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Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 Tiếp tục quán triêt và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 

ngành và của tỉnh, huyện. Kiện toàn Tổ COVID cộng đồng, Tổ thẩm định điều 

kiện cách ly y tế tại nhà đối với người nhiễm COVID-19, Tổ chăm sóc người 

nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; áp dụng biện pháp cách ly y tế và điều trị F0 tại 

nhà 4.871 người, trong đó 1.754 người là F0, 2.748 người là F1, 214 người là F2 và 

155 người từ vùng dịch về địa phương; yêu cầu 22 đám cưới và 17 đám tang ký 

cám kết thực hiện phòng, chống COVID-19.  

Phối hợp tổ chức 10 đợt tiêm phòng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho 

6.616 người gồm tiêm mũi 1 cho 690 người, trong đó 123 cháu học sinh mầm non 

từ đủ 5 tuổi trở lên, 564 cháu học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 6, 03 cháu học 

sinh từ khối lớp 6 đến khối lớp 9; tiêm trả mũi 2 cho 715 người, trong đó 58 cháu 

học sinh từ khối lớp 6 đến khối lớp 9; tiêm mũi 3 cho 4.839 người; tiêm mũi 4 cho 

372 người, đảm bảo an toàn.  

2. Về nông nghiệp, nông thôn 

Lúa xuân gieo cấy 484,29 ha đạt 98,9% KH, trong đó diện tích gieo sạ 

482,43 ha đạt 99,61%, diện tích cấy mạ nền 1,86 ha bằng 0,39%; cơ cấu giống 

gồm lúa lai 10%, lúa thuần 90% diện tích đạt 100% KH. Nhưng do rét đậm, rét hại 

từ ngày 18-24/02/2022 kèm theo mưa kéo dài gây nhiều thiệt hại, lúa chết từ 20-

25%, cá biệt những chân ruộng trũng và 12 ha giống lúa ST24 tỷ lệ chết cao từ 

50-70%. Trước tình hình đó, UBND xã, các HTX đã tập trung chỉ đạo, hướng 

dẫn các hộ nông dân khắc phục mọi khó khăn, gieo mạ bổ sung, dặm tỉa, chăm sóc 

kịp thời, lúa phát triển tốt, trỗ bông trong điều kiện thời tiết thuận lợi; năng xuất 

ước đạt 50 tạ/ha bằng 94,3% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực ước đạt 2.421 

tấn, giá trị canh tác ước đạt 50 triệu đồng/ha bằng 100% so với cùng kỳ.  

Thủy lợi nội đồng Đông Xuân 2021-2022, đào đắp 7.320 m3 đạt 100,2% 

KH huyện giao, giá trị đầu tư 183.000.000 đồng; xây mới và sửa chữa 24 cống 

nội đồng, giá trị đầu tư trên 48.000.000 đồng; phối hợp, tạo điều kiện để Công ty 

TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam Ninh nạo vét tuyến kênh Phượng Tường 2 

bằng 2.400 m3.  
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Triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ 

chăn nuôi tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức tiêm phòng 1.300 liều vắc 

xin dịch tả cho đàn lợn đạt 74% KH; tiêm vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò, dê 

190 liều đạt 100%; tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó 236 liều đạt 28% kế hoạch 

huyện giao. Thống kê tại thời điểm tháng 4, tổng đàn lợn 1.756 con bằng 94.8% so 

với cùng kỳ; sản lượng lợn hơi xuất chuồng ước đạt 160 tấn, giá trị chăn nuôi ước 

đạt 11 tỷ đồng. 

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; 

xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2022; kiện toàn Ban chỉ huy, phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. 

Chỉ đạo các HTX hoàn thành công tác đại hội thường niên năm 2021 theo 

quy định của Luật HTX. 

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan môi trường, nâng cao 

chất lượng tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo các điều kiện phục vụ thẩm định nông 

thôn mới nâng cao. Tổ chức quán triệt và triển khai Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao và Quyết định số 

319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định xã nông thôn 

mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

3. Địa chính - Xây dựng, Môi trường 

Thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý đất đai trên địa bàn, kịp thời 

ngăn chặn và xử lý 04 trường hợp vi phạm luật đất đai bằng 66% so với cùng kỳ, 

trong đó buộc 02 trường hợp phải san lấp trả lại mặt bằng đất trồng lúa, 02 trường 

hợp phải tháo dỡ công trình xây dựng trên đất trồng lúa đã chuyển đổi và đất trồng 

lúa. Tiến hành rà soát việc sử dụng đất công, đất công ích để xây dựng phương án 

quản lý; tuyên truyền, vận động 11 hộ nhân dân xóm Việt Tiến hiến đất, dịch điền 

đất giao ổn định sang sử dụng đất công ích phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến 

đê qua địa phận xã; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc để 

lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2022. 

Triển khai công tác đầu tư xây dựng 12 phòng học và các hạng mục phụ trợ 

của Trường THCS Việt Hùng khu B với giá trị dự toán phê duyệt 9.963.600.000 

đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ của tập đoàn dầu khí Việt Nam 4.000.000.000 

đồng; phối hợp với Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn lập hồ sơ đầu tư 12 phòng 

học và các hạng mục phụ trợ của Trường THCS Việt Hùng khu A trình cấp có 

thẩm quyền thẩm định. Hoàn thành hạng mục công trình tôn tạo, chỉnh trang cảnh 

quan, khuôn viên nghĩa trang trang liệt sỹ giai đoạn 2 với giá trị đầu tư 

996.568.000 đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương 700.000.000 đồng, 

vốn hỗ trợ của huyện 200.000.000 đồng. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Nhâm 

Dần của UBND huyện tại xã; tiếp nhận và trồng 1.100 cây bóng mát, trồng hoa trên 
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các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt kế hoạch 

về triển khai thực hiện Chương trình số 04-Ctr/ĐU ngày 28/01/2021 của Ban chấp 

hành Đảng bộ xã về “nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025’’; xây dựng và triển 

khai kế hoạch phát động đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường với việc trồng, 

chăm sóc các tuyến đường hoa, cải thiện cảnh quan nông thôn mới; các HTX nâng 

cao chất lượng hoạt động dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, giải tỏa kênh mương; 

các hộ nhân dân phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, qua đó nâng cao ý thức của 

người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường.  

4. Tài chính - ngân sách  

Công tác quản lý thu, kiểm soát hoạt động chi ngân sách được thực hiện 

đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.  

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 3.892.649.412 đồng đạt 

56,09% dự toán đầu năm, trong đó ước thu cân đối 214.000.000 đồng đạt 35,2%; 

thu từ tỷ lệ điều tiết cấp quyền sử dụng đất 141.993.750 đồng; từ điều tiết cấp trên 

3.091.197.000 đồng; chuyển nguồn năm 2021 sang 445.458.662 đồng. Chi ngân 

sách 6 tháng đầu năm ước 3.353.523.880 đồng đạt 48,32% dự toán.  

5. Văn hoá - Xã hội 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, 

tết của đất nước; kỷ niệm 25 năm tái lập huyện (01/4/1997-01/4/2022) và đón 

nhận Huân chương lao động hạng nhất; công tác phòng, chống COVID -19; tháng 

hành động an toàn vệ sinh thực phẩm và các nhiệm vụ chính trị địa phương. Chú 

trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa khu vực dân cư gắn với việc thực hiện 

quy ước xóm; bình xét, công nhận 2.817 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 

2021, 2.347 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liên tục và tặng 54 Giấy 

khen Gia đình văn hóa tiểu biểu 3 năm (2019-2021); 25 khu dân cư được UBND 

huyện công nhận đạt Danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2021. 

Năm học 2021 - 2022, các trường đã hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục ở các 

cấp học, ngành học; xét công nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, đạt 100%; 

đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong trường học. Việc 

thu và tiếp nhận các khoản tài trợ được sử dụng đảm bảo, công khai, có hiệu quả. 

Trạm y tế đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo triển khai công tác 

phòng, chống dịch bệnh; công tác phối hợp tổ chức tiêm phòng vắc xin COVID-

19; cập nhật dữ liệu tiêm chủng; đồng thời thực hiện công tác khám, chăm sóc sức 

khỏe ban đầu cho nhân dân; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ dưới 6 tuổi 

đạt 69,6% KH; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến ngày 30/5/2022 là 92,01%. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đã tiếp nhận và chi trả cho 

người có công đến tháng 5/2022 là 2.891.986.000 đồng; tiếp nhận và chuyển 428 

phần quà tết của Chủ tịch nước bằng tiền mặt 131.100.000 đồng, 428 phần quà 

tết của tỉnh bằng tiền mặt 85.600.000 đồng, 09 phần quà tết của huyện bằng tiền 

mặt 2.700.000 đồng cho người có công và 211 phần quà chúc thọ người cao tuổi 

bằng tiền mặt 54.450.000 đồng. Xét duyệt và đề nghị 01 trường hợp hưởng chế 
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độ một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 16 

người già cô đơn thuộc hộ nghèo, 06 người từ đủ 80 tuổi trở lên, 06 người đơn 

thân nuôi con nhỏ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Tiến hành rà soát, lập 

danh sách đề nghị 97 người có công hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm, 13 trẻ 

em bị mắc các dạng dị tật đề nghị phẫu thuật chỉnh hình, 190 người thờ cúng Liệt 

sỹ, 60 người là đối tượng người có công và thân nhân liệt sỹ cần hỗ trợ cải thiện 

về nhà ở giai đoạn 2021-2025.  

Điều hành, giải ngân 1.474.600.000 đồng của ngân hàng chính sách xã hội 

cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển kinh tế và các 

hộ vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Tổng dư nợ đến ngày 

30/5/2022 là 16.265.700.000 đồng, bằng 109,9% so với cùng kỳ.  

6. Quốc phòng - An ninh, Nội chính 

Hoàn thành giao quân 23 tân binh đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; Đăng ký 

NVQS lần đầu 53/54 công dân nam tuổi 17 đạt 98,1%; kết nạp 45 dân quân mới đạt 

100% KH; huấn luyện dân quân 6 tháng đầu năm 2022, đảm bảo theo kế hoạch. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân 

tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 theo Kế hoạch số 21/KH-UBND 

ngày 07/03/2022 của UBND huyện. 

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2021; triển khai kế hoạch 

đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022; kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng 

ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội và kế hoạch phát động toàn dân tham gia 

quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Thực hiện quản lý 

cư trú; quản lý giáo dục đối tượng tù tha, tù cho hưởng án treo và đối tượng thi 

hành án phạt tù cải tạo không giam giữ; lập hồ sơ, áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã 02 đối tượng nghiện hút ma túy, 02 đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình 

theo Nghị định 120/2021/NĐ-CP; lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện ma túy bắt 

buộc 01 đối tượng theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP. Công an xã đã chủ động tuần 

tra, phòng, chống tội phạm; đấu tranh xử lý 11 tin báo về các vụ việc bằng 183% so 

với cùng kỳ, trong đó xử lý vi phạm hành chính 09 vụ bằng 81,8%, chuyển hồ sơ 

lên Công an huyện điều tra xử lý theo thẩm quyền 02 vụ bằng 18,2%. Kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

rà soát, truy vết người là đối tượng F1, F2. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 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 (gọi tắt là Đề án 06); phối hợp làm căn cước 

công dân gắn chíp điện tử; cấp số định danh điện tử cho các cháu học sinh khối 

lớp 9, cán bộ công chức và giáo viên các nhà trường trên địa bàn. 

Duy trì nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ và triển khai thực hiện kế hoạch 

phối hợp tổ chức tiếp dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, 

HĐND các cấp; hòa giải chấp đất đai 01 trường hợp (hòa giải không thành) và đã 

hướng dẫn công dân đề nghị tòa án giải quyết. 
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Thực hiện tốt công tác Đăng ký, quản lý hộ tịch, đã tiếp nhận và chứng thực 

7.130 trường hợp, bằng 253,8% so với cùng kỳ; giải quyết sự kiện hộ tịch 257 

trường hợp, bằng 29,9% so với cùng kỳ; lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em 56/56 cháu. 

7.  Công tác Văn phòng - Thống kê 

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm tra, kiểm soát thủ tục 

hành chính; cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính; cung cấp dịch 

vụ hành chính mức độ 3; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động 

chỉ đạo điều hành của UBND xã, gửi, nhận văn bản có chữ ký số.  

Tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát 

động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Duy trì nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương 

đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ xã xây dựng và triển khai Kế hoạch 

bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay 12/13 xóm đã hoàn thành công 

tác bầu cử, 01/13 xóm chưa hoàn thành công tác bầu cử Trưởng xóm. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác thống kê theo chỉ đạo của huyện; phối hợp 

chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương.  

* Tóm lại: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác 

động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống xã hội. Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện 

ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan ban ngành của huyện, BCH Đảng ủy, thực 

hiện Nghị quyết, giám sát của HĐND với sự sự nỗ lực, cố gắng của UBND xã và 

của cả hệ thống chính trị, có sự đồng tình ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp 

Nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội được ổn định, đảm bảo thực hiện hiệu quả 

“mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; 

các hoạt động văn hóa được duy trì; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy 

đủ và kịp thời; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chất 

lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao được nâng lên.  

 * Một số tồn tại cơ bản: 

 - Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng 

lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sông nhân dân. 

- Sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, làm ảnh 

hưởng đến lúa xuân gieo sạ; mô hình liên kết sản xuất, sản xuất cánh đồng mẫu 

lớn hiệu quả chưa cao.  

- Rác thải chưa được phân loại, xử lý hiệu quả tại nguồn, vẫn còn hộ dân 

mang cây cối, rác thải đổ ra ven đường, dưới lòng kênh mương, nhưng chưa được 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM  

1. Tập trung chỉ đạo tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022 theo 

hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường; nâng cao vai trò tham mưu 
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giúp việc của Ban nông nghiệp, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động 

dịch vụ của các HTX gắn liền kế hoạch sản xuất của UBND xã với việc tiếp thu và 

ứng dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; bố trí cơ cấu mùa vụ phù hợp 

với lợi thế của địa phương, mở rộng diện tích trồng lúa đặc sản, mô hình liên kết 

sản xuất lúa chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, tăng 

hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ 

ruộng đất sản xuất hàng hóa, hạn chế thấp nhất tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang.  

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm,  

nhất là bệnh dịch tả lợn Châu phi đang có nguy cơ tiềm ẩn tái phát dịch; tuyên 

truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi nhập giống tái đàn, chăn nuôi an toàn sinh học, 

đảm bảo an toàn dịch bệnh gắn với công tác bảo vệ môi trường.  

Thực hiện hiệu quả kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ 

thiên tai, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế thiệt hại đến mức thấp 

nhất. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật đê 

điều, sự cố đê điều trong mùa mưa bão. Triển khai tốt công tác thủy lợi nội đồng 

Đông Xuân 2022 - 2023 gắn với chỉnh trang đồng ruộng, giải tỏa các tuyến kênh 

mương, đảm bảo dòng chảy tưới tiêu, phòng, chống lụt, bão. 

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về tiếp tục thực 

hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; huy động các 

nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg, hướng tới nông thôn mới kiểu 

mẫu theo Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2022; xây dựng kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục rà soát, xây 

dựng phương án quản lý đất công, đất công ích, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; lập phương án hộ sử dụng đất 

chưa hợp pháp. Tăng cường công tác quản lý về đất đai trên địa bàn theo Kế hoạch 

số 49/KH-UBND ngày 28/10/2018 của UBND huyện Trực Ninh về Thực hiện Kết 

luận 43/KL-TU ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; nâng cao trách 

nhiệm của cán bộ xóm trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý bước đầu các 

trường hợp vi phạm; cương quyết không để các trường hợp phát sinh vi phạm mới 

mà không được ngăn chặn, xử lý.  

Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn thiện hồ sơ, tổ 

chức đấu thầu và triển khai công tác đầu tư xây dựng 12 phòng học và các hạng mục 

phụ trợ của trường THCS Việt Hùng khu A với giá trị dự toán phê duyệt 

9.945.444.000 đồng; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng 

12 phòng học, phòng chức năng của trường THCS Việt Hùng khu B. Tiến hành khảo 

sát, lập hồ sơ đề nghị UBND huyện đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng đường và cầu 

vào khu vực đấu giá đất ở (xóm Đoài); cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, sân chợ 

Quần Lạc; cải tạo, nâng cấp cầu sắt xóm Việt Tiến; đầu tư xây dựng nhà đòn để 

chuyển nhà đòn trong khu vực đấu giá đất ở (xóm Đoài) về nghĩa trang nhân dân khu 

vực xóm Bắc Sơn, xóm Đoài; hỗ trợ các xóm Bình Minh, Trung Thành, Hùng 
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Cường, Việt Tiến cải tạo, nâng cấp tuyến đường ra vùng sản xuất từ cầu bà Tuyết đến 

xóm Việt Tiến với tổng giá trị khái toán 1.500.000.000 đồng 

Thường xuyên duy tu, phát quang, giải tỏa hành lang an toàn giao thông; 

chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm an toàn giao thông, nhất là việc họp chợ, 

bán hàng ngoài đường làm mất an toàn giao thông.  

Chỉ đạo quyết liệt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo thực hiện hiệu quả 

Chương trình số 04-Ctr/ĐU ngày 28/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ xã gắn 

với việc thực hiện Đề án phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; trồng, chăm sóc cây, các 

tuyến đường hoa, cải thiện cảnh quan nông thôn. Các HTX nâng cao chất lượng hoạt 

động dịch vụ thu gom, nhất là việc xử lý rác thải ở bãi chôn lấp.  

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách và thu quỹ phòng, chống thiên tai 

trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn 

thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động 

chi ngân sách theo dự toán, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thanh toán đầu tư 

xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ chính trị địa phương. 

4. Tăng cường các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền đường lối chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; kỷ niệm các ngày lễ, tết của đất 

nước; công tác phòng, chống COVID-19 và các nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực 

dân cư” gắn với việc thực hiện quy ước xóm với công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Tổ chức bình xét, công nhận Danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022, Danh 

hiệu gia đình văn hóa 03 năm liên tục (2020-2022) và tặng Giấy khen Gia đình 

văn hóa tiểu biểu 3 năm liên tục (2020-2022); bình xét đề nghị UBND huyện công 

nhận các khu dân cư đạt Danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2022. Hướng dẫn các 

các hoạt động tôn giáo, văn hóa, lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, đảm 

bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống COVID-

19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ với mục tiêu 

“Bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo 

vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca 

bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”. 

Phối hợp tổ chức tốt công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn 

của ngành y tế. Chỉ đạo trạm y tế cập nhật kịp thời, đầy đủ và làm sạch dữ liệu tiêm 

phòng vắc xin COVID-19; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chăm sóc 

sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế 

hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn xã, phấn 

đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế từ 95% trở lên. 

Các trường chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, huy 

động 100% số cháu trong độ tuổi đến trường. Việc thu và sử dụng các nguồn thu, 

tiếp nhận tài trợ được thực hiện đảm bảo, sử dụng hiệu quả, dân chủ, công khai, 

đúng mục đích. Hội khuyến học phối hợp chặt chẽ với các dòng họ, các nhà 
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trường và toàn thể nhân dân thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập để động viên, khích lệ, hỗ trợ giáo dục xã nhà phát triển. 

Thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội với người có công, chế 

độ chính sách bảo trợ xã hội, chế độ hộ nghèo, cận nghèo; bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành. Tổ chức rà soát, xác 

định hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức thu nhập trung bình năm 2021 theo đúng 

quy định. Xây dựng và triển khai kế hoạch về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 

75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. 

Điều hành, giám sát chặt chẽ nguồn vốn vay giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế 

góp phần giảm nghèo. 

5. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, chính 

sách hậu phương quân đội; huấn luyện giai đoạn 2 cho lực lượng dân quân binh 

chủng; chăm lo xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh có khả năng sẵn sàng 

nhận nhiệm vụ, lực lượng xung kích sẵn sàng phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu 

nạn. Tổ chức rà soát, lập danh sách gọi công dân sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ 

quân sự, nhập ngũ năm 2023; xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn, gây 

cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. 

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; nâng cao vai trò 

trách nhiệm của Ban Công an trong công tác tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết. 

Đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả các phong trào, kế hoạch phòng ngừa tội phạm 

hình sự và tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân 

cư; tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý, giáo dục 

các đối tượng tù tha, tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và các đối tượng 

sử dụng chất ma túy; cấp số định danh điện tử, làm căn cước công dân gắn chíp 

điện tử; cập nhập, bổ sung, đúng, đủ, sạch, sống dữ liệu dân cư. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề 

án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo các cấp, các ngành, đảm bảo phục vụ hiệu 

quả 05 nhóm tiện ích với 25 dịch vụ công thiết yếu. Thực hiện tốt công tác Đăng 

ký xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện theo quy định. 

Duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất; giải quyết kịp 

thời đơn thư phát sinh, đảm bảo theo đúng quy định; nâng cao vai trò trách 

nhiệm của cán bộ xóm trong tổ chức hòa giải ở cơ sở; xử lý, giải quyết kịp 

thời kiến nghị, đề xuất của công dân, làm ổn định tình hình an ninh nông thôn. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý đăng lý hộ tịch, công tác chứng thực. 

6. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao 

trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính ở bộ phận phận Một cửa, Một cửa liên thông. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền dịch vụ công mức độ 3, hướng tới dịch vụ công mức độ 4 và về chuyển đổi 
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số; gửi nhận văn bản trên trục liên thông quốc gia. Nghiêm túc thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương, đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất tốt, 

tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương. 

Tổ chức bình xét thi đua các tập thể, cá nhân năm 2022; tổng kết phong trào thi 

đua, khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Chỉ 

đạo xóm Trung hoàn thành công tác bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026, đảm 

bảo theo đúng quy định. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung 

tuyên truyền, vận động bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả đến các thành viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất góp phần 

thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2022; UBND xã trân trọng báo cáo kỳ họp HĐND xã./. 
 

    Nơi nhận: 
   - UBND huyện Trực Ninh; 

   - TT Đảng, BTV, BCH Đảng ủy xã; 

   - TT HĐND, LĐ UBND xã; 

   - MTTQ và các đoàn thể; 

- Ủy viên UBND, công chức UBND xã; 

   - Các tổ chức, cơ quan, đơn vị; 

   - Bí thư chi bộ, Trưởng xóm; 

   - Lưu VP, VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thưởng 
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