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Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN quý I, 

nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm: 

1. Về Nông nghiệp – Phát triển nông thôn: 

- Sản xuất nông nghiệp: Vụ Xuân năm 2023 triển khai trong điều kiện có nhiều 

thuận lợi, không có tình trang rét đậm, rét hại, mưa nhiều gây ngập úng cục bộ. 

Toàn xã gieo cấy 174 ha, trong đó có 139 ha gieo sạ = 80 % diện tích; 35 ha cấy = 

20% diện tích, cơ cấu giống lúa vụ xuân chủ yếu là bắc thơm số 7 chiếm 85% diện 

tích và giống khác là 15% diện tích. Duy trì 3 cánh đồng mẫu với diện tích 90,55 

ha. 

- Về chăn nuôi – thú y: Xây dựng kế hoạch và rà soát tổng đàn chuẩn bị cho 

tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia xúc, gia cầm vụ xuân năm 2023 cụ thể: tổng 

đàn gia cầm là 13.000 con, đàn lợn là 60 con, trâu bò là 9 con. 

- Về thủy lợi, phòng chống thiên tai: Triển khai các nhiệm vụ phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định, kiện toàn Ban chỉ chỉ đạo phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây 

dựng phương án di dân theo các kịch bản, giao chỉ tiêu, chuẩn bị vật tư phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các xóm, triển khai thu quỹ phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 theo quy định của Chính Phủ. 

- Về xây dựng Nông thôn mới: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ các 

tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Đầu tư xây mới 4 phòng học chức năng và các 

công trình phụ trợ trường THCS, công trình cải tạo vỉa hè và hệ thống thoát nước 

khu trung tâm xã. Phát động các đoàn thể và các xóm vệ sinh môi trường, trồng cây 

xanh và tuyến đường hoa đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục giữ vững 

các tiêu chí NTM kiểu mẫu tại các xóm và chỉ đạo 4 xóm (xóm 3, xóm 6, xóm 

Nam, xóm Bắc), thời gian qua UBND xã đã hỗ trợ các xóm 1 bộ thể dục thể thao trị 

giá hơn 5 triệu đồng. hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu. 

Bên cạnh đó, hoàn thiện hồ sơ sàn phẩm OCOP đăng kí đợt 2 năm 2022.  

2. Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường: 

- Công tác quản lý đất đai: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với 7 lô đất đã đấu giá năm 2022. Phối hợp với các cơ quan 

chức năng cấp trên hoàn thiện các thủ tục thanh lý đất đối với ông Nguyễn Thanh 

Sơn – Xuân Phong. 
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+ Xây dựng kế hoạch phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đo đạc các vị trí đấu 

giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và giải phóng mặt bằng các khu vực 

đấu giá đất theo kế hoạch năm 2023.  

+ Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/ĐU  

07/03/2022 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước 

về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai trên địa bàn xã. Nghị 

quyết 17-NQ/TU, Kết luận 43-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị 

quyết 29-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến các xóm, kiểm tra, rà 

soát các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trên địa bàn xã.  

- Công tác môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường. Tích cực triển khai 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 trên địa bàn. Chỉ đạo các xóm phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ tại 

nguồn và khuyến khích các hộ dân tự xử lý rác hữu cơ tại nhà. Các xóm hàng tháng 

làm tốt công tác phát quang cây cối, cỏ dại, giữ vệ sinh môi trường để phòng chống 

dịch bệnh. Công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn duy trì và thực 

hiện khá tốt. 

3. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, xây dựng cơ bản: 

- Tiểu thủ công nghiệp: thực hiện chính sách phòng chống dịch trong tình hình 

mới, nhìn chung tốc độ phát triển kinh tế của các hộ sản xuất và kinh doanh trên địa 

bàn ổn định và tăng trưởng khá, các hộ đã chấp hành đăng ký kinh doanh và nộp 

thuế theo đúng quy định; 

- Về công tác đảm bảo TTATGT: Chỉ đạo thường xuyên tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát đảm bảo TTATGT, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT theo 

quy định,... 3 tháng đầu năm trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông 

nghiêm trọng, không có vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông phải xử lý. 

- Về xây dựng: Đầu tư xây mới 4 phòng học chức năng và các công trình phụ 

trợ trường THCS, công trình cải tạo vỉa hè và hệ thống thoát nước khu trung tâm 

xã. 

4. Lĩnh vực tài chính - ngân hàng: 

- Tổng thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt: 1,48 tỷ đồng = 18,8 % kế 

hoạch. 

- Tổng chi ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt: 1,1 tỷ đồng = 16,9% kế  hoạch, 

(trong đó chi XDCB 296 triệu đồng = 9,4%) các khoản chi ngân sách trên địa bàn 

đều phản ánh qua kho bạc và đúng quy định của pháp luật; 

- Công tác tín dụng: Tính đến thời điểm hiện tại, số vốn cho vay của Ngân 

hàng CSXH là 18,54 tỷ, Ngân hàng NN&PTNT là 138,33 tỷ, quỹ tín dụng Xuân 
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Bắc là 48,43 tỷ, tổng toàn xã là 205,3 tỷ. Cơ bản các hộ vay đã chấp hành trả gốc 

và lãi đúng hạn, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. 

5. Lĩnh vực văn hoá - xã hội: 

- Công tác Văn hoá - Thông tin - Thể thao:  

Công tác Văn hóa – Truyền thanh: Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thông tin tuyên truyền, treo băng zôn, khẩu hiệu, mừng Đảng mừng xuân, tuyên 

truyền 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2023), tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngủ năm 2023. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về công tác xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quý I vừa qua, phối hợp với Hội Nông dân tổ 

chức tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 

– 2028. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xóm việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang lễ hội và mừng thọ. Phối hợp với trạm y tế thường xuyên kiểm 

tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán Quý Mão và 

các ngày khác trong quý. 

- Công tác Giáo dục: 3 ngành học đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới trong 

công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá phương pháp dạy và học, tăng cường các hình 

thức dạy học phù hợp theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Kết thúc học kỳ I, năm học 

2022-2023 các trường đều tổ chức sơ kết đánh giá kết quả năm học và khen thưởng 

cho các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh đạt thành tích suất sắc. Công tác xây 

dựng trường chuẩn Quốc gia, trường Xanh-Sạch-Đẹp được quan tâm chỉ đạo. 

Trường Tiểu học giữ vững chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường THCS tiếp tục rà soát 

các tiêu chí đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia. 

- Công tác Y tế: Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND huyện và hướng dẫn của ngành y tế trong tình 

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

VSATTP. Các chương trình y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng được triển khai 

tích cực. Trong 3 tháng đầu năm, trạm y tế xã đã khám cho trên 570 lượt người đạt 

trên 90% kế hoạch; Tổng số trẻ sinh ra là 15 cháu, trong đó có 8 cháu gái và 7 cháu 

trai, số cháu sinh ra là con thứ 3 trở lên là 6 cháu. Đến nay Trạm y tế vẫn giữ vững trạm 

chuẩn về y tế giai đoạn 2020-2025. 

- Công tác LĐ-TBXH:  

Đã thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng chính sách, người có công, đối 

tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Trao, tặng quà của chủ tịch nước, của tỉnh, của 

huyện, của xã cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp tết 

nguyên đán Quý Mão với số tiền là 79,5 triệu đồng, quà tết cho hộ nghèo, cận 

nghèo là 22,55 triệu đồng. Rà soát và làm sạch dữ liệu các đối tượng thuộc ngành 

quản lý để đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo. 
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Lập hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí cho 7 đối tượng (trong đó: người có 

công 3 hồ sơ; bảo trợ xã hội 4 hồ sơ). Đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định 

20/2021/NĐ-CP của Chính phủ là 14 hồ sơ; (trong đó 04 hồ sơ khuyết tật, 10 hồ sơ 

người cao tuổi). 

6. Về quốc phòng, an ninh: 

- Công tác Quốc phòng quân sự địa phương:  

+ Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023 là 12 thanh niên và tham mưu lập 

hồ sơ xử lý thanh niên vi phạm không chấp hành lệnh khám tuyển NVQS đảm bảo 

công khai, đúng luật. Thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện về 

lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Ban 

CHQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo 

nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2023; Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện 

giai đoạn I.  

+ Xây dựng kế hoạch đăng ký tuổi 17 cho 60 nam thanh niên, đăng ký phúc tra 

lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. 

+ Kiện toàn BCĐ và xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2023. 

+ Chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện cho cán bộ, lực lượng dân quân giai 

đoạn I năm 2023 theo quy định; tham gia Hội thi Chỉ huy trưởng Ban CHQS các 

xã, thị trấn tại huyện; tham gia hội thao Dân quân cơ động tại huyện. 

- Công tác an ninh:  

+ Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 06 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã. 

+ Tổ chức triển khai đợt tấn công trấn áp tội phạm và phòng, chống tệ nạn xã 

hội, đảm bảo an toàn dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán, các lễ hội của các tôn 

giáo trên địa bàn; làm tốt công tác quản lí hoạt động của người nước ngoài, việt 

kiều về địa phương;  

+ Trong 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an xã đã xử lý 1 vụ vi phạm 

hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự, 2 vụ vi phạm hành chính về ma túy, 1 vụ tệ 

nạn ma túy xử. Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5,5 triệu đồng đã nộp vào 

ngân sách nhà nước; lập hồ sơ chuyển 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Được thực hiện theo quy định của 

pháp luật UBND xã và Ban tiếp công dân xã đã tổ chức 11 buổi tiếp công dân, 

không có đơn kiến nghị, đề nghị của công dân. Triển khai việc kê khai tài sản hàng 

năm theo Nghị định 130/NĐ-CP của chính phủ.. 
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- Công tác Tư pháp: Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản 

pháp luật được quan tâm; công tác đăng kí quản lí hộ tịch, được thực hiện đảm bảo 

về trình tự thủ tục đúng quy định của pháp luật; đã tự kiểm tra văn bản do UBND 

xã ban hành; 100% thủ tục hành chính giải quyết cho tổ chức, cá nhân đảm bảo về 

trình tự, thủ tục và thu lệ phí nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

7. Về xây dựng chính quyền:  

- Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023, kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 

2023. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, nhất là trong công tác 

tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên môi trường 

điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch hành 

chính bằng hình thức trực tuyến. Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo chủ động thực hiện tốt 

nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa. Trong 3 

tháng đầu năm đã tiếp nhận 185 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 là 165 hồ sơ (đạt 89,19%). 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và 

đúng hạn. Đã có 53 bài viết được đăng trên Trang TTĐT của địa phương 

- Về công tác tôn giáo thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động các 

chức sắc, chức việc các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thực hiện nghiêm 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo.  

* Tóm lại: 3 tháng đầu năm 2023 đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm 

vụ KT-XH, QP-AN và đạt được những kết quả quan trọng: sản xuất nông nghiệp 

được chỉ đạo tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành nhiệm vụ 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế đó là:  

- Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại 

các xóm 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 hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia chương trình OCOP còn gặp 

nhiều khó khăn. 

- Công tác sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, vẫn còn diện tích ruộng hai lúa 

bỏ hoang không cấy làm ảnh hưởng tới công tác điều hành chung. 

- Việc lấn chiếm và tranh chấp đất đai vẫn còn tiềm ẩn ở một số xóm. Môi 

trường còn tình trạng một số hộ dân ý thức chưa cao xả rác xuống dòng chảy, lấn 

chiếm nề đường còn để nhắc nhở nhiều, làm mất mỹ quan nông thôn. 
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- Các khoản thu thuế, phúc lợi địa phương trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch bệnh covid 19 và tình trạng suy thoái kinh tế. 

- Việc vi phạm quy ước nếp sống văn hóa mới trong việc tang, không nuôi chó 

vẫn còn diễn ra tại các xóm. 

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

kiện chính trị có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. 

II. Những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 

1. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thu hoạch lúa vụ xuân, xây dựng kế 

hoạch nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng, bờ thửa, đổ mặt đường theo quy hoạch, 

kế hoạch để phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh. Quan tâm tạo điều kiện để 

các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất, sản xuất theo mô hình, từng bước chuyển đổi 

linh hoạt đất trồng lúa sang trồng cây có giá trị cao theo đúng quy định. 

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xóm NTM kiểu mẫu 4 xóm còn lại 

(xóm 3, xóm 6, xóm Nam, Xóm Bắc). Hoàn thiện hồ sơ xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu năm 2022 cho đợt thẩm định vào cuối năm 2023. Xây dựng kế hoạch 

phòng chống thiên tai, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Thực hiện kiên quyết, có 

hiệu quả Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xử lí các vi phạm về khai thác và bảo vệ 

công trình thuỷ lợi trên địa bàn.  

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-

NQ/ĐU  07/03/2022 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý 

nhà nước về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai trên địa 

bàn xã. Nghị quyết 17-NQ/TU, Kết luận 43-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh và Nghị quyết 29-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến các xóm, 

kiểm tra, rà soát các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trên địa bàn xã. 

- Hoàn thiện hồ sơ đối với những hộ chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất nông nghiệp. 

- Quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường, không để phát sinh các 

điểm rác thải tự phát, tăng cường trách nhiệm của Ban nông nghiệp, cấp ủy, xóm 

đội, tổ thu gom, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh về bảo vệ môi trường. Các xóm 

đội chủ động tổ chức vệ sinh chăm sóc đường hoa, khu văn hóa trung tâm xóm, cắt 

tỉa cây bóng mát đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. 

3. Công tác xây dựng cơ bản: Tiếp tục đôn đốc các bên hoàn thiện đưa vào sử 

dụng công trình 4 phòng học chức năng và các công trình phụ trợ trường THCS, 

công trình cải tạo vỉa hè và hệ thống thoát nước khu trung tâm xã theo kế hoạch. 

4. Triển khai tích cực nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; thực hiện tiết kiệm 

chi, đảm bảo nhu cầu chi cho con người, nhu cầu chi thiết yếu của xã; đồng thời 

tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán được giao ở tất cả các    

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

dục - thể thao, phát thanh - truyền thanh, tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm; 

đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; 

tăng cường công tác QLNN về văn hoá, thông tin, thể thao, công nghệ thông tin, lễ 

hội; chỉ đạo thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...   

6. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lực 

lượng tham gia huấn luyện giai đoạn 2 và tham gia diễn tập PCTT&TCCN. Chuẩn 

bị tốt các điều kiện cho việc gọi khám sức khoẻ, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 

năm 2023 đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ANCT, TTATXH không để xảy ra 

đột xuất, bất ngờ; tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, Việt Kiều về địa 

phương. Thực hiện hiệu quả các phương án đảm bảo ANTT, các sự kiện, các ngày 

lễ lớn diễn ra trên địa bàn xã. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân 

dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT; tăng cường tuần tra, xử lí các vi 

phạm về trật tự ATGT; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa 

bàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn. Tiếp tục tuyên 

truyền, rà soát các đối tượng tiêm vacxin covid - 19 mũi 3, mũi 4. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác tư pháp năm 

2023; tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật do HĐND, UBND xã 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 nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận 1 cửa; thực hiện tốt 

công tác CCHC năm 2023, tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện các thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử duy trì đạt tỉ lệ trên 90%. 

- Thường xuyên quan tâm quản lý, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo, nắm tình 

hình, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm liên quan đến tôn giáo trên địa bàn. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng 

tâm quý II năm 2023 UBND xã Xuân Phương trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy; HĐND – UBND xã; 

- Lưu: VP HĐND – UBND. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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