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BAO CÁO 
Kêt quãthirc hin nhim vi phát triên kinh tê - xã hi, 

quôc phông - an ninh näm 2021; Phirong htthng, nhim viii nám 2022 

KInh gui: HDND huyn Xuân Trung, khóa XXI, nhim kS'  202 1-2026 

Näm 2021, huyn nhà trién khai thrc hin các nhim vi KT-XH trong diu 
kin dai  dch Covid- 19 büng phát tr& lai  và din biên phCrc t.p dä tác dng trirc tiêp 
dn mci mt cüa kinh t- xâ hi, dè'i song cüa rthân dan. Song dui sir chi do sat 
sao cüa Tinh üy, UBND tinh, UBND huyn dã tp trung lânh do, chi dao  thirc 
hin "m11c tiêu kép" vra tAng cung cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19 
vra dy mnh phát trin san xut, kinh doanh, bâo dam an sinh xã hi. TInh hInh 
kinh t - xã hi cüa huyn vn duy trI n djnh và có bixc phát triên so vOi cüng kST; 
an ninh chinh trj, trt tr an toàn xA hi dugc gi vng, an ninh nông thôn dam báo. 

LKET QUA THT!C I1N NT1IM VJ PHONG CHONG DId  COVID-
19 VA PHAT TRIEN KTXH NAM 2021 

1. Cong tác phông chng djch Covid-19. 

- Thrc hin chi dao  cUa Trung hang, tinh, UBNID huyn dA xây dmg, ban 
hành các phucing an, ké hoach, quyêt dnh và nhiêu vAn bàn chi dao  cong tác phông 
chng dch bnh Covid-19. Dông thi, tp trung chi dao  khân tru'cmg, kjp thoi, linh 
hot khi phát sinh các tInh huông. Thu&ng xuyên to chuc kiêm tra, chân chinh vic 
to chuc thirc hin các nhim v11 cong tác phOng chông djch cüa các ca quan, don vj, 
(ta phuang, doanh nghip trên dja bàn huyn. TInh hlnh djch bnh trên dja bàn 
huyn ducc kiêm soát. 

- TInh dn ngày 29/11/202 1, toàn huyn có 13.706 tmng hçp phãi thirc 
hin vic diêu trj, cách ly, theo dOi src khóe, trong do có 75 truxng hçxp FO (Hin 
dA kêt thüc diêu trj, cách ly cho 13 trrnmg hqp, con 62 tru?mg hqp dang diêu trj, 
cách ly tai  TTYT huyn); 679 trirà'ng hçip Fl; 2942 tnr?ng hcip F2 và 10.010 
tnthng hgp tr ye tur vüng djch. 

- Cong tác tiêm chàng väc xin Covid-19: T 1 nguäi dan dã tiêm dü 2 müi 
vac xin dat  30,25 % và dA hoàn thành vic tiêm vAc xin phông Covid-19 cho ngi.thi 
dan tr dü 18 tuOi tr& len chua tiêm mQi 1, dam bão tiên d, an toàn tiêm chüng và 
an toàn phông chông djch. Clii dao  các dja phuang rà soát, bO sung ngi.thi CO nhu 
câu tiêm müi 1; dOng thai trién khai ké ho.ch tiêm müi 2 cho nguai dã tiêm müi 
1, dam bão dat  t' 1 trén 89% so nguai tr dü 18 tuôi trâ len trên trén dja bàn 
huyn thrçic tiêm dü 2 lieu vAc xin. 

- Chi dao  triên khai thirc hin chInh sách h trç' nguai lao dng và ngithi 5ir 
diing lao dng theo các Nghj quyêt cüa ChInh phU, Quy& dnh s 23/2021/QD- 
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TTg ngay 07/7/2021, Quyt djnh s 28/2021/QD-TTg ngay 01/10/2021, Quyt 
djnh so 33/2021/QD-TTg ngày 06/11/202 1 sira di, b sung Quy& djnh s 
23/2021/QD-TTg cüa ThU tithng Chinh phU; Quyt djnh s 30/2021/QD-UBND 
ngày 20/7/2021 cUa UBND tinh darn bão cong khai, rninh bach, dUng di tung, 
không dê xây ra vi phm, trVc 1i chInh sách... 

2. San xut nông ngIiip vã xây dirng nông thôn mcri. 

- Linh virc trông tr9t: Tong din tIch gieo trng dat  12.150,56 (giãm 
127,7lha so vi 11am 2020); Nãng suât lUa cã näm dat  124,3 tIha = 100,65% KB; 
Tng san luçmg lucing thrc cay có hat dat 68.651 thn = 102,46% KH; Xây dung 
duçic 68 cánh dng lan vói din tIch 2.789 ha (Vii Xuân toàn huyên gieo cy 
5.45 iha lUa, trong do có 4.523ha gieo sa = 83% tong din tIch; xây dirng dirçic 42 
cánh dông lan vói 1 .700ha, 8 mô hInh lien kêt trong trông IUa vôi tng din tIch 
146ha; näng suât lUa dat  72,45tJha, san 1ung dat  39.49 1 thn. Vii MUa toàn huyn 
gieo diy 5.442,48ha lUa, xây dirng ducic 26 cánh dng lan vói tng din tIch 
1.089ha, 7 mO hInh lien k& trong trng lUa vai tng din tIch 156ha; näng suit lUa 
dat 5 1,85 tJha, san lung dat  28.2 19 tn). Co 05 doanh nghip tIch ti 296ha dt d 
trng lUa và rau màu các loai, trên 100 cá nhân tIch ti dt tü Olha tr& len vai tng 
din tIch 451ha dê trông lUa cht hiçing cao. Chi dao,  huóng dn 06 xâ thirc hin 
vic chuyn di 39,42ha dt trng lUa kern hiu qua sang trng cay hang näm, 
trng lUa kt hçp nuôi trng thUy san và trng cay lâu näm. 

- Cong tác chän nuôi — thU y và nuOi trng thUy san: Dâ hoàn thành cong tác 
tiêm phông vi Xuân, vii Thu cho dan gia sUc, gia dim; phông, chng kjp thai bênh 
viêm da ni cic trôn dan trâu bô, toàn huyn dã tiêm phông vacxin bnh viêrn da 
ni c1ic cho 1.084 con trâu bô (trong do tinh h trçl vacxin tiêrn cho 862 con trâu 
bô, ngtrai dan chU dng rnua vacxin ye tiêrn cho 222 con trâu bO); thirc hin t& 
cong tác v sinh, tiêu dec, khCr trUng khu virc chung trai  chän nuoi, khu virc cOng 
cong, nci buôn ban, gi& m gia sUc, gia dim. Tng dan 1cm có 67.000 con; trâu, bô 
1.800 con; dan gia dim 690.000 con. San 1ung thjt hi xut chung uôc dat 
18.200 tan, tang 4,9% so vai nám 2020. Trong dO, san 1ucng thit lan hoi xut 
chung là 16.600 tan = 100%KH, tang 7,5% so vói nArn 2020.Tng din tIchnuOi 
thUy san uac dat  648 ha; san luqng thUy san thc dat  4.100 tn, tang 14% so vai 
näm 2020. 

- V xây dirng Nông thôn rnai:Chi dao  các dja phuang tip tc ttp trung duy 
trl, nâng cao chat luçmng các tiêu chI NTM nâng cao. Dã phi hcmp vOi Doàn cOng tác 
cUa tinh v thm djnh tieu chI NTM nâng cao cUa 05 xã: Xuân Tan, Xuân Thucmng, 
Xuân Bàc, Xuân Hng, Xuân Ng9c và trinh UBND tinh xét, cong nhn. Ngày 
17/8/202 1 UBND tinh dã ban hành Quyêt djnh sO 1757/QD-UBND ye viêc cOng 
nhtn xã chuãn nOng thOn mâi nâng cao nàm 2020 dOi vôi 05 xâ neu tren. UBND 

huyn cia ban hành Quyêt djnh so 5747/QD-UBND ngày 04/10/202 1 ye viêc cOng 



nh5n 15 khu dan cu dat  chun khu dan cu NTM kiêu mu nãm 2020 tai  08 xã, gôm: 
Xuân Hng (04), Xuân Thucing (02), Xuãn Hôa (03), Th9 Nghip (02), Xuân Bãc 
(01), Xuân Ng9c (01), Xuân Thüy (01), Xuân Kiên (01). Chi dao  Van phàng Diêu 
ph& NTM huyn ph& hcip vâi cãc Co quan chuyên mOn Co lien quan cUa huyn 
huóng dn 04 chü the san xut däng k 10 san ph.m tham gia Chucing trInh OCOP, 
içra ch9n duçc 07 san phm cüa 03 chü th (01 Doanh nghip — xà Th9 Nghip, 01 
HTX — xã Xuân Tin, 01 H san xuAt kinh doanh — xã Xuân Kiên) dam báo yêu cu 
v chat hrçing san phrn, h so chimg minh d trmnh Hi dng th.m djnh cüa tinh 
dánh giá, chm dim. Ngày 25/11/202 1, Hi dng dánh giá, chrn dim các san 
ph.m dam bão du diu kin d cong nhn 3 sao. 

- Dã trin khai thçrc hin t& các nhim vii v phOng chng thiên tai và tIm 
kim cCru nan  theo quy djnh; ban hành các cong din v phông chng các con bão và 
áp thâp nhit d&i. To chirc kiêm tra cong tác PCTT&TKCN t.i 12 xâ, thj trAn; cp 
phát 4t tu PCTT cho 14 dim canh dê và 8 xã có dê; phi hçp vâi Hat  QLD Xuân 
Truèng, Chi cçlc Thüy igi, UBND xã Xuân NinE, TT Xuân Truông,Xuân Tan bàn 
giao vj trI dê Hüu Hng, dê Ta Ninh, kè Trung Linh cho dan v thi cong d tin hành 
thi Cong theo Dir an duy tu bào duOng dê diu nãm 2021; thrc hin t& cong tác 
kim tra vic chap hành Lut dê diu cüa các t chüc, cá nhân boat dng san xut 
kinh doanh trên bài song thuc tuyn dê Ta Ninh Ca và dê Hiru Hng. 

3. Linh vlyc tài nguyen - môi trtrrng. 

- Hoàn thành vic 1p quy hoach sir dirng dt giai doan 202 1-2030 trinh 
UBND tinh phé duyt; xây drng và to chirc thirc hin kê hoch sü ding dat näm 
2021. Trong do: dã tO chuc 04 dct dau gia quyên sir diing dat cho nhân dan lam 
nhà & ti 13 xã, thj trân vói 175 lô dat, tong din tIch là 19.378,8 m2, sO tiên thäng 
giá np ngân sách nhà nuâc han 100 t dông; hoàn thin các thu t1ic, ho so trInh 
UBND tinh Quyêt djnh cho phép chuyên mic dIch sir ding dat, giao dat cho COng 
ty TNHB Biên Bong, Cong ty SXVLXD Tru&ng Phát, Cong ty SXVLXD Huy Bài 
(thj trân Xuân Trung), Cong ty Taxi Thu  do (xã thç Nghip), Cong ty Vt tu (xã 
Xuân Ng9c), Cong ty cô phãn xäng dâu Truèng An (xâ Xuân Kiên), Cong ty CO. 

phân Fukyo (xã Xuân Hôa). Tong hcxp nhu câu sir ding dat cua huyn nãm 2022 
trInh UBND tinh và HDND tinh xem xét thông qua. 

- Thm djnh h so, cp 3.522 giy chirng nhn quyn si:r dung dt nOng 
nghip sau don diên dôi thua, nâng tong so giây chi.rng nhn dã dugc k cp len 
39.699 GCN dat tr 1 81% so giây chüng nEn phài cap. Ban hành Quyt djnh 
cOng nhn quyên sü diing dat cho 23 tru&ng hcrp sü dçrng d.t không hçp pháp tai 
các xä: Th9 Nghip, Xuân Bài, Xuân Kiên, Xuân Tiên, Xuân Ninh theo Hu&ng 
dan so 42 và 1456 cua S& Tài nguyen và MOi tru&ng. 

- Ba chi dao  các xã xây dmg nOng thôn mâi nâng cao hoàn thin tiêu chI v 
mOi truông; to chüc kiêm tra, nghim thu vic thrc hin D an Thu gom và xfr 12  rác 
thai, lam dçp canE quan mOi trtr&ng kênh sOng gn v&i hành lang bão v cong trInh 
thüy 1çi và lé du&ng giao thông trén da bàn các xã, thj tr.n.Ban hành các K hoch 
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hoat dng hi.thng i:rng ngày Môi trung th gii 5/6, Chin djch lam cho th giói 
stch hcin narn 2021, Kê hoach  to chüc loai, thu gom và xir 1 rác thai tai  ngun.Dn 
nay, 100% so xã, thj trân dä triên khai thirc hin vâi 98 xóm thirc hin n np vic 
phân 1oi rác thai tai  ngun; t' 1 rác thai sinh hoit drcic thu gom dat  95% = 
100%KH. Phé duyt kê hoach bão v môi trithng cho 20 co s& san xut kinh doanh, 
01 Kë hoach  1rng phó sr c tràn du. 

4. San xut CN-TTCN, dc1i vi thung mi, giao thông - xây dirng. 

- Giá trj san xu.t CN-TTCN (theo giá so sánh 2010) dat  6.726 t' dng = 
100%KH. Giá trj hang hoá xuât khâu dat  38,2 triu USD = 100%KH. Tham mixu 
Ban chap hành Dãng b huyn ban hành Nghj quy& v dy manh  thu hut du tu 
phát triên Cong nghip - Thixong mai  - Djch v11 giai doan  202 1-2025 và nhng 
näm tiêp theo. 

- Hoàn thành và dixa vào khai thác, sir dirng 10/11 cong trInh, dir an do 
UBND huyn quãn l; 25/45 cong trinh, dr an do UBND cp xâ lam chü du tu. 
Chuân bj triên khai mt so cong trInh,dr an mâi nhu: Du an cài tao, si:ra chüa 
tuyên dung do thj ttir nut giao QL2 1 tir Câu Lac  Quân ye Trung tam huyn; cong 
trInh cài tao,  nâng cap mt sO hang rniic Den 1it s huyn; cong trInh cai tao, sra 
chüa he thông cua nha lam viêc va cac hang muc phu tro Tru so Huyên uy, Cong 
trInh lap dat, nâng cap h thông den din chiêu sang do thj ttr n1it giao dâu câu Lac 
Quân den Trung tarn huyn và lap dtt Camera an ninh trên dja bàn huyn. 

- Cong tác dam bâo TTATGT: Dã chi dao  thirc hin t& cOng tác darn bâo an 
toàn giao thông; tic hin nghiêm các quy djnh cüa Trung uang, tinh, huyn v 
cOng tác phông chông djch bnh Covid- 19 lien quan den cOng tác vn chuyên 
khách, hang hóa bang các phuong tin 0 to, do ngang trên dja bàn huyn; lam tOt 
cong tác duy tu, sua chüa câu duing b theo quy djnh. Trong närn, dã xáy ra 04 vii 
tai nan  giao thông lam 02 ngui chêt và 03 ngui bj thuong (giâin 03 vii TNGT, 
giãm 03 ngi.thi cht, 01 ngithi bj thuong so vôi näm 2020); tuân tra, xir 19 1.458 
tru&ng hcp vi phm trt t%r ATGT, xu phat vói so tiên 1 t5' 530 triu dông. 

- V din 1irc: Dã phi hçp trin khai 04 di,r an cai tao,  sua chtra h thng 
lui din vi tng kinh phi 20 t5' dng, darn bào cung cp din an toàn, on djnh cho 
san xut, kinh doanh và nhu cu sinh hoat cüa nhân dan; san lugng din thucing 
phm ixóc dat  146 triu Kwh = 86,3%KH. 

- V quàn 19 thj trithng: Các Doàn kirn tra lien ngành cüa huyn và Di 
quán 19 thj tri1ng s 4 dã kiêrn tra 257 vi, phát hin và xu 19 126 vii vi pham, pht 
vi tng s tin 225 triu dOng. 

5. Cong tác tài chInli - ngãn hang. 

- Tài chInh: Dà chi dao  thirc hành ti& kim, chng lang phi, nhtt là trong 
quàn 19, sir diing kinh phi chi thu&ng xuyên cüa ngân sách nhà nuóc, sü diing vOn 
du tu công, tài san cOng,... darn bào d.y dü cac khoàn chi luong, chi cho dôi 
t.rç1ng chInh sách; chü dng can di các nguOn ngân sách dam báo cho cOng tác 
PCTT, bao lü, phông chng djch bnh Covid-19 và thrc hin chinh sách an sinh xã 
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hi. Thu NSNN trên dja bàn uc thrc hin 305 t dng, dat  114% dr toán Tinh 
giao và bang 136% so vOi thirc hin nãm 2020. Nêu tth chi tiêu thu tiên cap quyên 
sir diing dt thI thu thithng xuyên tthc thirc hin 105 t dông, dat  115% dçr toán. 
Chi ngân sách di.rçc diêu hành diing 1ut, dCing dir toán và hiu qua. Chi ngân sách 
huyn ithc thrc hin 475 t dông dat  100% dr toán. 

- Ngân hang: Tng s vn cho vay cüa Ngân hang CSXH huyn dat  113 t5' 
dông, du nq cho vay dat  310 t' dông vâi 9.853 khách hang vay; huy dng von cüa 
Ngân hang NN&PTNT huyn trâc d.t 3.370 t dông, du ng cho vay dat  2.099 t 
dông vâi 6.140 khách hang vay. 

6. Linh virc van hoá - xã hôi. 

- T chüc các boat  dng van hóa, thông tin tuyên truyn chào mirng cac 
ngày 1, k' nim lan, nhât là các boat  dng chào mimg thành cong Dai  hi Dáng 
các cap, cuc bâu cir dai  biêu Quôc hi Khóa XV và dai  biêu HDND các cap, 
nhim kS'  2021-2026, tuyên truyên ye cOng tác phông chông djch bnh Covid-19.... 
Cong tác quân 11 nhà nijóc ye van hóa di.rc täñg cung, th?c hin dung quy 
djnh.Các phong trào van hóa nhu: phong trào toàn dan doan kêt xay dirng dyi sOng 
van hóa, phong trào xây dimg xóm van hóa, tO dan phô van boa, co quan (dun vj) 
dat chuân van boa, doanh nghip dat  chuân van hóa và Dê an day manh  4n dng 
thrc hin nêp song van minh diigc triên kbai tich c%rc, hiu qua: Dâ có 450/537dám 
cithi, 786/795dám tang thirc hin nép sOng van minh trên dja bàn. 

- COng tác GD&DT duqc quan tam chi dao,  tp trung trin khai các giâi 
pháp nâng cao chat lucing giáo dic toàn din; xây dirng trithng dat  chuân QuOc gia, 
tnrOng Xanh - Sach - Dçp - An toàn,... Nàm hpc 2020-2021, t' 1 hçc sinh xét tOt 
nghip THCS, BO tüc THCS dat  99,75%; t 1 hc sinh thi do tOt nghip THPT dat 
99,5%. Co sâ vt chat các trithng h9c duc tang cuông, dáp irng yêu câu giãng day 
và h9c tp cUa giáo viên và bce sinh.Trong näm, có them 05 tru?ng Mâm non, 06 
truOng THCS dat  chuân Quôc gia; 02 trung Tiêu hc dat  chuân Quôc gia mrc d 
2. Den nay, toàn huyn Co 17/20 tru&ng Mâm non dat  chuân Quôc gia, 10/20 
trixang Tiêu hc dat  chu.nmic d 2; 18/21 truang THCS dat  chuân QuOc gia; 
38/61 trung Mãm non, Tiêu hoc, THCS dat  tiêu chuân Xanh- Sach  - Dçp - An 
toàn; 100% các trung THPT dat  chuân QuOc gia. 

- Cong tác y t, DS-KHHGD: 

+ Cong tác chäm soc sirc khôe cho nhân dan: Dã chi dao  CaC Co Sa y të tp 
trung cao cho vic cham soc sirc khOe, khám chüa bnh cho rthân dan; duy tn sn 
sang, day dü nhãn li.rc,  co sa vt chat, thuôc, trang thiêt bj y tê, ... phiic vi cong tác 
phOng, chông djch bnh Covid-19. T' l trê em duai 5 tuOi bj suy dinh duOiig th 
can nng giãm cOn 11,67%, chucing trInh tiêm chüng ma rng cho tré em dat  96%, 
t' suât sinh 15,57%o (giãm 0,15%o so vai nàm 2020), tong sO sinh toàn huyn 
2.332 cháu, trong do có 431 tnrng hçp sinh con thir 3 (giám 1% so v&i näm 
2020), t' sO giói tInh khi sinh là 113 cháu trai/100 cháu gái. Den nay, 100% sO xã, 
thj trn duqc cOng nhn dat  chuãn Quôc gia ye y tê giai doan 2011-2021 và 19/20 
xâ, thj trân có bác sI lam vic tai Tram y te các xã, thj trn; 100% xóm (t dan ph) 
Co can b y tê thOn. 
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+ Cong tác QLNN v y t: Dä chi do tang cung cong tác kim tra, giám 
sat, hiiàng dan, don doe các cci si hành nghê y, thrçc, các c s& kinh doanh thrc 
phâm hot dng theo quy djnh. Trong näm, các doàn kiêm tra lien ngành cüa 
huyn dã kiêm tra, xir l 07 Co sr hành ngh y vi phm, xà pht tèng s tin 12 
triu dOng; kiêm tra, xir l 11 cci si kinh doanh thirc phm vi phtm, pht vi s6 
tiên 20,050 triu dOng. 

- Cong tácLD-TB&XH, BHXH:Dã thirc hin diing, dü, kjp thai các ch dO 
chInh sách dôi vâi ngr1i huOrng luang, BI-IXH, dM ti.rcing chInh sách và các di 
tuçlng xã hi. To chirc dy nghê cho 3.500 lao dng, giài quyt vic lam cho 3.150 
lao dng = 100% KH; t l h nghèo chung giám 0,15%. T' 1 bao phü BHYT ithc 
dat96%= 100%KH. 

7. Linh vt1c quc phông - an ninh, thanh tra, tu pháp, tip dan. 

- COng tác Qu& phông - Quân sir dja phuong: Dã duy trI nghiêm ch do 
thu?ing trirc sn sang chiên dâu theo quy djnh; phôi hcip vói các co quan y t và các 
don vj lien quan chuân bj, dir phông day dü co sO vt chat dê thirc hin t& vic each 
ly y tê tp trung, dam bào phOng tránh lay nhiêm Covid-19 trong khu each ly. T 
chirc tOt cOng tác tp huân, huân luyn, giáo diic chInh trj cho các doi tuclng dam 
bão ni dung, sat thirc té, dung quy djnh vâ dtt miic dIch, yêu câu dê ra. Chi dao 
chçn cü 06 can b thuc dôi tuqng 2 tharn gia bôi duorng kiên thirc QPAN ti tinh, 
mi 02 hp bôi duêng kiên thrc QPAN dôi ti.rgng 4 cho 170 dông chI; to chüc thành 
cong cuc din tp PCTT&TKCN ti xâ Xuân Hôa và cuc din tp chiên dâu 
phông thu tti các xâ: Xuân Hông, Xuân Thung, Xuân Thüy, Xuân Phong, Xuân 
Châu. Hoàn thành 100% chi tiêu giao quân näm 2021, bàn giao 09 thI sinh trüng 
tuyn vào các h9C vin, nhà trithng trong quân di. Thirc hin tot chInh sách hu 
phi.rang quân di và phong trào "Den on dáp nghia". 

- Cong tác an ninh: Dã lam t& cOng tác dam bào an ninh trt tir tuyt dicho 
cuc bu cir di biêu Quc hi khóa XV, dti biêu HDNID các cap nhim kS'  2021-
2026. Thirc hin tot cOng tác dâu tranh phông, chOng ti phrn và dam báo trât tu 
an toàn xã hi: Trong näm hrc luçing COng an huyn dã phat hin, diêu tra lam rO 
30/31 vii phrn pháp hInh sir; khi t 40 vi mua bàn, tang tr trái phép chat ma 
tüy, 08 vii dánh bc, 02 vi vi phm ye pháo no, 01 vii lien quan den tIn dung den. 
Phi hqp vi các dan vj lien quan duy trI, diêu hành hot dng các chOt kiêm soát 
djch Covid- 19 cüa huyn; xir l nghiêm dôi vâi hành vi vi i3hm ye phông chông 
djch bnh Covid-19. 

- Cong tác Tupháp: Thirc hin t& cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo dic 
pháp 1ut trong các tang lop nhân dan. COng tác kiêrn tra, rà soát van bàn pháp lu.t, 
cong tác däng k, quân l h tjch, chüng thirc, quàn 11 xi 11 vi phtrn hành chInh 
dugc thrc hin dOng quy djnh. Hoat dng cOa các to hôa giài dugc duy trI thithng 
xuyên, trong näm càc tO hôa giài a co sa dà tiêp nhn 55 vi vic, hôa giài thành 35 
vt vic, hôa giãi kihông thành 12 v1i vic, dang hôa giãi 8 vii vic, chü yêu là các 
vu vic rnâu thun, tranh chap nhô trong khu dan cu nhu tranh chap dat dai, hOn 
nhân gia dInh và càc linh virc khác. 
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- Cong tác thanh tra, phàng cMng tham nhüng: Trong nãm, dã tin hành 
thanh tra trách nhim cüa Chü tjch UBND các xà Th9 Nghip,Xuân Thüy trong 
vic thçrc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye cong tác tiêp dan, giái quyêt dan thu 
khiêu ni, to cáo và cong tác phông, chông tham nhüng; thanh tra vic sir diing 
ngân sách tai  02 tru&ng THCS Xuân Thành và Tnrmg Tiêu h9c Xuân Ng9c; to 
chrc kiêm tra cong tác phông, chông thiên tai và tim kiêm ciru nan  narn 2021 tai 
12 xâ, thj trân. 

- Cong tác tiêp cong dan, giái quyt dan thu khiu nai  th cáo cüa cong dan 
dugc quan tam chi dao.  UBNID huyn và Ban tiêp cong dan huyn dã tiêp 116 1trt 
cong dan, tiêp nhn và xü 1 39 dan dü diêu kin. 

8. Cong tác xây dirng chInh quyn, thrc hin chInh sách ton giáo. 

- Dâphi hqp t chrc thành cong cuc bu cir dai  biu Quc hi khóa XV va 
dai biêu HDND các cap nhim k5' 202 1-2026, dam bào dan chU, dting 1ut, an toàn 
và tiêt kiém. 

- Xây dirng K hoach, th chtrc thirc hin s.p xp, sap nhp thôn xóm, t 
dan phô trên dja bàn huyn giai doan 202 1-2022 theo Kê hoach so 97/KH-
UBND ngày 19/8/2021 cüa UBND tinh, dam bào thai gian theo quy dnh.Ban 
hânh Ké hoach  triên khai và ca bàn hoàn thành Tong diêu tra kinh té, Ca s 
hành chInh trên da bàn huyn. Xây dçmg và triên khai ke hoach tuyên dçing 
viên chic giáo viên Mâm non, Tiêu bce và Kê hoach tuyên dyng 'ai  cOng ch(rc, 
viên chrc chua qua thi tuyên. 

- Dy manh  cong tác Cái cách hành chInh, xây dçrng chInh quyn din tü, 
ing dung Cong ngh thông tin; nâng cao hiu qua boat dng cüa Trung tam giao 
djch hành chInE mt cira huyn và các xã, thj trân; khai thác, sir dung hiêu qua 
phân mêm quán 1 van bàn và diêu hành, Cong TTDT huyn. 

-Thirc hin cOng tác QLNN di vói các hoat  dng ton giáo theo quy djnh. 
Tuyên truyên, 4n dng các ca sâ ton giáo, tin nguOng thçrc hin nghiêm các bin 
pháp dam báo an toàn phông, chông djch Covid- 19 trên dja bàn. 

KET QUA CAC CIII TIEU U'OC THVC HhiN NAM 2021 
* 12/12 chi lieu dzt và vuVt  kl hoich: 

1. Toe d gia tang giá trj san xu.t (theo giá so sanE 2010) uâc dat  12,7%. Ca 
câu giá trj san xuât: Nông nghip - Thüy san 10,33%; Cong nghip, xây dmg 
66,38%; Djch vi 23,29%. 

2. TOc d gia tang giá trj san xuãt ngành Nông nghip - Thüy san dat  2,62%: 

+ Näng suit lüa cà nm dat  124,3 ti'ha = 100,65% KH. 

+ Tng san 1ung luang thrc cay có hat dat 68.651 thn = 102,46% KH. 

+ Giá lii thu duçxc tren ha canh tác (theo giá hin banE) dat  103 triu dng 
=100%KH. 

+ San lucmg thjt 1cm hai xuât chung dat  16.600 tan = 100%KH. 
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3. T' 1 rae thai sinh hoat dixc thu gom dat  95% = 100%KH. 

4. Giá trj san xuât CN-TTCN (theo giá so sánh 2010) dat  6.726 t dng = 
100%KFL Giá trj hang hoá xut khu dat  38,2 triêu USD = 100 %KH. 

5. Thu ngân sách trén dja vi.rçit dr toán tinh giao. 

6. Nâng cao t 1 trithng dt chuân quôc gia. Trong näm, Co them 5 tnthng 
mam non, 6 truYng THCS dat  chuân quôc gia; 02 trithng Tiêu h9c dat  chuân quôc 
giamücd2. 

7. Giàm t' sut sinh O,15%o. T' l tré em duói 5 tuê,i bj suy dinh duOng 
(theo can nng) 11,67%. 

8. T' 1 bao phü bâo him y t dat  96% =100%KH. 

9. Tao  vic lam mói cho 3.150 lao dng 100%KI-L T' l h nghèo (theo 
chuân nghèo tiêp cn da chiu) giàm 0,15%. 

10. Van hóa: 

- T' 1 gia dInh dat  danh hiu gia dInh van boa: 87,3%. 

- T5r l xóm (thôn), to dan ph dat  danh hiu van hóa: 94%. 

- T' l co quan, dn vj, dat  chuân van hóa: 100%. 

11. 90% s xã, thj trn dat  chInh quyn vng mnh. 

12. Quc phông, an ninh dugc cüng c& gitr vttng; 100% sé xã, thj trn hoàn 
thành chi tiêu giao quân. 

* Nhüng tin ti, Iiin c1i: 

- Cp giy chrng nhtn quyn scr ding dt sau dn din di thüa = 54,1 %KH 
không dat  chi tiêu Ké hoach dé ra. 

- Mt s cp üy, chInh quyn có biu hin chü quan, lo là trong cong tác 
phông chông djch Covid-19.Có noi thrc hin chua nghiêm chi dao  cUa UBND 
huyn, BCD phông chông djch Covid- 19 huyn; chiia chü dng, linh hoat trong to 
chüc tic hin các bin pháp phOng chông djch. 

- Cong tác chi dao  san xut nông nghip mt s dja phuong chua tp trung 
quy& lit, din tIch dat hai Iüa bO hoang không cay cOn nhi.êu; cOng tác phông, 
chng djch bnh cho dan gia süc, gia cam ô rnt sO da phucing cOn lo là, chü quan. 
Nhim vii xây dirng NTM nâng cao, khu dan cu NTM kiêu rnâu 0' mt sO dia 
phuang chua duçic quan tam thu0'ng xuyên, nhât là trong vic xay drng kê hoach, 
1 trInh, giâi pháp xây dirng NTM nâng cao, kiêu mâu; vn cOn tu tu0'ng trông ch0' 
vào sr d.0 tu h trg cOa Nhà nuôc nên chua chO dng trong vic huy dng nguôn 
hc d xây dirng NTM. 

- Cong tác QLNN v dat dai 0' rnt s dja phuong cOn han  ch; vic x0' l, 
khc phiic h.0 qua di vâi các vi phm v dat dai phát sinh sau Nghj quyêt 17 cüa 
Tinh üy chua dat  yêu cu; v sinh rnOi tru0'ng chua dugc quan tam chi dao  kjp 
th0'i, vn cOn tInh trng nguôi dan xá rae thai xuông kênh sOng, hành lang giao 
thông, giài phân each... gay ô nhiêm mOi tn.r0'ng, mat m quan; vic thirc hin phân 
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1oi rác thai tai  ngun chua thirc chAt, hiu qua. 

- N1iiu dja phiiang chua lam tt vic giái quyt dan thix, khiu nai,  t cáo 
ngay tir cci s&; có tInE trang dun day len cap trên. Vic thçrc hin ché d báo cáo kêt 
qua giãi quy& các vi vic thuc thâm quyên chua kp thai, thm chI phãi don dôc 
nhiêu lan. 

- T l ngi.thi sinh con thir 3 tr& len và mAt can bang gi&i tInh khi sinE cônó 
müc cao. Chat luqng khám chüa bnh và chäm soc src khôe nhân dan con nhiêu 
han ché, chua dáp trng yêu câu và kS'  v9ng cüa nhân dan. 

- Vic thirc hin nhirn v1i Cãi cách hành chInh, nâng caochi s câi cách 
hành chInh có nai con han  ché; chua quan tam den cong tác kiêm soát, rà soát 
TTHC, 1rng ding Cong ngh thông tin trong giái quyêt TTHC. 

- Vic chAp hành sir chi dao  cüa cAp trên và kt qua chi dao,  diu hành cüa 
mt sO da phiiang cOn han  chê. K cuang, trách nhim, näng lrc cüa can b, cOng 
chirc, viên chIrc a mt sO co quail, dan vj, dja phi.rong chua dáp irng duc yêu câu. 

II. PHIIONG HIJ'ONG, NHIM VIJ NAM 2022 
* Các ch tiêu chü yu dty kin thirc hiên nãm 2022 

1. Tôc d gia tang giá trj san xuAt (theo giá so sánh 2010) dat  12,95%. Ca 
cau giá trj san xuât: Nông nghip - Thüy san 10,13%; Cong nghip, xây di.rng 
65,14%; Djch vli 24,73%. 

2. Tc d gia tang giá trj san xuât ngành Nông nghip - Thüy san dat  2,35%: 

+ Nàng suAt lüa dat  123,5  ta/ha. 

+ San lixçng luang thirc (cay có hat) dat 67.000 tAn. 

+ Giá trj thu di.rc trên ha canh tác theo giá hin hânh) dat  105 triu dng tr& len. 

+ San lugng thjt ign hai xuAt chung dat  17.161 tAn. 

3. CAp dirge 2.000 giAy ching nhn quyn sir dung dAt sau dOn diên dôi 
thira. T 1 rác thai sinh hoat dirge thu gom dat  97%. 

4. Giá trj san xuAt CN-XD (theo giá so sánh 2010) dat  10.024 t' dng. Giá 
trj hang hoá xuât khâu dat  40,2 triu USD. 

5. Thu ngãn sách trên dja bàn vugt dir toán tinh giao. 

6. Nâng cao t 1 tnrmg dat  chuAn quc gia, tnrangXanh- Sach  - Dçp - An 
toàn. Phân dâu, tat cà các truang dâ dat  chuãn QuOc gia den k' cOng nhn lai  deu 
dat; mOi cap hçc có tr 1 -2 truang dat  chuân müc d 2. 

7. Giám t suAt sinE 0,15%o. T l tré em duâi 5 tui b suy dinE duông 
(theo can nng) 11,4%. 

8. T' l bao phü bão him y t dat  95%. 

9. Tao  vic lam mâi cho 3.175 lao dng. T l h nghèo (theo chuAn ngheo 
tiêp cn da chiêu) giám 0,1%. 

10.VãnhOa: 
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- T' I gia dInh dat  danh hiu gia dInh van hóa: 88%. 

- T' 1 xóm (thôn), t dan ph dat  danh hiu van boa: 98%. 

- T' 1 co' quan, dcin vj, dat  chun van boa: 100%. 
11. 90% s xä, thj trn dat  chInh quyn vüng manh. 
12. Quôc phông, an ninh ducic cüng cá, gii v&ng; 100% s xa, thj trn hoàn 

thành chi tiêu giao quân. 

* Phuo'ng hu*ng, nhim vti nãm 2022. 

1. Tp trung chi dao  thirc hin các nhim v1i cong tác phông chng djch 
bnh Covid- 19 dông thii vi thrc hin các giãi pháp phát trin KT-XH trong diu 
kin bInh thu&ng mdi, thIch irng linh boat,  hiu qua. 

Tip tic chi dao  thirc hin nghiêm các giãi pháp phông, ch6ng djch COVID-
19 theo chi do cüa BO ChInh trj, Ban BI this, ChInh phü, Thu tithng ChInh phü, 
Ban Chi dao  quôc gia ye phông, chông djch COVID-19, các B, ngành Trung 
uo'ng và cüa tinh. Trién khai kê hoach  thIch 1rng an toàn, 1mb hoat, kim soát hiêu 
qua djch COVID- 19, phü hçp vOi tmnh hInh thirc tê cüa dja phuo'ng, coi day là 
nhim vii thising xuyên, quan tr9ng, cap bach cüa các cp, các ngânh. Thithng 
xuyen ctp nht nhtng chi dao,  hithng dn rni d lãnh dao,  chi dokjp th?i theo 
tinh than chü dng, bInh tTnh, linh hoat trong mçi tInh hung cña djch bnh; tuyt 
dôi không duçic cht'i quan, 1' là, mat cãnh giác; bâo v tôi da sue khoê, tInh mang 
cña ngu.1i dan. Tiêp ti1c day nhanh tiên d tiêm vc xin phông COVID-19 cho 
ngi.thi dan, sum dat  t' l bao phü väc xin cho ngu1i dan tir 18 tui tr& len dat  trên 
80% và triên khai kô hoach tiêrn vAc xin cho tré em dithi 18 tui. Tip tVc  triên 
khai kê hoach ho trçi, tháo gi khó khän cho doanh nghip và nguñ dan bj ânh 
h1sung bâi dai  djch COVID-19. 

Thrc hin dng b các giãi pháp thüc day phát trin kinh t - xa hi. Tang 
cisung quàn 1 thu ngân sách nhà nisuc, chông that thu thué, phân dâu hoàn thành 
vi.rqt müc dçr toán thu ngân sách nàm 2022 a müc cao nhât. Tiêp tçtc thrc hânh tiêt 
kim, chông lang phi; quãn l chtt chê chi ngân sách darn báo tiêt kim, hiu qua 
và dung ch d; chü dng can dôi nguôn 1irc dam bão an sinh xã hi vâ cOng tác 
phông, chng thiên tai, bâo lü, phông, chông djch bnh.. 

_2.Tip tic thirc hin hiu qua cci cu 'ai  ngành nông nghip theo huàng nâng 
cao giá trj gia tang và phát trién ben vrng. TO chüc san xuât nông nghip 'theo 
hi.rang khuyên khich, h trçi nông dan, các chü trang trai  thành 1p hcip tác xã kiêu 
mói trén nguyen tc tir nguyen, tr chü, tr chju trách nhim và tuân thu các quy 
djnh pháp 1utt. Nhân rng các mOhInh cánh dOng lan, cánh dông lien kêt, to chac 
các chui khép kin ti'x san xutt, ch bin, tiêu th các san phâm chü hrc cüa ngành 
trôngtr9t. Phát trin chän nuôi theo quy rnô trang trai,  h chan nuôi an toàn sinh 
hçc, an toàn djch bnh; khuyn khich t chüc chàn nuôi khép kin, lien ket gifta các 
khâu trong chui giá trj d ct giâm chi phi, tang hiu qua. Khuyên khIch các ho 
nuôi trng thüy san du tis co' sa 4t chit k9 thut, phát triên da dang các dOi tung 
nuOi có giá trj kinh t cao phc vii tiêu dung và xuât khâu. Quãn I chat chë chat 
hsçing 4t tu nông nghip, nông san; chü dng phông tth, kiérn soát tot djch bnh 
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trên vt nuôi vâ cay trng. Tiêp tic thirc hin hiu qua K hoch thirc hin Ngh 
quyt cüa Ban chap hánh Dàng b huyn ye thrc hin chumg trInh xay drng 
Nông thôn mâi nâng cao kiêu mâu gAn vói day manh  thrc hin Tái ca câu ngành 
nông nghip giai doan 202 1-2025, phân dâu nArn 2022 có them 5 xà dt chuân 
Nông thôn mcii nâng cao và có tr 1-2 xã dt chuân NTM kiêu mâu. Tiêp tçlc triên 
khai dng b Chtxang trInh môi xã mt san phâm (OCOP) gän vâi xây dimg 
thucmg hiu dê khai thác tôi da tiêm nãng, lçii the các san phâm dc trung cüa các 
dja phiiang, tao  diêu kin thiic day tiêu thii sànphâm. Thrc hin dông b các nhim 
vii cong tác phông chông thiên tai; xir 11  các vi phm pháp lut ye dê diêu, hành 
lang cong trInh thüy 1çi. 

3. To chirc thrc hin tot K hoach sir dyng dt nAm 2022; quân 1 dt dai 
theo quy hoach, kê hoach sir ding dat; kiên quyêt ngän chn và xir 1 nghiêm theo 
quy djnh cüa pháp 1ut dôi vói các vi phm ye dat dai. Tiêp tiic tp trung thirc hin 
Nghj quyêt 17, Két 1un 43 cüa BCH Dâng b tinE, Nghj quyêt 29 cüa BCH Dãng 
b huyn.Trong do, tp trung giài quyêt các vi phm dã phát sinh; dOng thai, tiêp 
tiic xü 11 cac vi pham ye dat dai theo HuOng dan so 42 và Hu&ng dan so 1456 cüa 
Sâ TN&MT. Hoàn thành vic cap GCN quyên sir ding dat sau don then dôi thira 
theo kê hoach;  xir l các ton tai,  vthng mac dé cap GCN quyên SDD cho cci quan, 
to chüc. Tang cthng QLNN ye mOi tnrng, nâng cao chat luqng tiêu chI môi 
truOng NTM; phôi hçrp thirc hin nghiêm danh giá tác dng môi tnthng, kiêm tra, 
giám sat ch.t chë vic thirc hin các yêu câu ye bào v môi truông dôi vOi các di.r 
an dâu tu trên dja bàn huyn theo quy djnh và x1r l2  nghiêm các vi pham. Tiêp tçic 
th'irc hin có hiu qua Dê an thu gom xü l rác trên các tuyên kênh sOng; day manh 
hoat dng tuyên truyên nâng cao nhn thic ye bào v môi tnr&ng trong toàn xãhi. 

4. KEuyn khIch phát trin các ngành cOng nghip cong ngh cao, cOng 
nghip the manh  san có cüa huyn nhu: C khI san xuât may nOng nghip, may 
xây dçrng; cOng nghip chê biên nông san, thirc phâm; may mac, ché biên lam 
san,... Phân dâu nàm 2022, giá trj san xuat CN-XD (theo giá so sanE 2010) dat 
10.024 t dông, giá trj hang hoá xuât khâu dat  40,2 triu USD. Coitr9ng xây drng 
và quãng bá các thucing hiu doanh nghip, thuang hiu các san phâm cOng nghip 
cüa huyn dê nãng cao khâ näng canh  tranh trên thj tnrmg. Kêu gçi dâu tis t1rng 
brncc triên khai th%rc hin các chuang trinh, dr an nhu: Pir an dâu tu' xay dyng ha 
tang khu Thuang mai  - Djch vii tOng hgp khu vçrc chân câu Lc Quân; Dir an dâu tu 
xây d%mg ha tang k5 thut các khu, ciim cong nghip tren da bàn; Dir an dâu tu xây 
dirng ha tang khu do thj và các khu dan cu tp trung trên dja bàn,... 

5. Thirc hin t& nhim vi thu ngân sách nba ni.rOc näm 2022, phn dâu hoàn 
thãnh vuçit müc d toán thu ngân sách tinE giao. Tang ci.rOng cong tác kiem tra 
thué, xü l ng d9ng thuê; phát hin, x11 12 nghiem các trung hcrp kê khai khOng 
dung, không dü, gian ln thue. Quân l2  chat che cOng tác chi ngân sách, thirc hành 
tiet kim, chông lang phi trong quân 1, sCr dyng kinh phi chi thithng xuyen. Dam 
bâo day dü các khoân chi cho con ngithi, chi cho an sinE xã hi yà cOng tác phông 
chông djch bnh. 
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Chi do thrc hin nghiêm các chInh sách tin t, tin dicing cüa các ngân hang 
dam bâo hoat  dng an toàn, hiu qua theo quy djnh. T.p trung von tin diing di vth 
các linh vrc uu tiên, tao  diêu kin thun lçii tang khâ näng tiêp c.n von cho doanh 
nghip vüa và nhó, h gia dinh, gop phân han  chê tin dung den. Tiêp tic m& rng 
thanh toán qua ngân hang dôi vOi các djch vii cong theo K hoach s 03/KH-
UBND ngày 07/01/20 19 cüa UBND tinh, nhtt là trong linh vijc y t, giáoduc. 

6. LTnh virc van hóa - xâ hôi: 

- Cong tác Van hóa: Day minh các hott dng thông tin, tuyên truyn, van 
hoá the thao nhân k' nim các ngày 1 lan, các sir kin chInh trj cüa huyn, tuyên 
truyên ye cOng tác phông, chong djch bnh Covid- 19; tang cuang cong tác QLNN 
ye van hóa, các djch v1i van hóa dê chü dng trong cOng tác phOng, cMng dich 
bnh Covid-19. Tiêp tiic thrc hin hiu qua Dê an day manh  4n dng thirc hiên 
nep song van minh trong vic cuói, vic tang, mirng th9 và 1 hi trén dja bàn. 

- Cong tác GD-DT: Tiêp tijc triên khai các giài pháp nâng cao chit lucrng 
GD-DT, nâng cao t' 1 tru&ng dat  chuân quôc gia, tnthng xanh - sach - dçp — an 
toàn. Phân,dâu tat cá các truang dã dat  chuân Quôc gia den k3i cOng nhn lai  du 
dat; mOi cap h9c có tü 1 -2 trithng dat  chuân rnirc d 2. Thrc hin tot vic djnh 
huâng phân luông trong giáo dic phô thong, dOi mâi ye ni dung, da dng hóa cac 
hInh thüc giáo di1C hrrng nghip theo hirâng thiêt thrc, gän vâi nhu câu thirc lien; 
khuyên khIch xã hi hóa, thu hut các nguOn hc phát triên giáodiic. Tiêp tiic hoàn 
thin, thrc hin các phi.rcing an, kê hoach  to chic day  hc trirc tuyên cho h9c sinh 
dam bào hiu qua, phü hçp vai tInh hInh djch bnh Covid-19. 

- Cong tác Y t: Nâng cao cht luçng cOng tác khám, chta bnh, chäm soc 
sue khOe cho nhân dan; chü dng triên khai các giài pháp phông chOng djch bnh 
Covid-19; tip tic duy tn sn sang, day dü nhân hrc, cc so vtt chat, thuôc men, 
trang thit bj y tê.....phc vii cong tác phông, chông djch và hem väcxin phOng 
Covid-19. Dy math  cOng tác truyn thông ye phông chông djchbnh, giáo ditc sOc 
khóe, an toàn v sinh thrc phm; kiêm tra giárn sat chat chë chat lrnng ye sinh an 
toàn thirc phâm. 

- COng tác Lao dng - Thucing binh & Xâ hi: Giãi quyt kjp thai ch d, 
chinh sách cho các dOi tt.rçYng nguOi có cOng, than nhan ngixOi có cOng; các chInh 
'sách trq giOp xã hi cho các di trqng báo trq xã hi; chInh sách ho tro doanh 
nghip, ngi.thi lao dng bj ành huOng djch Covid-19.Triên khai hiu qua chInh 
sách giãm nghèo, h trçl các h nghèo, h cn nghèo phát triên san xuât, tang thu 
nhp d thoát nghèo bn vcrng. Di mOi phung pháp, nâng cao chat 1uçng dào tao 
ngh dáp Ong vOi yeu câu cüa thj truOng trong tInh hlnh mOi. 

- Dy manh cOng tác tuyên truyn, vn dng, mO rng các di tugng tham 
gia bào him xä hi, bào him y t d tin tOi bão hiêrn y té toàn dan; phan dâu t' 
i dan so tham gia bão hiêm y té nam 2022 dat  95%. Giài quyêt dung chê dO chInh 
sách và các quyn igi chinh dáng cOa nguOi tham gia bàohiêm. 

7. Linh virc Quôc phông - An ninh: 



- Cong tác Quôc phông: Duy tn nghiêm ch d thurng trrc sn sang chin 
dâu, phôi hop vcn cac luc lucing giü vüng an nrnh chinh tn, trât tu an toan xA hôi 
trên dja bàn. ,Tiêp t11c chuân b tot các diêu kin to chüc diên tp chiên dâu khu virc 
phông thu cap huyn. Hoánthành 100% chi tiêu tuyên chçn, gi cong dan nh.p 
ngü. Giáo d%ic, bôi duOng kiên thirc quôc phông an ninE và huân 1uyn cho các dôi 
tuçing theo kê hoch. Thirc hin tot chInh sách h.0 phuang quân di, "Den an, dáp 
nghia" trên dja bàn. 

- Cong tác An ninh: Lam t& cong tác bào dam an ninh chInE trj, trât tu an 
toàn xâ hi trên dja bàn. Nâng cao chat luçmg phong trào toàn dan bão v an ninh 
To quôc. ChU dng phông ngira, dâu tranh, ngàn chin kjp thai, có hiu qua các loai 
ti phm, nhât là ti phm ma tCiy, ti phm và vi phm pháp lu.t lien quan den 
hoat dng "tin dyng den", chông nguôi thi hành cOng vii.....Dam bào trt t1r an 
toàn giao thông, phông chông cháy, no trên dja bàn. 

- Cong tác Tu pháp, thanh tra: Thrc hin tht nhim vi cong tác tu pháp; dy 
manh tuyên truyên, phô biên, giáo dc pháp 1u.t cho nhân dan; duy trI hiu qua 
hoat dng cüa các to hôa giái & ca s&. Thrc hin tot kê hoch thanh tra näm 2022; 
duy trI thithng xuyên cOng tác tiêp cong dan, xü 1 dan thu, giãi quyêt düt diem 
khieu nai  tO cáo ngay tr ca s&, không dê xày ra tInh trng khiêu kin kéo dài, vuçit 
cap, nhât là các vi vic dông ngthi phirc tap, kéo dài. Tang cu&ng cong tác phông 
chông tham nhUng; nâng cao chat luçrng thanh tra trách nEim cüa Thu tnu&ng các 
dan vj trong cong tác quân l2  nhà nuâc, quân l kirth tê - xã hi trên da bàn. 

8. Dy manh  cài each hành chinE, xây dirng chInh quyn din tCr nhm tin 
tâi hin dai  hóa nên hành chInh. Dôi mâi lê lôi, tác phong, tu duy lãnh do, chi 
dao; nâng cao dao  drc cOng v11, tinh than, thai d phic vçi nhân dan. Tiêp tic thrc 
hin chuân hóa và nâng cao chat luqng di ngü can b tr huyn den ca sâ; tiêp tic 
coi tr9ng và lam tot cong tác TDKT, nEat là trong chi do xây di.rng và ban hành 
các tiéu chI thi dua näm 2022, tO chic thirc hin nghiêm tuc vic bInh xét, xêp loai 
TDKT. TO chuc thrc hin các nEim vi lien quan sap nhp thôn, xóm, TDP theo 
chi 4o cüa UBND tinh. Thirc hin tOt chirc näng quán 12  Nhà nithc ye ton giáo; 
chi do hu&ng dan các to chirc, cá nhân tham gia hoat dng ton giáo theo quy djnh 
cüa pháp 1ut; chü dng nàm bat và giãi quyêt kjp th&i các van de ton giáo phát 
sinE trên dja bàn. 

Trên day là Báo cáo kt qua thirc hin nhim vii phát trin kinh t - xa hi, 
quOc phông - an ninE näm 2021; Phuong hu&ng, nhim vii näm 2022 cUa UBND 
huyn Xuân Tmmg./. 

UY BAN NHAN DAN HUYN 
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