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BAO CÁO 
Ket qua thye hiÇn nhiÇm vu phát triên kinh tê- xâ hÙi n�m 6 tháng 

2022. Phuromg hurong nhiÇm vy 6 tháng cuôi nåm 2022 

Näm 2022 có t§m vË trí hét súc quan trong là n�m b£n lê thyc híÇn các nhiÇm 
vu phát triên kinh t¿ - xâ hÙi, Quóc phòng - An ninh theo tinh thån Nghi quyêt cua 

Ban Chap hành �ång bÙ x� khoá XXII dông thÝi là n�m dién ra nhiëu sy kiÇn quan 

trong 
Trong 6 tháng qua duói su l�nh �¡o cça ban châp hành �ång bÙ, su quån lý 

diêeu hành tích cuc cça Uý ban nhân dân xã cùng vÛi sy cô g�ng nô låc cça các ban 

nghành �oàn thê, cán bÙ và nhân dân x� nhà �ã �¡t �uoc nhiêu kêt quå trên các l+nh 

vyYc cong tác. 

L Kêt quä thyc hiÇn nhiÇm vy kinh tê- x� hÙi 6 tháng �âu n�m 2022. 

1. Cong tác phông chông dich Covid-19. 

Ngay tù dau n�m 2022, UBND x� d� thuÝng xuyên tp trung tuyên truyên và 
triên khai công tác phòng chông dËch bÇnh Covid-19 d�m bào nghiêm túc theo sy chi 

dao cça câp trên vÛi tinh thân chç �Ùng không chù quan trong công tác phòng chông 

dËch theo chç truong thích úng, an toàn, linh ho¡t, kiêm soát hiÇu quå dËch Covid-19. 

Täng cuÝng cúng cô hÇ thông y tê x�, y tê thôn �Ùi nâng cao vai trò trách nhiÇm cça 
ban chi dao phòng chông dËch bÇnh. �ôn dôc thuong xuyên viÇc chuân bË các diêu 

kiÇn cân thiêt s�n sàng dáp úng vói các tinh huông cça dËch bÇnh såy ra trên dia bàn 

x� dåm bào theo yêu câu quy dËnh cça câp trên. �·c biÇt quan tâm dên công tác tuyên 

truyên trên hÇ thông dài truyên thanh dê nâng cao c£nh giác, tính chç �Ùng phòng 

chông dËch cça nguôi dân, ty theo dõi súc khóe và thrc hiÇn nghiêm túc SK và tham 

gia tiêm v�c xin �ây dü. Trong 6 tháng qua tinh hinh dËch Covid-19 trên �Ëa bàn xã 

dàm bào an toàn, ôn dinh. 

2. San xuat nông nghiÇp: 

a. Vê tróng trpt: 

Nhïng tháng �âu n�m 2022 vói diêu kiÇn thÝi tiêt dien bi¿n b¥t thuÝng ckng 

làm anh huong không nho cho công tác sån xuât vu Chiêm xuân 2022. Duói su länh 

d¡o, chi �¡o cúa BCH �£ng uý, UBND x� cùng vÛi så cô g�ng cça Ban Nông nghiÇp, 

Hop tác xä sån xuât kinh doanh dich vy nông nghiÇp �·c biÇt là nhân dân xã nhà dâa 

tap trung cho sån xuât vu Chiêm xuân 2022 dàm b£o diÇn tích gieo cây �¡t theo kê 



hogch trong khung thoi vu tót nhát. Tp trung ch�m sóc, phong trit sáu bÇnh �arm bao cho các trà lùa sinh tnng và phát triên tôt. 

Tong dien tich dát nông nghiÇp: 310,08 ha 
Irong dé: Di¢n tich trong lúa: 275 ha 

Nang xuåt binh quân: 63 ta/ha. (Täng 2 t¡/ha so cung ký 2021) 
Sån lugng lrong thrc: 1.732 tân. 

b. Vé chan nuoi. 

Do tác �Ùng cça dËch cçm gia câm cùng vÛi giá cå thË truong biên dÙng khóng ôn dinh và �·c biÇt là do ånh huong cça bÇnh DËch tà lon Châu Phi �ã xáy ra kéo dài và dien biên phéc t¡p dã làm ành huong lÛn dên viÇc tái �àn lãn và gia súc gia câm khác trong nhân dân. 

Duói sy länh �¡o, chi d¡o cça các ngành chéc n�ng câp trên cùng vÛi ss länh d¡o chi �ao cça �ång, chính quyên �Ëa phuonmg �ã tp trung länh �¡o, chi �¡o các bÙ phan chuyên môn tp trung rà soát thông kêtông �àn gia súc, gia câm và tô chúc tiêm 
phong vu xu�n cho �àn gia súc �ám b£o theo kë ho¡ch t¡o diêu kiÇn cho ngånh ch£n 
nuoi on dinh và phát triên 

Tong dàn lgn qua kiêm kê tinh �ên 30/5/2022: 941 con. 

Trong do: +Lom nái: 332 con 
+Lon thit, sïa: 509 con 

Dàn gia câm: 7.557 con 

Dàn trau bò: 24 con 

c Ve cong tác dieu hành, quän lý vôn quj Høp tác x� sán xuát kinh doanh 

dich vy nong nghiÇp 
Hop tác x� sån xuât kinh doanh dich vu nông nghiÇp �ä xây dyng kê ho¡ch sån 

xuat kinh doanh trên ca sß NghË quyêt �¡i hÙi các thành viên �ã dê ra, tp trung làm 
tot các khâu dËch vu và cung úng vt tu cho sån xuât nông nghiÇp, quan lý vôn quý 
dám b£o nguyên t�c công khai dân chü. 

Kèt quà thu- chi 6 tháng dâu n�m 2022. 

Tong thu: 104.345.000d. 

Tóng chi: 101.210.000d. 

3. Cong tác Giao thong thuý loi- phòng chóng lut bão. 
Day là nhiÇm vy quan trong nh�m ��m bào cho sy phát triên kinh te - x� hÙi, 

git gin an toàn tài sån cúa tp thê và nhân dân. Uý ban nhân dân x� thành lp Ban chi 
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huy phong chông lut bão, phân hó chi tiêu. nhân lc. vat lue chr các xóim doi triên khai phrmg án phong chÑng lut bâo dåm hào vri yêu câv nhiêm vy dúng quy trinh sát voi tinh hinh thuc tê cua dia phuromg Dåm bào sårn sàng (rng phó khi cá lyt h Ay ra 

To chirc phát quang giài toà, làmn vê sinh môi tnrimg. nao vét kênh murme phc Vusàn xuát nông nghiep làm �rong giao thông nông thôn góp phân vào xây dyng nong thôn mói nâng cao. 

Ket quà nao vét kênh muong nÙi �ông là 3.020m' 
Trong do: 

Nao vét kénh câp IlI tóng chiÁu dài 4.390 m = 2.270m 
Ap trúc bÝ vùng bÝ thëa chiÁu dài 500m = 750m°" 
Xay mói 8 công, sira chïa 6 cóng, h¡ 12 công bi thuÙc nÙi �ông. 
4. Cong tác quán lý dát dai, xáy dung co bán 
a. Ve dát dai 

Da làm tot công tác quán lý �át �ai theo th¥m quyên mà pháp luât quy dinh. Hoàn thành viÇc ��ng ký kê ho¡ch sù dång �åt n�m 2022. Thuc hiÇn viÇc �ieu chinh quy hoach x�y dång NTM dên n�m 2030 tam nhin den n�m 2050 dáp úng voi xày dung NTM mÛi nâng cao, NTM kieu mâu trinh câp có thâm quyên phê duyÇt. 
6 thang dâu n�m 2022 tièp tyc hoàn thiÇn hô so �ë dë nghË câp giay chumg nhän quyên SDD �at 52% kê ho¡ch n�m. Tông sô �éên thÝi �iem hiÇn t¡i �ã hoàn thiÇn ho sa và dê nghi câp GCNQSDÐ cho 1.312/1.605 hÙ gia �inh trên dja bàn x� d¡t 81,7% kê ho¡ch, 

Tiep tåc hoàn thiÇn hô so cça các hÙ gia �inh, cá nhân �é �Ã nghË câp có thâm quyên câp giây chúng nhn quyên sù dung dât theo huóng dân sô 42/HD-STNMT cça So tài nguyên môi truong và Kê ho¡ch sô 33/KH-UBND cça Uy ban nhân dân huyÇn Trgc Ninh. 

Ngoài ra t�ng cuòng công tác kiem tra tinh hinh së dång dât cça các hÙ gia dinh tren dja bàn x�, trong 6 tháng �âu n�m 2022 tp trung giäi quyêt xong 02 truòng hop vi ph¡m ty ý chuyên måc �ích su dång �ât trên �ât 2 lúa và giäi quyêt 5 truong hop hÙ gia �inh �ê nghË xác �Ënh môc giói. 
b. Vé xây dung co bán. 

Tich cuc tp trung nguôn luc �ê thanh toán các công trinh dã xây dåmg nghiÇm thu quyêt toán và dua vào sù dång còn ng dong. Tô chúc thi công và nghiÇm thu bàn giao công trinh vÇ sinh (duqc �âu tu), tuong bao truong THCS theo kê ho¡ch. 
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Tiên hành này dung ké hoach, du toán xây dung nhà công vy cho lyc lumg 
cong an, này dumg nhà xe khu vue UBND x�. 

S. Công the vf sinh môi trinng 

Thue hien 1Lut vÇ sinh môi tnomg, thuc hiÇn Nghi quyét cúa Ban Cháp hành 
Dàng uý và su chi �¡o cça Uý ban nhân dân xã, Hop tác xã sán xuât kinh doanh dich 
nong nghiÇp �à tp trung cho công tác thu gom xir lý rác thái trên dia bán xä co 
bàn dàm bo theo yêu câu. 

Trong 6 tháng �âu n�m 2022 dja phrong d� tô chúc phát dÙng 02 1ån ngay vi 
moi trrong �à huy �Ùng tåt cå cán bÙ, công nhân viên chúc và toàn th� nhân dân �ông 
loat ra quan giäi tóa hành lang an toàn giao thông và vÇ sinh môi trudmg trên duong, 

droi song trong toàn xã d¡t kêt quå cao dê �àm b£o vÇ sinh môi truong vàtrông 350 
cay xanh ( Keo, sâu) �ón �oàn thâm �Ënh NTM nâng cao cúa Tinh. Dông thÝi UBND 
Na lam thu tyc giao khoán quán 11.805 m dài trên các tuyën duong, tuyên söng theo 
dja gioi hành chính cho các ban công tác m·t trn, thôn xóm quàn lý và duy tri to 

chuc làm tông vÇ sinh môi truong �Ënh ky thuong xuyên trong n�m 2022 và các n�m 
tiep theo. 

5. Công tác tài chinh. 

Cong tác thu- chi ngân sách là nhiÇm vå rât quan trong trong viÇc thrc hiÇn các. 
nhiem vy chính tri- kinh tê- x� hÙi và ho¡t �Ùng thurong xuy�ên cúa �ja phuong, viÇc 
quàn lý dieu hành ngân sách �£m båo theo nguyên täc, chê �Ù quy dinh cça Lut ngn 
sách. Viec chi trå luong, phå câp �ã chi trå hêt tháng 6/2022. 

Kêt quà thu- chi ngân sách xä 6 tháng �âu n�m 2022 

- Tông thu: 3.828.345.175 d 

- Tông chi: 2.457.113.000 d 

6. Cong tác Vän hoáx� hÙi, Yi, Giáo dye. 

a. Vé cong tác van hoá thông tin. 

Ngành v�n hoá thông tin thuong xuyên bám sát các Chi thË, Nghi quyêt cça các 
cáp uy Dáng, Chinh quyèn và ngành doc. Tp trung tuyên truyên các chù truong 
duong lôi cúa �ang, chính sách pháp lut cça Nhà nuóc và các quy �Ënh cça dia 

phrong. 
Tích cuc tuyên truyên, vn dÙng trong nhân dân và duy tri to chúc thyc hiÇn 

quy uóc nép sóng v�n hoá mói trong viÇc cuói, viÇc tang mà dia phuong �ã và dang 
to chuc thuc hiÇn 

Tuyên truyên phong trào xây dång NTM nâng cao, NTM kiêu mau phong 
trào" 5 không" ß khu dân cu, �·c biÇt phong trào làm tông vÇ sinh môi truong. 1o 
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chrc tuyen truyên và treo cò, bäng zôn, khâu hiçu phuc vy các nhiÇm vy chinh tr/ cua da phuong. và nhûng ngày lë lónm, nhïng su kiÇn trong �ai cça dât nuóc. Dông thÝi tap trung tuyên truyên sâu rÙng, lan toa trong nhân dân vé thyc hiÇn thông diÇp SK cua bÙ y të vé côong tác phòng chông d¡i dich bÇnh Covid-19, 
b. Cong tác Yté - Dân sá ké hogch hod gia dinh. 

Thuong xuy�n làm tôt công tác tuyên truyên và thyc hiÇn các biÇn pháp phong chóng dich bÇnh, vÇ sinh an toàn thuc phâm không �ê dËch bÇnh xáy ra trên dja bàn và các tai biên trong công tác khám, chïa bÇnh. 
Tap trung cao �Ù trong công tác quàn lý, công tác phông chông d¡i dËch COVID 19 �àm båo theo yêu câu 

Trong 6 tháng �âu n�m dã khám và �ièu trË cho: 2.875 lugt nguoi. 
Trong do: Khám câp phát thuóc b£o hiem y tê cho 913 lugt nguoi. 
Thurc hien tôt các chuong trinh quoc gia vè Y te. 
Tiem phong, uông Vitamin A �at: 100% k� ho¡ch. 
Ty le suy dinh duong các cháu trong �Ù tuoi là:12,07% 
So trè sinh trong 6 tháng là: 27 tré. 

Sô nguoi sinh con thé 3 tro lên là: 11/27 = 40,7%. 
Ty lÇ phát triên dân sÑ tu nhiên là: 0.3%. 

Tram y te duy tri tot chéc n�ng tr¡m chuân quôc gia. 
d Công tác Giáo duc-Dào tgo. 
Näm hoc 2021-2022 do ånh huöng cça dËch bÇnh Covid-19 viÇc giän cách x� 

hÙi dã ánh huong không nhô tÛi thoi gian, chrong trinh kë ho�ch cça các câp hÍc, các nhà truong chú trong tp trung cho cóng tác d¡y và hÍc theo các hinh thúc trrc tuyên và truc tiêp theo quy dËnh chung cça bÙ GDÐT, so GDÐT và chi �¡o cça câp trên phân dâu däm båo hoàn thành chuong trinh và chât lugng. Dông thÝi tp trung cao dÙ 
trong cong tác phòng chông dich bÇnh Covid-19 dàm båo theo yêu câu. Các ngành hÍc ThuÝng xuyên phát �Ùng phong tråo thi �ua D¡y tôt- Hoc tôt và phòng chông b¡2o 
lyc hÍc duÒng. Các nhå trung thrc hiÇn töt chrong trinh giáo dåc toàn diÇn, phong trào x� hÙi hoá giáo duc dugc duy tri và phát triên. 

Trwong Mâm non. 
N�m hÍc 2021-2022 chât lugng day và hÍc d¡t khá, 100% cán bÙ, giáo viên 

nhà truong thyc hiÇn tôt các quy dinh cça ngành, cça �Ëa phuong, thyc hiÇn tôt các 
cuÙc vn dông và phong trào thi �ua, không có giáo viên vi ph¡m �¡o déc nhà giáo. 



Tamg duy tri thue hiÇn và nâng cao chât lugng công tác phô cáp giáo duc mam non, oong tác huy dÙng tr� d¿n tnrong: Nhóm nhà tré 53/215 cháu dat 33% vi danh sách �icu tra, nhóm màu giáo 178/178 cháu dat 100% k� hoach, nhóm tré 5 
tuoi den trrimg là 72/72 cháu dat 100% ké hoach. 

Ket thúc n�m hÍc 2021-2022 có 11/21 cán bÙ giáo viên dat lao dÙmg tién tien 
trong do co 2 giáo vièn d¡t chièn sf thi dua câp co so. 

Trong 6 tháng qua Truong Mâm non �ã tp trung cao �Ù trong công tác cúng co 
so so vât chât trang thiêt bË truong hÍc và cành quan môi truong phuc vu tôt cho công tác day và hÍc và chuân bË tôt các �iêu kiçn tiên �ên �¡t chuân quoc gia múc �Ù II 
theo lÙ trinh. 

Näm hoc 2021-2022truong �¡t danh hiÇu "TruÝng tiên tién". 

Trurong Tiêu hoc. 
Hoàn thành tôt kê hoach n�m hÍc 2021 - 2022. Duy tri si sô hÍc sinh d¡t 100%, 

các chi tièu phô cp d¡t k� ho¡ch dë ra. TruÝng d¡t phò cp giáo dåc Tiéu hÍc dúng 
�Ù tuoi muc �Ù 3. �ông thÝi nhà truong �� tp trung trong công tác phòng chông dËch 
benh Covid-19 �àm bào theo yêu câu. 

Ket thúc n�m hÍc 2021-2022 Dánh giá kêt quå các môn hÍc và ho�at �Ùng giáo 
duc trong các ky �at 98.7%, vê n�ng lyc tôt 91,4%, vê phâm chât tôt 94,8%. co 
99,7% hÍc sinh hoàn thành chuong trinh lóp hÍc, 100% hÍc sinh hoàn thành bâc tieu 
hÍc, trong các hÙi thi có 136 em hÍc sinh �¡t các giài câp truong. 17 hÍc sinh �¡t các 
giai câp huyÇn, 02 giáo viên �¡t giäi câp huyÇn, tinh. Kêt thúc n�m hÍc 2021-2022 có 
120 hoc sinh �ugc nhà truong khen thuong,17 hÍc sinh và 2 giáo viên duoc câp trên 
khen thuong, 2 giáo viên �at chiên sù thi �ua câp co sÝ, 12 cán bÙ giáo viên �¡t tien 
tien, tp thê nhà truÝng d¡t lao dÙng tiën tiën. 

N�m hoc 2021-2022 truong duy tri tot chúe n�ng truòng chuân Quõc gia miéc 
dÙ II, dat kiêm �Ënh chât lugng giáo dåc cap �Ù 3, truong hÍc có thu viÇn tiên ti¿n, 
truong Xanh-Sach-D�p-An toàn và giï ving danh hiÇu "Truong tiên tien" 

Trrong Trung hoc co så. 
Duy tri và thuc hiÇn tôt nê nêp d¡y và hoc. Hoàn thành tôt các chi tiêu trong 

n�m hÍc de ra, chät lugng giáo duc toan di�n dugc giür vëng, 100% giáo viên thåre 

hiÇn tôt ký lut lao �Ùng và quy chÁ chuyên mõn. N�m hÍc 2021 -2022 truong duy tri 
sT sÑ hÍc sinh �àm båo kê ho¡ch, tiêp tåc cung cô và duy trì vïng ch�c phô cp Trung 
hoc ca so dat míéc �Ù 3. Truong duy tri và thåuc hiÇn tôt chéc n�ng truong chuân Quôc 

gia chuân xanh, s�ch, dep, an toan. 

To chéc tot viÇc nâng cao chât lugng giáo dåc toàn diÇn, duy tri tõt các ký thi 
theo timg giai �o¡n �£m bão nghiêm túc, khách quan. Kêt quå giáo dyc n�m hÍc 2021 



-2022 ve chât lugng v�n hóa hÍc sinh có hÍc luc loai giði 52 hÍc sinh dat 32,9%, khá 
33,7%. Vë h¡nh kiêm lo¡i tôt 206 hÍc sinh dat 79,8%, khá 20,2%. Trong các ký thi 
hoc sinh gioi, giáo viên giói vÁcâp Tinh có 02 giáo viên thi �¡t giäi và 03 hÍe sinh �¡t 
giai ( trong �ó 02 giäi nhât,01 gi£i nhi). Câp huyÇn có 26 hÍc sinh �¡t gi£i trong �dó 3 

giai nhat, 6 giäi nhi, 8 giäi ba, 9 giäi khuyên khích. Tý lÇ hÍc sinh thi chuyën cap vao THPT �¡t 73,8% và các lo¡i hinh �¡o t¡o khác �¡t kê ho¡ach. Kêt thúc n�m hÍc 2021-
2022 truong có 139 hoc sinh dugc nhà truòng khen thuong, 2 giáo viên �¡t chiên sù thi dua câp co sô, 11l cán bÙ giáo viên �¡t tien tiên. Truong giï vïng danh hiÇu 
"Truong tiên tiên". 

7. Cong tác Quocphòng - An ninh. 

a. Ve công tác Quóe phòng 
Ban chi huy quân su �ã làm tôt công tác tham muru cho câp uy �ång- Chinh 

quyên trong viÇc thåc hiÇn nhiÇm vå quôc phòng dja phuong. Xây dung kê ho¡ch 
huân luyên dân quân tu vÇ giai �o¡n I/2022 vói quân sô là 50 dông chí �£m b£o thÝi 
gian huân luyÇn. Kêt thúc giai �o�an huân luyÇên b�n �¡n tht �¡t lo¡i khá. Tô chéc. 
dang ký �Ù tuði 17 theo kê ho¡ch, làm tôt công tác khám tuyên, tuyên chÍon thanh niên 
trong dÙ tuôi s�n sàng nhp ngû �âm båo dúng luât nghía vå quân så bàn giao 10 
thanh niên lên �uòng nhâp ngü (trong �ó có 1thanh niên tham gia nghïa vå CAND) 
n�m 2022 hoàn thành chi tiêu và �åm båo chât luong. 

Tham muu cho câp uy chính quyên, hÙi �ông chính sách x� tiêp tåc rà soát cho 
các �ôi tuong theo Quyêt dinh 49 và quyêt dinh sô 62 cça thç tuóng Chính phç vê 

tham gia dän cóng hoå tuyên (trong thoi ký chông Pháp, chóng M�, chiên tranh b£o 
v$ To quôc và làm nhiÇm vy quôc tê) côn sót. 

b. Công tác An ninh. 

6 tháng dâu n�m Ban Công an xã �ä tp trung thrc hiÇn có hiÇu quå các chi thiË, 
NghË quyêt, Quyêt dinh cça câp trén vå cça Dång -Chính quyên dja phuong vê công 
tác �am bào an ninh - trt ty, an toàn - xã hÙi. �ông thoi tp trung trong công tác 
phong chông dËch COVID-19 �àm båo theo yêu câu. 

Täng cuong công tác tuân tra canh gác, giäi quyêt dút diêm các vs viÇc xáy ra 
trên dia bàn �úng chúc n�ng, thâm quyên theo quy �Ënh cça pháp luât. Tích cuc tuyên 
truyen vn döng nhän dan tham gia phong trão bão vÇ an ninh tô quõc và phong trào 
"Ty phòng Ty qu£n - Ty bão vÇ". Tp trung cao �Ù trong công tác rà soát, hoàn 

chinh co sß dï liÇu dân cu �ông thoi Phôi hop cùng công an huyÇn tô chúc làm c�n 
cuóc công dân g�n chíp cho công dân trên �Ëa bàn xâ �àm bào theo kê ho¡ch. 

Trong 6 tháng �âu näm công an x� �ã sù lý hành chính 3vu viÇc vÁ vi ph¡m TTAT xä hÙi và môi truong ph¡t tiên 2.900.000d.Trong �ó: 

Xâm h¡i súc khóe nguöi khác I vy ldôi tugng ph¡t tièn 2.500.000d. 



-Gay mât ANTT noi công sÝ I vu 1 dôi tuyng ph¡t tiên 200.000d. 

Môi trrong 1 vu ph¡t 200.000d. 

Cong an xã dà tp trung giäi quyét dúrt diêm các vu viÇc theo dúng chúc nâng. 
tham quyen, düng quy dinh cùa pháp lut. Tinh hinh an ninh chinh tri, trâi ty an toàn 

x� hÙi trên dja bàn xä ón djnh và phát triën. 

8. Công tác xây drng nông thôn mó. 

Tiep tåe thuc hiÇn và phát �Ùng phong trào chung tay xây dung Nông thôn mói. 

Duy tri, phát huy cçng có, và ho£n thiÇn các tiêu chí NTM dé �ón doan thám dinh 

a tinh thâm dinh và công nhn x� d¡at NTM nâng cao n�m 2021 tiên �ên phân �âu 

xã d¡t nóng thón mÛi ki�u mâu theo huÛng bën vnmg 

I. Churong trinh hành �Ùng thye hiÇn lut phòng chóng tham nhüng; Lut 
khieu n¡i, Lut tô cáo 6 tháng �âu n�m 2022 

C�n cú Lut phòng chông tham nhüng ngày 20/11/2018 có hiÇu lyc tù ngày 

01/7/2019. 

C�n cu Lut khieu n¡i ngày 11/11/2011 có hiêu lyc tù ngày 01/7/2012, luât to 

cáo ngày 12/6/2018 có hiÇu låc tù ngày 01/01/2019. 

C�n cu vào các v�n b£n huóng dân, chi �¡o cça các câp thâm quyên và tinh 

hinh kinh tê x� hÙi-an ninh quõc phòng cua dja phuong 
UBND xã �Ënh ky xây durng chuong trinh hành �Ùng thrc hiÇn lut phòng 

chông tham nhüng, giäi quyêt don thu khiêu n¡i, tð cáo vÛi nÙi dung: 

1. Tp trung tuyên truyên Luât phòng chông tham nhkng; Luât khiêu n¡i, Luât 

to cáo và NghË �Ënh, huóng dân cça câp trên. 

2. To chúc quán triÇt các ho¡t dông cça chính quyên co sò trên các l+nh vrc 

nhu: Công tác quån lyý ngân sách, công tác quán lý dât dai, công tác thrc hiÇn �äm 

bào chính sách x� hÙi cça �ång nhà nuóc dôi vÛi nguÝi có công, nguoi duçc huong 

chinh sách x� hÙi, �·c biÇt là công tác tiêp nhn và giäi quyêt các thç tyc hành chính 
theo co chê mÙt céa, tiêp nhn và giäi quyêt don thu khiêu nai tô cááo theo chéúc näng 

thâm quyên duãc pháp lut quy dinh. Công tác thông tin tuyên truyên duoc quan tâm 

và thuong xuyên liên tåc. 

Trong 6 tháng �âu n�m 2022 dia phuong không có �on thu vê khiêu n¡i, tò cáo. 

IL MÙt só tôn t¡i h¡n ché. 
Vè muc tiêu phát triên kinh tê - xä hÙi ß dËa phuong còn chm chua phát huy 

hêt súc manh tông hãp kêu goi các tiêm n�ng �ê �âu tu phát triên kinh tê - x� hÙi ö 

dia phuong 
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Cong tác sån xuât kinh doanh và djch vu cung tng các lo¡i vt tu chât lugng 
cao phuc vu cho sàn xuåt nông nghiÇp eça Hop tác xâ sån xuåt kinh doanh djch vy 
nong nghiÇp con nhiêu han ché. 

Công tác làm djeh vy thu gom, xu lý rác th£i dåm báo vÇ sinh môi truong cúa 
HTX theo ké ho¡ch cça Dàng uý- UBND xã giao con nhiêu bát cp, h¡n ché vå chua 
dong bÙ, chua �áp úng kip vói yêu câu nhiÇm vu. 

DÙi ngû cán bÙ, công chitc xã vÁ trinh dÙ n�ng luc có m·t côn h¡n chê nên viÇc 
thyre hiÇn nhiçm vy còn ß méc �Ù chua dáp ing kip vÛi tinh hinh hiÇn t¡i. 

Cong tác thu-chi ngân sách xã cóó nhiêu cô g�ng song ván còn bât câp chua 
khãc phuc durge tinh trang thu- chi mât cân �ôi. Cho yêu là nguôn ngân sách câp trên 
dieu tiêt, cân dôi. 

IV. Phrong huóng, nhiÇm vy phát triên kinh te- v�n hoá xä hÙi 6 tháng 
cuôi n�m 2022. 

Tu nhng kêt quà dã �¡t duçc 6 tháng �âu n�m 2022 trên các l+nh vyc phát 
triên kinh tê - xä hÙi, Quôc phòng - An ninh và tinh hinh thue tê cça dËa phuong. 

UBND x� xây dung phuong huóng chi tiêu nhiÇm vu 6 tháng cuôi n�m 2022 nhu sau: 

A. Phuong hróng. 

T�ng cuong công tác tuyên truyên, länh �¡o, chi �¡o phát triên kinh tê. Tëng 
buóc chuyên dËch co câu theo huóng tích cuc vê co cau nông nghiÇp, nông thôn, phát 
huy và së dyng toi da có hiÇu quà các nguôn luc, phát triên ngành nghÃ phå theo tinh 
than Nghi quyêt d¡i hÙi �ång bÙ x� làn thú XXIII và các chuong trinh phát triên kinh 
tê x� hÙi cça BCH �ång bÙ giai �o¡n 2020-2025. 

Nang cao chát luong Y té, Giáo dåc �ào t¡o, Vän hoá - xã hÙi, Quóc phong -

An ninh. Thuc hiÇn tôt chính sách, chú truong, các måc tiêu, các chuong trinh xoá �ói 
giàm nghèo nâng cao �oi sông nhân dân. �ây m¡nh phong trào "Toàn dân �oàn k¿t 
xây dung �òi sông vän hoá ß khu dân cu" Thyc hiÇn tôt pháp lÇnh dân chú ß co so. 

T�ng cuong sy länh �¡o, chi �¡o phong trào xây drng nông thôn mói nâng cao. 
Dâu tu có trong tâm, trong diêm, tp trung thu hút su quan tâm cça các nhà h£o tâm 
dâu tu vào dija phuong. Phát �Ùng phong trào chung tay xây dung Nông thôn mÛi vói 

tinh thân dán chi, doàn kêt, trách nhiÇm, tp trung các nguon lyc dâu tu nang cao chát 
hugng các tiêu chí, phát huy có hiÇu quà vê måc �ich yêu câu cçúa chuong trinh XD 
Nóng thôn mói nâng cao giai do¡n 2020-2025 tiên dên phân �âu x� d¡at nông thôn moi 
kieu mâu. 

Xây dung kê ho¡ch �ào t¡o cán bÙ, công chie có dú phâm ch¥t, �¡o �iúe, trinh 
do, n�ng lre, chuyên môn nghiÇp vu �áp úmg kip vÛi yêu câu nhiÇm vå. 1Tëng buóc 
nâng cao n�ng luc qu�n lý, dieu hành cça bÙ máy Chính quyên, t�ng cuong công tác 
Quoc phòng- An ninh �àm båo tôt cho myc tiêu phát trien kinh tÃ xä hÙi. 



Dâu tu, nây dumg co sd vt chát trang thiêt bË công s góip phân tich cyc thyc 

hiçn chumg trinh c£i cách thù fuc hành chính nhà nurc giai doan 2020-2025 va 

nhtmg nàm tiêep theo. 

B. Các bien pháp tÑ chire thue hiÇn. 
I.Ve san xuát nông nghi¢p và phát trién nông thôn. 

Tiep tue to chirc thure hiÇn chuong trinh sô: 05-CTr/1U cúa BCH Huyên Uý 

Tne Ninh, NghË quyêt cùa BCH Dång uý khóa XXII, Kê ho¡ch s 02/KH-UBND xä 

ve to chirc thuc hien chrong trinh tái co cáu ngành nông nghiêp giai doan 2020-2025 

và nhng nàm tiêp theo. 

Xây dmg k� ho¡ch �e án �àm bào an ninh luong thuc, chuyên �ôi manh më co 

cau gióng, co câu mùa vå, �àm båo �ua lo¡i giông có tiêm n�ng, n�ng xuât cao chông 
chju såu bÇnh vào sån xuát nông nghiÇp. Tò chúrc tôt các kháu dich vy, cung úng vat 
tu nong nghiÇp chât luomg cao phåc vå nhân dân �âu tu cho sån xuât. 

Nâng cao n�ng låc hoat dÙng cça Ban nông nghiÇp và Hop tác x� sån xuät 

kinh doanh dich vå nông nghiÇp. 
T�ng cuong công tác tuyên truyên vn �Ùng trong nhân dân vê công tác vÇ sinh 

tieu �Ùc khù trùng, sua chïa nâng câp khu vuc chuông tr�i ch�n nuôi cça hÙ gia dinh 
dè chuan bË tõt cho viÇc tái �àn lom sau DËch tà lon Châu Phi. Phát �Ùng và khuyen 
khich trong nhân dân tái �àn lon theo huóng trang trai theo lut ch�n nuôi 2018, Tó. 
chúc tot cong tác phòng chông dËch bÇnh cho �àn gia súc khi tái �ân va dan gia cam, 

thuy câm Ngån ch·n không �ê dËch bÇnh xày ra lây lan, �äm bäo cho ngành ch�n nuói 

ôn dinh và phát triên. 
Tich cuc duy tri và tuyên truyèn các thôn mÝ rÙng mô hinh cánh �ông mâu lón, 

cánh �ông liên kêt, hinh thành sån phâm và xây dyng sân phâm OCOP dê dáp úng vÛi 

phong trào nông thôn mói nâng cao, NTM kiêu mâu. 

2. Công tác giao thông thuj loi, phòng chông lut bão. 

Duy tri và thrc hiÇn nghiem túc chi thË cùa câp trên và kë ho¡ch phong chong 

lut bão, thyc hiÇn tôt phuong châm 4 t¡i chô �am bào h¡n chê tói múc thâp nhât vê 

thiÇt h¡i khi có bäo lyt xay ra. 

Thuong xuyên phát quang, giäi toà cây côi che chän tám nhin và nhng vt c£n 

lân chiêm lòng në �uông däm báo tuyÇt dôi an toàn giao thóng. 

Uy ban nhân dân xâ giao trách nhiêm cho HTXSXKDDV phôi hop vói công ty 

thuý nông dàm bào tôt công tác diêu hành nuóc, công tác giäi toå bèo mång, khoi 
thông dong chày �àm bào an toàn giao thông thuy lãi, phåc vu cho s�n xuât nông 

nghiÇp �·c biÇt là trong mùa mua b�o. 

3. Công tác dja chính, xây dung co bån, mõi truòng. 

a. Ve cong tác dja chinh. 
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Top trung chi d¡o thue hiÇn quån lý dât dai theo quy hogch, kê hogch và quy dinh cùa lut dât dai. Tâng curòng công tác kiÃm tra giám sát vi¢c sir dung �ât cúa các ho gia dinh trong toàn xå theo luat dât dai. 
Tiep tåe kiêm tra, hoàn thiÇn hô sa câp dôi GCNQSDÐ nông nghiÇp cho các hÙ theo chi tièu nàm và dê nghË câp có thâm quyèn câp giây chúng nhn quyên sir dung dat n�m 2022 dat 100% k� ho¡ch. 
Hoàn thien ho so �Ã nghi c¥p giây chúng nhn quyèn sù dung �àt cho các hÙ su dung dât không hop pháp theo huóng dân só 42/HD-STNMT,và huÛng dan sô 1456/HD-STNMT cça So tài nguyên môi truÝng, và Kê hoach sô 33/KH-UBND cua Uý ban nhân dân huyÇn Tryc Ninh. 
b. Ve xây dung co ban. 

Tap trung mÍi nguôn lrc �ê thanh toán các công trinh �ã hoàn thành dua vào su dung. Hoàn thiÇn hô so, xây dång kê ho¡ch, dy toán xây dung nhà công vu cho luc lugng cong an, thi công xây dång nhà xe khu vyuc UBND xã. 

Phát dÙng rÙng räi phong trào xã hÙi hoá giáo dåc, huy �Ùng tôi da các nguôn lyc và vn �Ùng nhân dân, hÍc sinh, các nhà hào tâm, các tô chúc ùng hÙ �óng góp dâu tu xây dång co só vt chât trang thiêt bË truong hÍc cho các nhà truong �·�c biÇt tap trung quan tâm cùng Trrong Mâm non chuân bË tôt moi �iêu kiÇn co sò vt chât 
trang thiêt bË �ê �ê nghË tinh công nhn truong �¡t chuân quôc gia múc �Ù II theo lÙ trinh. 

c Vê môi truong. 
Tiêp tuc thuc hiÇn �è án thu gom xu lý rác thäi. �·c biÇt quan tâm công tác 

phân loai rác thài t¡i nguôn và làm công tác vÇ sinh môi truong �� duãc UBND xã 
giao khoán cho các ban công tác m·t trn thôn xóm tô chúc thuc hiÇn trên dËa bàn x� 
�am båo theo chi tiêu, kê ho¡ch. Cân quan tâm �ên viÇc phân lo¡i và xù lý �e �àm 
bào tôt vÇ sinh môi truöng. 

4. Cong túc v�n hoá- Ytê- Giáo duc �ào tgo 
a. Cong tác v�n hoá. 

Tap trung tuyên truyên duong lôi chç truong, chính sách cça �àng, pháp lut 
Nhà nuóc. Chi thË, NghË quyêt cça các câp Uy Dång - Chinh quyên �ên moi tâng lóp nhân dân và cuÙc vn dÙng * Toàn dân doàn kêt xây dång �Ýi sông vän hoá & khu dân 
cu". Tuyên truyên ki niÇm 75 n�m ngày thuong binh liÇt sù 27/07. Dông thÝi tuyên truyên vê phong trào xây dung nông thôn mÛi nâng cao giai �o¡n 2020-2025 tiên �ên 
xây dung nông thôn mói kiêu mâu.tuyên truyên sâu rÙng trong nhân dân vê công tác 
phòng chông d¡i dËch bÇnh COVID-19, công tác vÇ sinh möi trrÝng và các nhiÇm vy 
phát triên kinh tê x� hÙi ß dËa phrong 

11 



Tich cuc duy tri, thue hiçn quy uóc nêp sóng van hoá mói dc biÇt quan tâm 
den viec cuói, viçe tang và vÇ sinh môi trromg mà toàn xå dä, dang tó chúc thyc hiÇn 
theo quy uóc dà duye câp eó thâm quyên phê duyÇt. 

b. Ve cong tác Yté- Dân só KHHGD 

Tap trung tuyên truyéên trong nhân dân vê công tác ch�m sóc súúc khoé, vÇ sinh 
moi trurong, an toàn v¢ sinh thårc phâm không �ê dËch bÇnh xåy ra làm ánh huÛng �ên 
suc khoe và tính m¡ng cça nhân dân. Thuc hiÇn tôt chuong trinh quôc gia vé công tác 
y te, han chê và xu lý kip thÝi các tai biên trong công tác khám và diêu tri. Phát huy 
co hieu quá mang luói y tê thôn xóm. Tuyên truyén vn �Ùng và phÑi hgp vÛi các ban 
nganh lam tot công tác dân so kê ho¡ch hoá gia �inh dam bào tý lÇ phát triên dân só u 
nhien o múc duói 1% h¡n chÃ tháp nh¥t viÇe sinh con thú 3 tro len. Tuyên truyên sâu 
rong vê cân bäng giói tinh.Dông thoit âp trung cao dÙ trong công tác quán lý, giám sát 
trong cong tác phòng chông dËch bÇnh COVID-19 dam b£o theo yêu câu. 

c Ve công tác Giáo duc-Dào t¡o. 
T�ng cuong thåc hiÇn chuong trinh nâng cao chât lugng giáo dåc - dào t¡o, 

dong thoi dây m¡nh công tác xä hÙi hoá giáo dåc. Tp trung các nguôn lyc xây dång 
co sò vat chât truong hÍc theo tiêu chí chuân quôc gia g�n vÛi chuong trinh Nông 
thôn moi nâng cao, NTM kieu mâu. Duy tri tôt phong trào thi �ua " Day tôt- Hoc tôr" 

.Tp trung nâng cao chât luong giáo duc toàn diÇn,chât luong giáo dåc dào t¡o dê có 
nhieu thây cô giáo, nhièu các em hÍc sinh �¡t thành tich xuât sãc trong các ky thi câp 
truong, câp huyÇn, câp tinh ß tât cå các câp hÍc. x�y dumg lë nëp, ky cuang, kien 
quyet không �Ã b¡o lyc và các tai tÇ n¡n x� hÙi xâm nhêp hÍc �ring, phát huy vai trò 
khuyén hoc, khuy¿n tài, vn �Ùng 100% só trê trong dÙ tuoi dên trròng. Duy tri tot 

công tác phô cp giáo duc, phát dÙng rÙng khäp phong trào x� hÙi hoá giáo dåc, hoàn 

thanh xuât s�c nhiÇm vu n�m hÍc 2022-2023 tëng buóc phân �âu 100% truÝng �¡t 
chuan quóc gia theo lÙ trinh. 

5. Cong tác Quoc phòng- An ninh. 

Hoàn thành tôt công tác quôc phòng dja phuong, làm tôt công tác quán lý thanh 

niên trong �Ù tuôi nghïa vu quân sy, công tác tuyên chÍn goi công dân nhp ngü ��m 

bào dú chi tiêu và chât luong. Hoàn thành tôt công tác huân luyÇn dân quân tyu vÇ theo 

tùng giai doan. Bào quàn, quån lý tôt vk khí, trang thiêt bË theo quy �Ënh. 

T�ng cuong công tác tuyên truyên phô biên pháp lut, phát �ông quân chúng 

nhân dân tham gia xây dung Chinh quyên và b£o vÇ an ninh Tô Quôc. Nâng cao ý 

thúc quôc phòng toàn dân g�n vÛi thê trn an ninh nhân dân, phôi hop ch·t ch� giïa 3 

luc lugng 
" Công an- Quan su- Ciu chiên binh" vn �Ùng nhân dân thåc hiÇn tôt 

phong trào" Ty phòng-Ty quán- Ty bâo vÇ"giï gin an ninh chính tri, trt tyr an toàn 

x� hÙi, giäi quyêt tot các vu viÇc xäy ra nhât là mâu thuân trong nÙi bÙ nhân dân. 

6. Cong tác xây dueng chinh quyên. 
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Tang cudng quàn lý xa hÙi bang pháp luat, �oi mói công tác quán lý �iéu hánh 
cua bÙ máy Chinh quyén phù hop vói tinh hinh hien tai. 

Thue hiÇn tôt tiên trinh c£i cách hành chính trên các linh vyc, náng cao náng rc, trách nhiçm cùa dÙi ngî cán bÙ., công chitc. Chú �Ùng giái quyêt các công viÇc dám båo dùng chúc näng, th¥m quyén, dúng pháp lut mÙt cách �ông bÙ có hiÇu quá. 
Phoi hop cht che gida Câp uy- Chinh quyên- Mt trn Tó quôc và các tó chúc 

thành vien thårc hiÇn tôt QÐ só 217, 218 và pháp lÇnh dân chú t¡o khôi �ai �oàn kêt 
toàn dân tham gia xây dng chính quyên nhân dân trong sach vïng m¡nh. 

6 tháng dâu n�m 2022 duçc su quan tâm länh �ao, chi �¡o truc tiêp cça Huyên uy- HÐND- UBND huyÇn và các ngành chéc n�ng cça huyÇn. Sy �oàn kêt thóng nhat länh d¡o, chi �¡o cça �ång, Chính quyên �ja phuong cùng vói sy cô gång nó lyc phân dâu cça các ban ngành �oàn thÃ và toàn thê nhân dân xã nhà �ã thu duoc nhieu két 
quà thäng loi trên các l+nh vyuc kinh tê- v�n hoá x� hÙi- quôc phòng an ninh 

Phát huy nhïng kêt quà �ã �¡t dugc 6 tháng �âu n�m 2022. Vói truyên thông anh hung Cach m¡ng cça quê huong, các câp, các ngành, các tô chúc chính tri xä hÙi và moi tâng lóp nhân dân x� nhà quyêt tâm phân �âu vuot moi khó kh�n, thë thách, thi �ua hÍc tp công tác, lao �Ùng sån xuât, phân �âu hoàn thành và hoàn thành th�ng loi các chi tiêu kinh tê- xä hÙi n�m 2022 và thårc hiÇn th�ng loi NghË quyêt �¡i hÙi 
Dång các câp �ê ra xây dång quê huong Truc Khang ngày càng �ôi mÛi giáu dep, v�n minh và phát triên. 

Trên dây là báo cáo kêt quå thåc hiÇn các chi tiêu kinh tê x� hÙi 6 tháng �âu 
n�m phuong huóng nhiÇm vy 6 tháng cuôi n�m 2022. 

UBND x� trân trÍng báo cáo truóc ky hÍp thú N�m HÐND xä khoá XXI nhiÇm ky 2021-2026 th£o lun Quyêt �jnh �e UBND x�to chéc thåc hiÇn./. 
TM. UY BAN NHÂN DÂN 

CHU TICH 
Noi nhan: 

Thuong tryc HÐND huyên; 
- UBND huyÇn Tryc Ninh; 
Dai bieu HÐND xã; 
Luu: VP. 

Trân Van Oánh 
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