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BÁO CÁO 

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022; 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện. 
 

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện là giữ vững 

ổn định kinh tế; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được BCH 

Đảng bộ huyện, HĐND huyện thông qua. Phát huy thành quả xây dựng NTM giai 

đoạn 2010-2020, tiếp tục tập trung xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, nâng cao 

đời sống nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; bảo vệ 

môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng 

chống  tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh, chính trị, trật 

tự an toàn xã hội. 

Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm. Đổi mới phương thức quản lý, chỉ 

đạo, điều hành ở các cấp, các ngành bằng những việc làm cụ thể. Xây dựng 

chương trình, kế hoạch rõ ràng, điều chỉnh chi tiết đối với những vấn đề trọng tâm, 

phân công cụ thể, sâu sát thực tiễn, bàn bạc thống nhất, giải quyết kịp thời. Đề cao 

vai trò người đứng đầu, khuyến khích sáng tạo, đổi mới trong điều hành, xử lý 

công việc. Đảm bảo thực thi công vụ theo tinh thần thượng tôn pháp luật; lấy sự 

hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2022 

1. Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, Hội đồng nhân dân huyện. 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về nhiệm 

vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 55-NQ/HU ngày 

02/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị với 

tinh thần chủ động, quyết liệt. Chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 theo chương trình công tác, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. 
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Chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên 

đề và chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm 

kỳ 2020-2025. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, điều hành, phân công và đôn đốc cơ 

quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo, kế hoạch, đề án trình Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH 

Đảng bộ huyện và HĐND huyện. 

2. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của huyện 

2.1. Kết quả đạt được 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trong 

điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Song, dưới 

sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của 

chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc; sự quyết liệt, chủ động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực 

của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp 

tục ổn định, có sự phát triển so với cùng kỳ và đạt được nhiều kết quả tích cực, khá 

toàn diện trên các lĩnh vực. 

- Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai thống nhất, 

quyết liệt, hiệu quả; bình tĩnh xử lý các tình huống của dịch bệnh mà chưa có tiền 

lệ, nhất là trong thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh, số ca nhiễm tăng cao. Triển 

khai quyết liệt và hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân 

năm 2022. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát vững 

chắc, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt 

động văn hóa - xã hội lại bình thường. 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị 

phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an 

toàn và tiết kiệm. 

- Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chủ 

động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả theo đúng quy chế làm việc và các quy định của 

pháp luật. UBND huyện đã tiếp nhận và ban hành 16.387 văn bản(1) đảm bảo kịp thời, 

đúng quy định; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, 

đơn vị, các xã, thị trấn; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung có tính 

chất chuyên đề, quan trọng; đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều 

hành, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại. 

- Thu ngân sách đạt 43% dự toán. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức 

tín dụng trên địa bàn ước tăng 527 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản 

xuất công nghiệp ước thực hiện (theo giá so sánh 2010) đạt 3.910 tỷ đồng bằng 

50% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2021. Giá trị hàng hóa xuất khẩu quy đổi 

ước đạt 20,10 triệu USD bằng 50% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 

2021. Hạ tầng lưới điện ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ sản xuất kinh 

                                                 
(1) Gồm: 5.026 văn bản đến, 11.361 văn bản đi (9.507 quyết định, 03 chỉ thị; 927 công văn; 239 báo cáo, 287 thông 

báo, 113 kế hoạch, 285 văn bản khác) 
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doanh và đời sống dân sinh. 

- Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm 

soát tốt, không để xảy ra lây lan, bùng phát. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục 

được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập 

trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm. Đã thực hiện 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN Nam Điền, CCN Xuân Tiến 2, Khu công 

nghiệp Thượng Thành,... tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Đã triển khai hoàn thành 

02 dự án, đang triển khai 08 dự án, chuẩn bị triển khai 03 dự án do UBND huyện 

làm chủ đầu tư. 

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số 

tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

CCHC, nhất là trong giải quyết TTHC; thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. 

- Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường. Đề án đẩy mạnh 

vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ 

hội trên địa bàn huyện có chuyển biến. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên, đảm bảo an toàn trong 

phong chống dịch COVID-19. 

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành nhiệm 

vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng Luật. 

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm chỉ 

đạo. Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường. 

2.2. Một số khó khăn và tồn tại, hạn chế 

- Những tháng đầu năm 2022 dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công 

tác phòng chống dịch có nơi, có lúc còn lúng túng; ý thức tuân thủ, chấp hành các 

biện pháp phòng, chống dịch của một bộ phận người dân chưa tốt.  

- Việc xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai sau Nghị quyết 17 ở một 

số địa phương còn hạn chế, tiến độ khắc phục chậm; vệ sinh môi trường chưa được 

quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nhiều nơi còn tình trạng rác thải sinh hoạt xả bừa 

bãi ra kênh sông, mái đê, mặt đê, khu vực chợ, lề đường, dải phân cách chưa được 

thu gom, xử lý kịp thời. 

- Nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu ở một số địa 

phương còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; việc duy trì và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đã được công nhận chưa thực sự được 

quan tâm đúng mức - nhất là các tiêu chí dễ suy giảm như tiêu chí về môi trường, 

tỷ lệ người dân tham gia BHYT,… Việc rà soát, lựa chọn các sản phẩm tham gia 

chương trình OCOP tại một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện. 

- Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh mặc dù đã được 

thường xuyên chỉ đạo triển khai song kết quả thực hiện tại một số đơn vị chưa đạt 
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yêu cầu, chậm chuyển biến. 

- Một số đơn vị, địa phương chưa chủ động, tích cực trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ do UBND huyện giao. 

2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

- Tính chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ở một số 

cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa cao, có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động, 

thiếu linh hoạt nhất là trong xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự chặt chẽ, 

hiệu quả chưa cao. 

- Công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một số 

đơn vị, địa phương chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên. 

3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao 

- 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực 

hiện đầy đủ 14 nhiệm vụ UBND tỉnh giao, báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định, 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong 

huyện tăng cường sử dụng văn bản điện tử thông qua phần mềm Quản lý văn bản 

và điều hành trong thực hiện chế độ thông tin báo cáo. Các văn bản chỉ đạo, lịch 

công tác đều được cập nhật, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, đáp 

ứng nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội nghị trực tuyến của trung ương, 

của tỉnh khi có yêu cầu triệu tập và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các ý kiến 

kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông; quản lý, giám 

sát chặt chẽ việc phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; 

các hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn. 

Chỉ đạo các địa phương đăng ký xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022 

hoàn thiện hồ sơ tiêu chí, chứng minh thực địa và thiết lập hồ sơ đảm bảo theo quy 

định; rà soát, lựa chọn các thôn/xóm/đội/TDP triển khai xây dựng khu dân cư 

NTM kiểu mẫu năm 2022. Tiếp tục tổ chức thẩm định kết quả xây dựng khu dân 

cư NTM kiểu mẫu năm 2021 đối với các địa phương còn lại đã đăng ký triển khai. 

Tổ chức đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP cấp huyện; lập hồ sơ trình Hội 

đồng tư vấn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh đối với những sản phẩm đạt 

trên 50 điểm (tương đương 3 sao) để đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP. 
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Chủ động triển khai các nhiệm vụ PCTT&TKCN. Duy trì nghiêm chế độ 

thường trực, kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các sự cố về đê điều trong mùa lũ, 

bão; kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, bảo vệ công trình thủy lợi. 

2. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 triển khai các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật 

(trong đó tập trung đôn đốc thực hiện chỉ tiêu giao đất cho nhân dân làm nhà ở). 

Đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 

36/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị 06 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết 10 năm thực 

hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QLNN về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo, đôn đốc 

các xã, thị trấn thực hiện tiêu chí môi trường theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, NTM kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt; tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi 

trường kênh sông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và lề đường giao 

thông để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. 

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã hoàn thành việc lập quy hoạch chung xây 

dựng xã đến năm 2030 và trình UBND huyện phê duyệt trong năm 2022; lập quy 

hoạch chi tiết các khu vực trong đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được phê 

duyệt. Kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lập thủ tục xây dựng hạ tầng khu công 

nghiệp Thượng Thành 200 ha; tạo điều kiện về hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền 

của cấp huyện cho các nhà đầu tư thứ cấp tham gia đầu tư SXKD tại cụm công 

nghiệp Xuân Tiến - giai đoạn 2; triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất của 

Công ty Cổ phần May Sông Hồng tại xã Xuân Hòa. Thực hiện công tác duy tu, bảo 

dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện theo kế hoạch. 

4. Thực hiện hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà 

nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tận thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán 

thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất; chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả và đúng chế độ. Kiểm soát chặt chẽ việc thẩm định, nghiệm thu, quyết toán các 

công trình, dự án,…; nâng cao chất lượng các công trình và hiệu quả sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công. Chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tích cực huy động các 

nguồn vốn và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp và các chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm theo 

quy định. 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể 

dục - thể thao, phát thanh - truyền thanh chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

quê hương, đất nước; tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh thực hiện Đề án đẩy mạnh vận động 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa 

bàn huyện. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể thao, bưu 

chính viễn thông, các lễ hội truyền thống. 
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- Chỉ đạo ngành Giáo dục chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2022-2023 và khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch; tiếp tục 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; hoàn thiện các tiêu chí đề nghị 

công nhận chuẩn cho các trường học trên địa bàn; tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng ngành giáo dục năm học 2021-2022, phát động các phong trào thi đua khen 

thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất... 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng; 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng 

cường công tác quản lý, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-

19. Xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin mũi 4 cho người trên 18 tuổi, 

tiếp tục triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; làm tốt công tác 

QLNN về hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh ATTP. Tăng cường tuyên truyền về 

DS-KHHGĐ, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ chênh lệch giới tính khi 

sinh. Triển khai quyết liệt các giải pháp, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ 

BHYT toàn dân. 

- Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người hưởng chế độ 

BHXH, các đối tượng xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Tổ chức các hoạt 

động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày TBLS và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. 

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu giảm nghèo theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

6. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, PCCN, cứu sập, PCTT&TKCN theo 

quy định. Xây dựng, hoàn thiện các văn kiện SSCĐ; hoàn chỉnh văn kiện và tổ 

chức luyện tập, diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2022; xây 

dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt hệ thống văn kiện, tổ chức thành công diễn tập KVPT 

huyện theo phương án tác chiến phòng thủ. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 

cấp xã bảo đảm hiệu quả, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác QP, QSĐP. Tổ 

chức mở 2 đến 3 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4; 1 đến 2 lớp cho 

chức sắc chức việc tôn giáo, nhà tu hành; 01 lớp cho cán bộ các ngành của huyện 

và các đối tượng theo thẩm quyền. Triển khai các nhiệm vụ tuyển chọn gọi công 

dân nhập ngũ năm 2023 theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. 

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết chế độ chính sách cho 

các đối tượng chưa được hưởng theo quy định. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương 

triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ANCT, TTATXH không để xảy ra đột 

xuất, bất ngờ. Thực hiện hiệu quả các phương án đảm bảo ANTT, các sự kiện, các 

ngày lễ lớn trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân 

chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT; tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm 

về TTATGT góp phần kiềm chế TNGT; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ 

ANTQ” trên địa bàn.  

- Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác Tư pháp 

năm 2022; tổ chức rà soát, hệ thống hóa và thẩm định các văn bản pháp luật do 

UBND huyện, HĐND, UBND các xã, thị trấn ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý; công tác đăng 

ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, công tác hòa giải khu dân cư. 
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- Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đôn đốc các xã, thị trấn giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Chỉ đạo tổ 

chức các cuộc thanh tra theo Kế hoạch. 

7. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng huyện, tuyển dụng công chức cấp xã; rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển 

dụng công chức huyện theo Kế hoạch của Sở Nội vụ. Phê duyệt bản mô tả công 

việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với các trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS trên địa bàn huyện. Chỉ đạo rà soát quy hoạch CBQL trường học giai đoạn 

2021-2025. Thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC và xây dựng phương án 

khắc phục các khuyết điểm sau kiểm tra. Xây dựng tiêu chí chấm điểm, tự chấm 

điểm chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2022. 

8. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện và các xã, thị trấn, trong đó tập trung đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, thực hiện việc số 

hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công mức 3, mức 4, thanh toán phí trực tuyến không 

dùng tiền mặt; rà soát, cập nhật kịp thời danh mục TTHC và công khai trên các 

phương tiện phục vụ tổ chức và công dân. 

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Xuân Trường./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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