung học phổ thông đạt 70 - 80%; vào cao đẳng, đại học 60 - 70%; 

-  Nâng cao chất lượng các chương trình chăm sóc sức khoẻ nhân dân; hạ 
tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng  xuống còn dưới 1% ; Tỷ 
lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng 
mở rộng đạt trên 100 %. Giữ vững xã đạt tiêu chí Quốc gia y tế. Phấn đấu 95% 
người dân trên 18 tuổi tiêm vacxin covid 19 mũi 3.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1% - 1,2%. Tỷ lệ sinh con thứ ba dưới 10%.
4. Về công tác tài nguyên- môi trường- xây dựng, giao thông thủy lợi
- Phối hợp với công ty tư vấn đo đạc bản đồ hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết 

phân lô khu dân cư mới thôn Thành Lập - Đồng Tâm để xin chuyển mục đích sử 
dụng đất đấu giá cho nhân dân làm nhà ở cụ thể là 94 lô; tổng diện tích cả xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật là 22.000 m2.

- Rà soát danh sách, hợp đồng tất cả các hộ gia đình nhận khoán thầu 
vùng hoặc các vị trí đất nhỏ lẻ với UBND xã để tổ chức ký lại hợp đồng khoán 
thầu theo quy định của pháp luật.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ triển khai xây dựng trạm y tế xã, nhà 
hiệu bộ trường THCS, tuyến đường vào 3 thôn Thành Lập- Đồng Tâm- Cộng 
Hòa và một số công trình theo kế hoạch.
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- Triển khai thực hiện kế hoạch và chỉ đạo các thôn trong tuyên truyền, 
vận động nhân dân hiến đất, triển khai làm đường thôn/xóm, đường nội đồng để 
đạt tiêu chí về giao thông đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Về công tác thu chi ngân sách
Tổng thu ngân sách: 7 tỷ 592 triệu 819 nghìn 214 đồng, đạt 68,35 kế hoạch.
Tổng chi ngân sách: 7 tỷ 964 triệu 925 nghìn 800 đồng, đạt 71,70 kế hoạch.
- Thu hết được nợ đọng tại các hộ nợ khoán thầu đã hết hạn hợp đồng. Phối 

hợp với công chức địa chính xã soạn lại hợp đồng mới cho các hộ đã hết hạn.
6. Về an ninh quốc phòng

Xây dựng lực lượng công an, lực lượng dân quân tự vệ đủ về số lượng và 
đảm bảo chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị địa phương, 
thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm cho phép. 100% 
công dân đến độ tuối được cấp thẻ CCCD gắn chíp và định danh điện tử. Hoàn 
thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

      7. Về cải cách hành chính

         Việc xếp hạng chỉ số CCHC cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; đạt từ 81% 
đến 90% so với điểm tối đa. Các lĩnh vực của cách hành chính phải đạt từ 70% 
số điểm trở lên.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đối với sản xuất nông nghiệp 

- Tổ chức thực hiện tốt các đề án của BCH đảng bộ đã đề ra. Tích cực 
động viên và khuyến cáo nhân dân đầu tư vào sản xuất, tập trung quy hoạch 
vùng giống lúa chất lượng, mở rộng diện tích cây rau màu vụ hè thu và cây màu 
vụ đông.

- Thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất vụ mùa năm 2022; kế hoạch 
sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023.

- Tăng cường công tác tiêm phòng và duy trì các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tái đàn đảm bảo theo quy định và  
đạt hiệu quả. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm Tiếp tục tuyên truyền 
định hướng cho nhân dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

- Triển khai phương án sản xuất và kế hoạch thực hiện Tuần lễ diệt chuột 
đợt hai vụ Mùa năm 2022. Tổ chức cung cấp giống lúa cho nhân dân gieo cấy 
lúa Mùa, tổ chức đổ ải phục vụ gieo cấy đảm bảo đúng lịch thời vụ.

- Phối hợp Phòng nông nghiệp huyện tổ chức thăm đồng kịp thời phát 
hiện sâu bệnh hại để khuyến cáo nhân dân phun phòng trừ kịp thời, hiệu qủa.



19

- Tăng cường kiểm tra bảo vệ đồng ruộng, phát hiện kịp thời sâu bệnh hại 
lúa và hoa màu để có biện pháp phòng chống kịp thời, củng cố và đôn đốc các tổ 
đánh bắt chuột có hiệu quả. 

2. Về quản lý Tài nguyên - Môi trường – Xây dựng

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, làm tốt 
công tác quy hoạch và thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tập trung đẩy 
mạnh xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư trong khu dân cư theo qui định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai, quản lý chặt 
chẽ đất 03, đất chuyển đổi theo đúng quy định, xử lý vi phạm xây dựng công 
trình trái phép. Khuyến khích các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo mô hình 
trang trại, tập trung xa khu dân cư.

- Tập trung xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt ở xã. Kiên quyết xử lý các tổ 
chức, cá nhân vi phạm luật bảo vệ môi trường.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, hạn chế 
thấp nhất ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; tổ chức tốt các hoạt động nâng 
cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho toàn dân, duy trì và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của tổ thu gom rác thải ở 5 thôn. 

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát các công trình xã thi công xây dựng.

3. Về công tác giao thông thủy lợi

- Phối hợp với HTX DVNN xã, thường xuyên kiểm tra hệ thống mương 
tiêu, đôn đốc các thôn chủ động tổ chức cho nhân dân khơi thông các đoạn 
mương tiêu thoát nước bị ách tắc phục vụ kịp thời cho sản xuất.

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các hộ 
dân có vật liệu để 2 bên lề đường 39H và đường liên thôn di chuyển về nhà.

-  Chỉ đạo cán bộ chuyên môn đôn đốc, kiểm tra các thôn khơi thông kênh 
mương để  tiêu thoát úng nhanh trong mùa mưa lũ. 

- Thường xuyên tích cực tổ chức thực hiện phương án Phòng chống thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

4. Về thu chi ngân sách

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo hoàn thành 
vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2022.

- Thực hiện chi ngân sách theo dự toán được duyệt, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí.
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- Tập trung thu hồi sản phẩm, giải quyết vướng mắc các khoản nợ đọng 
trong nhân dân, đảm bảo công bằng, đạt tỷ lệ cao.

5. Về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá thông tin. Tổ 
chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, 
văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện tiêu biểu có ý 
nghĩa chính trị sâu sắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày 
TBLS; 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; tiếp tục thông tin, 
tuyên truyền kịp thời về tình hình diễn biến và công tác phòng chống dịch bệnh 
Covid-19.  Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, gia đình văn 
hoá. Quan tâm đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hoá- thể thao tại cơ sở. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao. Duy trì, 
phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, các môn mũi nhọn củaxã. 

- Tiếp tục triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Đề án tuyên 
truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; kế hoạch thực hiện chiến lược 
phát triển gia đình Việt Nam tầm nhìn 2030.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 
bền vững. Có biện pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo 
năm 2022. Khuyến khích nông dân, người lao động tự do tham gia bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quan tâm chăm lo công tác gia đình, chăm sóc, 
bảo vệ trẻ em; thực hiện phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền về  
bình đẳng giới.

- Phối hợp mở rộng việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. 
Thực hiện có hiệu quả chương trình dạy nghề, truyền nghề gắn với tạo việc làm 
cho lao động nông thôn, người nghèo.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cho 
năm học 2022-2023. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng giáo dục 
nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. 

- Chỉ đạo ba nhà trường hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh và khai giảng 
năm học 2022-2023, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Chăm 
lo xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo 
dục toàn diện. Trường Mầm non, Trung học cơ sở xây dựng cơ sở vật chất đảm 
bảo đạt chuẩn, từng bước phấn đấu đạt trường chuẩn mức độ 2.

- Nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục duy trì, nâng cao 
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chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Đẩy mạnh công tác truyền 
thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm thấp nhất chỉ số mất cân bằng giới 
tính khi sinh và tỷ lệ người sinh con thứ ba.

 6. Về công tác tư pháp - an ninh - quốc phòng

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân 
quân tự vệ, dự bị động viên, công tác huấn luyện, diễn tập quốc phòng an ninh, 
tìm kiếm cứu nạn và chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức tốt các hoạt động 
kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và 33 năm ngày 
hội Quốc phòng toàn dân. Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và  
phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã tham mưu Ban chấp 
hành Đảng bộ ra Nghị quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển chọn 
gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đồng thời chủ động phối hợp Công an xã rà 
soát, quản lý, nắm chắc nguồn và thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công 
dân sẵn sàng nhập ngũ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh 
không thực  hiện Luật nghĩa vụ quân sự, động viên, biểu dương các công dân và 
gia đình đã chấp hành tốt, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao quân năm 2023.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình nội bộ nhân dân, cơ quan, đơn 
vị; chủ động mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm; phát huy hiệu quả phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh  tổ quốc”. Tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông đường bộ. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều kênh thông 
tin, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện tấn công, triệt phá các ổ 
nhóm, các loại tội phạm và các hành vi gây mất ANTT tại địa phương. Giải 
quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra đúng pháp luật, quản lý chặt chẽ các loại đối 
tượng không để đối tượng tái vi phạm pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho 
công dân đến giao dịch về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhân khẩu, 
hộ khẩu.

- Nâng cao chất lượng rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật. Tổ chức tốt việc tuyên truyền thực hiện các văn bản Luật mới ban hành. 
Duy trì và thực hiện tốt công tác tư pháp, công tác chứng thực, công        tác hộ 
tịch trên địa bàn xã.

         - Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tiếp dân mà cấp trên và 
địa phương giao phó, cố gắng khắc phục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao. Thực hiện công tác hộ tịch đảm bảo theo đúng quy định và các văn bản 
hướng dẫn thi hành, đồng thời tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn để nhân dân 
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thấy được lợi ích của việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công 
trực tuyến để đạt kết quả cao nhất, vượt chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến huyện giao.

- Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công 
dân, Không để các vụ việc tồn đọng kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

7. Cải cách hành chính và điều hành của UBND xã

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Gia Lương lần thứ 
XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, trong đó chú trọng vào các vấn đề liên quan đến cải cách tư pháp, cải cách 
hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có 
liên quan đến đời sống nông thôn nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động 
liên quan đến công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính. Tập trung triển khai 
thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Duy trì áp dụng tốt hệ thống quản 
lý phần mềm một cửa tại UBND xã. Tất cả cán bô công chức UBND xã sử dụng 
hệ thống quản lý văn bản điều hành trong việc nhận văn bản đến và gửi văn bản 
đi. 

- Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, tập trung 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính đạt hiệu quả. 
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Quyết định 
406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 
dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
năm 2022. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả ở Bộ phận Một cửa xã đảm bảo 
giải quyết đúng quy trình, không để tồn sót hồ sơ của các tổ chức, cá nhân.

        - Trong công việc luôn thực hiện tốt: 4 xin, 4 luôn, 5 không, 5 hơn, 6 biết để 
thực hiện tốt đề án chính quyền thân thiện trên địa bàn xã Gia Lương, lấy sự hài 
lòng của người dân là trung tâm, là thước đo cho kết quả giải quyết các TTHC.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đa dạng phương thức tuyên 
truyền để người dân hiểu các quy định, tạo ý thức pháp luật, từ  ý thức dẫn đến 
hành động đúng, thực hiện tốt chủ chương, đường lối của Đảng, nhà nước và các 
quy định của địa phương. Đặc biệt tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn để nhân 
dân hiểu được các lợi ích của chuyển đổi số, của dịch vụ công để người dân vào 
cuộc, muốn tìm hiểu, muốn thực hiện và là trung tâm của công cuộc này

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, giải 
quyết công việc. Tiếp tục cải cách, đổi mới quy chế hội họp, cải tiến lề lối làm 
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việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường trách nhiệm cá nhân lãnh đạo 
theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, xác định rõ trách nhiệm của Thủ 
trưởng, chuyên môn trong xử lý, giải quyết công việc. Nâng cao chất lượng 
chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và các nội dung tại các phiên họp UBND xã. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế, xã hội gắn với việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất 
đai, tài sản của nhà nước.

- Tổ chức bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua đối với tập 
thể, cá nhân năm 2022 đảm bảo đánh giá đúng người đúng việc, tạo động lực 
phát triển phong trào thi đua. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn 
giáo; đẩy mạnh tuyên truyền Luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản hướng dẫn 
thực hiện.

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong 
việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhất là thực hiện Pháp lệnh 
thực hiện dân chủ ở xã.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 
- ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
UBND trình tại kì họp thứ ba HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kì 2021-2026./.  
Nơi nhận:
- BCH Đảng bộ;
- TTHĐND, UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Bình    
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