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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 

1. Về nông nghiệp, nông thôn 

Chỉ đạo các HTX, các xóm tập trung làm đất, gieo cấy lúa mùa từ ngày 15 

đến ngày 22/7 đã cấy xong cơ bản, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, dặm tỉa, bảo 

vệ trà lúa mới cấy. 

Chỉ đạo các xóm rà soát, thống kê diện tích lúa cấy, lúa gieo sạ, diện tích 

đất trồng lúa bỏ hoang; đôn đốc các xóm thu nộp bao phục vụ công tác phòng, 

chống thiên tai năm 2022. 

2. Địa chính - Xây dựng, Môi trường  

Đình chỉ, yêu cầu khắc phục hậu quả vi phạm khai thác khoáng sản tại diện tích 

đất thuê đấu ở bãi sông Ninh Cơ đối với ông Mai Mạnh Hải, xã Xuân Ninh, huyện 

Xuân Trường, đến nay ông Hải đã khắc phục cơ bản; đình chỉ việc vi phạm xây dựng 

bờ kè ao trên đất nông nghiệp đối với hộ ông Nguyễn Xuân Kiểm xóm Trung. 

Phối hợp với Viện quy hoạch xây dựng rà soát quy hoạch xây dựng giai 

đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2050; phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng 

Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ đấu giá đất ở năm 2022 trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Rà soát, tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết 

17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, theo công văn số 

308/UBND-TNMT của UBND huyện. 

Kiểm tra, đôn đốc công tác thi công công trình 12 phòng, lớp học của 

trường THCS khu B. Chỉ đạo các xóm làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang các 

tuyến đường hoa; các HTX thu gom, xử lý rác tại bãi chôn lấp; giải tỏa kênh mương, 

đảm bảo dòng chảy và vệ sinh môi trường. 

3. Tài chính, ngân sách 

Tập trung đôn đốc, thanh toán hợp đồng thuê đấu đất công được 41.138.000 

đạt 39,3% KH; các xóm thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 được 

18.054.000 đồng đạt 91% KH. Tiếp nhận và thanh toán cho đơn vị nhà thầu xây 

dựng trường THCS (khu B) theo khối lượng công việc hoàn thành 1.200.000.000 

đồng của tập đoàn Dầu khí tài trợ giai đoạn 2; đảm bảo kinh phí phục vụ các nhiệm 

vụ chính trị địa phương. 
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4. Văn hoá - xã hội 

Tập trung thông tin, tuyên tuyền kỷ niệm 75 năm ngày TBLS 27/7, tháng an 

toàn thực phẩm, công tác phòng, chống lụt bão, ngày gia đình Việt Nam, công tác 

phòng, chống Covid - 19 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống Covid-19; áp dụng biện pháp 

cách ly y tế tại nhà 01 trường hợp bị nhiễm Covid - 19. Phối hợp tổ chức 01 đợt 

tiêm phòng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho 393 cháu học sinh từ khối lớp 1 

đến khối lớp 6, trong đó tiêm mũi 1 cho 01 cháu, tiêm trả mũi 02 cho 392 cháu. 

Tiếp nhận và thanh toán 19.200.000 đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, trợ 

cấp thương, bệnh binh nặng; thanh toán chi trả 21.080.000 đồng trợ cấp dụng cụ 

chỉnh hình năm 2022 cho 14 đối tượng người có công. Tiếp nhận và chuyển 423 

suất quà của Chủ tịch nước bằng tiền mặt 130.200.000 đồng, 423 suất quà của tỉnh 

bằng quà, bằng tiền mặt 84.600.000 đồng, 432 suất quà của huyện bằng tiền mặt 

66.150.000 đồng, 423 suất quà của xã bằng tiền mặt 29.610.000 đồng cho người 

có công và 05 xuất quà của hội chữ thập đỏ huyện bằng tiền mặt 2.500.000 đồng 

cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh Liệt sỹ 27/7. 

Tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 

năm ngày TBLS 27/7; phối hợp với UBMTTQ tuyên truyền, vận động các tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân và các xóm ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được 

71.890.000 đồng. 

Tiếp nhận và lập hồ sơ 29 người tham gia BHYT tự nguyện, trong đó hộ gia 

đình có MSTB 05 người; tỷ lệ bao phủ BHYT đến hết tháng 6/2022 là 93,03%. 

5. Quốc phòng - An ninh, Tư pháp - Hộ tịch 

Tham gia tập huấn cán bộ làm công tác dân quân binh chủng giai đoạn 2 năm 

2022 theo Công văn số 674/BCH-CV ngày 18/7/2022, hội thao trung đội dân quân 

cơ động năm 2022 theo kế hoạch của Ban CHQS huyện. 

Duy trì công tác an ninh, trật tự trên địa bàn; tuần tra mật phục, phòng ngừa 

tội phạm đặc trưng mùa hè theo chuyên đề của Công an huyện. Thực hiện tốt nhiệm 

vụ quản lý cư trú, các đối tượng từ tha, tù cho hưởng án treo và các đối tượng quản 

lý, giáo dục tại xã; công tác phòng cháy, chữa cháy; đăng ký xe máy, xe đạp điện 

cho công dân (đã đăng ký 32 phương tiện cho công dân). Bắt, xử lý vi phạm hành 

chính bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 01 

trường hợp về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép theo Nghị định 

120/20211/NĐ-CP. 

Phối hợp với các xóm rà soát 300 trường hợp chưa được cấp CCCD gắn chíp 

điện tử (chủ yếu là người đi làm ăn ở xa và đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài). 

Duy trì lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Làm tốt công tác quản lý hộ tịch, 

công tác chứng thực, Đăng ký khai sinh; trả lời xác minh cho công dân từ các địa 
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phương khác về xác minh hồ sơ đăng ký lại việc sinh. Tổng hợp báo cáo kết quả về 

huyện 06 năm triển khai Luật Hộ tịch (01/01/2016-31/12/2021).   

6. Văn phòng - Thống kê, Nội vụ 

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 

theo quy định; nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

Rà soát, cập nhật xây dựng quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra. Hoàn 

thành việc lập danh mục hồ sơ lưu trữ điện tử, tổ chức thực hiện việc lưu trữ điện 

tử theo lĩnh vực chuyên môn. 

Hoàn thành báo cáo về Chi cục Thống kê huyện về tổng hợp diện tích cây 

hàng năm vụ mùa năm 2022. 

* Một số tồn tại cơ bản: 

- Sản xuất vụ mùa gặp nhiều khó khăn do mưa làm ảnh hưởng đến diện tích 

lúa gieo sạ; nông dân bỏ nhiều ruộng hoang. 

- Công tác thu quỹ phòng, chống thiên tai, thu thuê đấu đất công, đất công 

ích tiến độ chậm. 

- Việc giải tỏa, vệ sịnh các tuyến kênh của các HTX và một số xóm làm vệ 

sinh, chỉnh trang các tuyến đường chưa đảm bảo. 

- Việc duy trì thực hiện quy ước của các xóm có dấu hiệu buông lỏng. 

- Tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ 

công chức và cán bộ xóm chưa cao.  

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2022 

1. Chỉ đạo các HTX làm tốt công tác điều tiết nước, chăm sóc, dặm tỉa, đặt 

bả chuột, bảo vệ trà lúa mùa. Tập trung điều tra, dự báo sâu bệnh, hướng dẫn nông 

dân phun trừ kịp thời. 

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm, chăn nuôi an toàn sinh học.  

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, nâng cao trách nhiệm hoạt 

động của quản lý đê nhân dân trong việc phát hiện kịp thời sự cố đê điều và các vi 

phạm đê điều. Tổ chức phát quang, giải tỏa mái đê; đôn đốc các xóm hoàn thành 

việc thu nộp bao phục vụ phòng, chống thiên tai.  

Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định 

318 của Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn Ban phát triển nông thôn xóm. Tổ chức 

khảo sát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho xóm Đông, 

xóm Đoài và Việt Tiến theo cơ chế đặc thù trong xây dựng xóm nông thôn mới 

kiểu mẫu.  

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ quả lý đất đai trên địa bàn; kịp thời phát hiện và 

ngăn chặn bước đầu các trường hợp vi phạm. Tiến hành rà soát, lập phương án quản 
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lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; xử lý và lập phương án xử lý hộ sử 

dụng đất chưa hợp pháp trình huyện phê duyệt. 

 Phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng hoàn thành công tác rà soát quy 

hoạch xây dựng theo chỉ đạo của huyện. 

Tổ chức đầu tư, hỗ trợ cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ khu vực nhà văn hóa 

đến cầu họ Trần xóm Bình Minh bằng nguồn vốn tài trợ của cá nhân cư trú tại 

thành phố Nha Trang.  

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công 

tác bảo vệ hành lang giao thông đường bộ; thành lập ban chỉ đạo giải tỏa vi phạm; 

chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành ra quân giải tỏa vi phạm tập trung từ ngày 

20, 21/8/2022 theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong 

việc giữ gìn, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các HTX làm tốt công tác thu gom, xử lý 

rác thải tại bãi chôn lấp; giải tỏa, vệ sinh các tuyến kênh, đảm bảo dòng chảy và vệ 

sinh môi trường; các tổ chức, các xóm làm tốt công tác vệ sinh, chỉnh trang khuôn 

viên, các tuyến đường hoa.  

3. Tập trung đôn đốc các hộ thanh toán tiền thuê đấu đất công theo hợp 

đồng; đôn đốc các xóm thu, thanh toán phương án thu đất công ích, quỹ PCTT 

năm 2022; thanh toán chi phí khối lượng công việc hoàn thành; đảm bảo kinh phí 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid - 

19 với các biến chủng mới; việc thực hiện quy ước xóm; công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và các nhiệm vụ chính 

trị địa phương. 

Nghiêm túc công tác phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh, huyện, đảm bảo an toàn, hiệu quả; rà soát, phối hợp tổ chức tốt công tác 

tiêm phòng vắc xin Covid -19 theo quy định; kiện toàn Tổ Covid cộng đồng. Chỉ 

đạo trạm y tế tham mưu công tác kiện toàn cộng tác viên DSKHHGĐ; công tác 

khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.  

Chỉ đạo các trường báo cáo kết quả sử dụng các khoản vận động tài trợ; rà 

soát, xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, đảm bảo nâng cao cơ sở vật chất phục 

vụ giảng dạy và học tập; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khai giảng 

năm học mới. 

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; thành lập Ban chỉ đạo và triển khai 

kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện phục 

vụ khám chữa bệnh, nhất là người thuộc hộ có mức thu nhập trung bình. 

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, chính sách hậu 

phương quân đội; huấn luyện giai đoạn 2 cho dân quân binh chủng năm 2022. 

Phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch, Ban Công an xã rà soát nguồn sẵn sàng 

nhập ngũ năm 2023. 
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Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; nâng cao trách 

nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các 

vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi 

phạm về môi trường. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý cư trú, các đối tượng từ tha, 

tù cho hưởng án treo và các đối tượng quản lý, giáo dục tại xã, công tác phòng 

cháy, chữa cháy; đăng ký xe máy, xe máy điện cho công dân. Tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Đề án số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của huyện. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp đón công dân định kỳ, đột xuất, giải quyết kịp 

thời đơn thư phát sinh. Làm tốt công tác quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, 

đăng ký lại khai sinh; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

6. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính; hướng 

dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tổ chức kiểm 

tra việc soạn thảo văn bản hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử của cán bộ công chức; 

đánh giá nội bộ quy trình giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng 

TCVN ISO 9001-2015. 

Nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nâng cao vai trò, 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức, các xóm trong thi hành công vụ. 

Yêu cầu các tổ chức, các xóm; cán bộ, công chức, theo chức năng nhiệm vụ 

tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2022, báo 

cáo kết quả về UBND xã qua Văn phòng - Thống kê theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- TT Đảng, BTV Đảng ủy; 

- TTHĐND, lãnh đạo UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể; 

- Ủy viên, cán bộ, công chức UBND xã; 

- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị; 

- Lưu VT. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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