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Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, 

 những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện. 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. 

- Vụ Xuân năm 2022, toàn huyện gieo cấy khoảng 5.439,73 ha, trong đó có 

4.770,73 ha gieo sạ, 169ha cấy bằng máy và 479ha cấy thủ công; xây dựng 52 mô 

hình cánh đồng lớn với tổng diện tích với tổng diện tích 2.119 ha. Có 06 doanh 

nghiệp xây dựng được 09 mô hình liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao 

với tổng diện tích 210 ha tại 07/20 xã, thị trấn. Năng suất lúa ước đạt 72,4 tạ/ha, 

sản lượng ước đạt 39.384 tấn.  

+ Đã triển khai công tác tiêm phòng vụ Xuân cho đàn vật nuôi. Trong đó, 

tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn đạt 84,2%KH; phòng bệnh lở mồm long 

móng (LMLM) cho lợn nái, lợn đực giống đạt 77%KH; phòng bệnh LMLM cho 

trâu, bò, dê đạt 91%KH; phòng bệnh Viêm da nổi cục cho trâu, bò đạt 66%KH; 

phòng bệnh dại cho chó đạt 58%KH. Các địa phương đã sử dụng 127 lít hoá chất 

sát trùng, 9.050 kg vôi bột để vệ sinh, tiêu độc khu vực tiềm ẩn nhiều mầm bệnh 

như chợ, bãi rác thải,… Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 10.056 tấn, trong 

đó sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 8.344 tấn = 48,6%KH. Sản lượng nuôi 

trồng thủy sản đạt 1.890 tấn. 

- Phối hợp với Đoàn thẩm định NTM của tỉnh tổ chức thẩm định, đánh giá kết 

quả xây dựng NTM nâng cao năm 2021 tại 08 xã. Tổ chức thẩm định, đánh giá kết 

quả xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 41 thôn/xóm của 06 địa phương. Đôn 

đốc các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tiêu chí, căn cứ chứng minh 

thực địa đảm bảo theo quy định để trình UBND huyện thẩm định, công nhận trong 

thời gian tới; đồng thời, rà soát, lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, lợi thế để hoàn 

thiện sản phẩm, thiết lập hồ sơ đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022. 

- Đã tổ chức kiểm tra các công trình đê điều, công trình thủy lợi trước mùa 

mưa bão. Hoàn thiện các văn bản về PCTT&TKCN; tổ chức thành công cuộc diễn 

tập PCTT&TKCN năm 2022. 

2. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường.  

- Ban hành Quyết định cấp GCN QSD đất cho 139 hộ dân đấu thắng giá QSD 

đất tại 10 xã và tổ chức giao đất tại thực địa cho các hộ. Chỉ đạo thẩm định hồ sơ, 

ký 3.040 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; 

phê duyệt phương án xử lý 50 trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng 
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dẫn số 42 và Hướng dẫn số 1456 của Sở TN-MT; rà soát điều chỉnh chỉ tiêu đất 

trồng lúa trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện, trình UBND tỉnh 

xem xét phân bổ. Tổng hợp, báo cáo nhu cầu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây 

dựng tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; lập hồ sơ trình 

HĐND tỉnh thông qua bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và 

chuyển mục đích sử dụng đất cần thực hiện năm 2022. Chỉ đạo đôn đốc các cơ 

quan, 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. Xây dựng và triển khai kế 

hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/4/2022 v/v thực hiện Chỉ thị 06 tiếp tục tăng 

cường lãnh đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Nghị quyết số 

17- NQ/TU,  Kết luận số 43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 29-

NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện. 

- Tổ chức Hội nghị triển khai Luật BVMT năm 2020. Chỉ đạo tổ chức kiểm 

tra việc thực hiện Đề án môi trường kênh sông; tuyên truyền phân loại rác thải tại 

nguồn tại 04 xã; hỗ trợ trồng cây xanh tại khu xử lý rác cho 7 xã; chỉ đạo 8 xã xây 

dựng, hoàn thiện hồ sơ và thực địa các tiêu chí cảnh quan môi trường NTM nâng 

cao; chỉ đạo 5 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu thực hiện xây dựng 

tiêu chí môi trường; tổ chức thu phí BVMT năm 2022; rà soát, tổng hợp 11 đơn vị 

thuộc diện nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định.  

3. Lĩnh vực CN-TTCN, giao thông, xây dựng. 

- 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.         

- 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. 

- Chỉ đạo thường xuyên thực việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, xử 

lí các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT theo quy định,... 6 tháng đầu năm, trên 

địa bàn huyện đã xảy ra 04 vụ TNGT, làm 03 người chết, 02 người bị thương, thiệt 

hại 155 triệu đồng (tăng 02 vụ, 01 người chết và 01 người bị thương so với cùng 

kỳ năm 2021); xử lý 873 trường hợp vi phạm, tạm giữ 354 phương tiện, phạt trên 

1,1 tỷ đồng. 

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

doanh và đời sống dân sinh. Công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường: 

Đội QLTT số 4 đã kiểm tra 78 vụ, phát hiện và xử lý 35 vụ vi phạm, xử phạt với 

tổng số tiền 190,6 triệu đồng. 

4. Lĩnh vực tài chính - ngân hàng. 

- Tính đến ngày 04/7/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 78,779 tỷ 

đồng, bằng 43% dự toán trong đó: Thu thường xuyên đạt 57,684 tỷ đồng = 68% dự 
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toán, thu tiền cấp quyền sử dụng đất 21,095 tỷ đồng = 21% dự toán. Tổng chi ngân 

sách cấp huyện đạt 280,178 tỷ đồng = 55% dự toán. 

 - Ngân hàng: Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện việc giải ngân ước đạt 

51,3 tỷ đồng, tổng số dư nợ cho vay từ các chương trình đạt 323,828 tỷ đồng; huy 

động vốn của Ngân hàng NN&PTNT huyện đạt 3.718 tỷ đồng (tăng 527 tỷ đồng so 

với cùng kỳ năm 2021), dư nợ cho vay đạt 2.204 tỷ đồng với 6.039 khách hàng vay. 

5. Lĩnh vực văn hoá - xã hội. 

- 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. Tỷ lệ các đám hiếu, hỷ thực hiện nếp sống 

văn minh đạt 98,8%. 100% các xóm, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đăng kí 

xây dựng “Xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 12 cơ quan, đơn vị đăng kí xây 

dựng “Cơ quan (đơn vị) đạt chuẩn văn hóa” năm 2022-2023. Các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên.  

- Phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp 

THPT diễn ra trên địa bàn. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, trường 

Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn được quan tâm chỉ đạo. Toàn huyện có thêm 07 

trường được công nhận đạt chuẩn QG (04 trường Tiểu học, 03 trường THCS) và 

13 trường được công nhận đạt X-S-Đ-AT (4 trường MN, 4 trường TH, 5 trường 

THCS). Ngành GD&ĐT huyện đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm học 2021-

2022 và triển khai thực hiện tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022- 2023 

theo Kế hoạch được phê duyệt. 

- Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo 

của Chính phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Toàn huyện có 27.693 

trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 505 trường hợp điều trị, cách ly tại TTYT 

huyện và các khu thu dung, điều trị Covid; 27.175 trường hợp điều trị, cách ly tại 

nhà; 13 trường hợp chuyển điều trị tại BVĐK tỉnh; có 12 trường hợp tử vong do 

Covid-19. Triển khai kế hoạch và tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 mũi 

3 cho người trên 18 tuổi đạt 92,9%; đã tiêm mũi 4 cho 6.258 người là nhân viên y 

tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân trong các công ty, doanh nghiệp; 

tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi đạt 98,63%; tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi đạt 42,4%; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 23%. Thực 

hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân và VSATTP. 

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và các xã, thị trấn đã kiểm tra 42 cơ sở, lập 

biên bản xử lý 06 cơ sở với tổng số tiền 9,5 triệu đồng. 

Công tác DS-KHHGĐ: Tổng số sinh 850 giảm 04 cháu so với cùng kỳ năm 

2021. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 166 cháu, giảm 9 cháu so với cùng kỳ 

2021. Tỷ số giới tính khi sinh là 110 cháu trai/100 cháu gái. 

- Đã thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính 

sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Thực hiện trợ cấp Tết 

Nhâm Dần cho các đối tượng Bảo trợ xã hội, người cao tuổi, hộ nghèo có hoàn 

cảnh đặc biệt, tổ chức các đoàn thăm tặng qua đối tượng chính sách, người có công 
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với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Tổ chức đào tạo và dạy nghề cho lao động nông 

thôn; giải quyết cho 1.300 lao động có việc làm ổn định, trong đó tại địa phương là 

850 lao động, ngoài huyện và xuất khẩu lao động là 450 lao động. Xây dựng kế 

hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2022; Tháng hành động vì trẻ em năm 2022… 

6. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp, thanh tra. 

- Hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo 

an toàn, đúng Luật. Ban hành quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn 

sàng động viên quân nhân dự bị và quyết định giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng 

DQTV cho các xã, thị trấn năm 2022. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tập huấn cán 

bộ, lực lượng DQTV giai đoạn I năm 2022 theo quy định; tổ chức Hội thi Chỉ huy 

trưởng/Ban CHQS các xã, thị trấn; mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối 

tượng 3 tại huyện cho 83 học viên theo kế hoạch.  

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Lực 

lượng Công an đã điều tra, khám phá án 5/5 vụ phạm pháp hình sự, 124 vụ = 124 

đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó khởi tố 33 vụ 

= 33 bị can, XLHC 91 vụ = 91 đối tượng), khởi tố 5 vụ = 20 bị can về tội đánh bạc, 

khởi tố: 01 vụ = 02 bị can về tham nhũng; 03 vụ = 03 bị can về pháo, xử lý hành 

chính 67 vụ = 87 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự xã hội,... 

- Công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng được thực hiện theo quy định. UBND huyện, Ban tiếp 

công dân huyện đã tiếp 77 lượt công dân, tiếp nhận 30 đơn, trong đó có 10 đơn 

thuộc thẩm quyền giải quyết. UBND cấp xã tiếp 33 lượt công dân, tiếp nhận 33 

đơn, trong đó có 30 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các 

hội nghị, tuyên truyền cổ động trực quan, trên sóng phát thanh huyện và Đài truyền 

thanh các xã, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân. Công tác 

xây dựng, tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác 

đăng ký quản lý hộ tịch được thực hiện đảm bảo về trình tự, thủ tục đúng quy định 

của pháp luật, thu lệ phí nộp ngân sách nhà nước đúng quy định. Duy trì hiệu quả 

hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở và đã tiếp nhận 25 vụ việc, hòa giải thành 09 

vụ việc, đang hòa giải 11 vụ việc, 06 vụ việc hòa giải không thành. 

7. Công tác xây dựng chính quyền.  

- Đã triển khai kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm 

kỳ 2021-2026; kiện toàn, bổ sung 03 Phó Chủ tịch UBND các xã Xuân Bắc, Xuân 

Hòa, Xuân Tiến; kiện toàn Trưởng thôn, xóm, Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2021-2026 

sau khi thực hiện sáp nhập thôn, xóm, TDP theo quy định. Thực hiện chi trả trợ cấp 

một lần cho Công an xã, thị trấn theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ cho 

08 trường hợp thuộc xã 02 xã Xuân Tân, Xuân Bắc. Thường xuyên nắm bắt tình 

hình hoạt động của các tôn giáo; tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc các tôn 

giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. 
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- Chỉ đạo rà soát công chức xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch tuyển dụng. 

Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022, kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022. 

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. Cấp huyện, đã tiếp nhận 2.223 hồ sơ TTHC, đã giải 

quyết trước hạn và đúng hạn 2.147 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,5%, số hồ sơ còn lại đang 

trong thời hạn giải quyết.  

* Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm còn một số hạn chế đó là:  

- Hầu hết các địa phương chưa sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa để xây 

dựng các mô hình áp dụng tiến bộ KTKT vào sản xuất trong vụ Xuân 2022. 

- Công tác chỉ đạo phòng chống dịch cho đàn vật nuôi còn hạn chế; một bộ 

phận người chăn nuôi còn lơ là, chưa chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; có tình trạng người dân bán chạy lợn 

ốm; lợn chết không được chôn lấp đúng quy định, trôi nổi trên kênh, sông - nhất là 

khu vực cuối kênh tiêu, làm mất vệ sinh môi trường và phát tán mầm bệnh. 

- 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. 

- 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. 

- Một số địa phương chưa làm tốt công tác quản lý hành nghề y tư nhân, vẫn 

còn tình trạng số cơ sở hành nghề y tư nhân hoạt động trái phép.  

- Công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các sự 

kiện chính trị diễn ra trên địa bàn huyện chưa kịp thời, chủ động, hiệu quả chưa 

cao. Tình trạng người dân tham gia giao thông vi phạm pháp luật về ATGT vẫn 

còn xảy ra phổ biến. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, nâng cao chỉ số cải cách hành chính còn 

nhiều hạn chế; một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, 

trả kết quả hồ sơ TTHC trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương chưa nghiêm túc, kịp thời.  

- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc tham mưu 

UBND huyện các văn bản chỉ đạo; chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu; nhiều 

văn bản trình ký khi quá hạn, hết hạn làm ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm 

CCHC của huyện. 
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II. Những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

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

sát chăṭ che ̃viêc̣ phát triển chăn nuôi và phòng chống dic̣h bêṇh trên đàn vâṭ nuôi; 

các hoaṭ đôṇg kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên điạ 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. 

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 
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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. 

- 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 
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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. 

- 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./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 


