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ỦY BAN NHÂN DÂN 

    XÃ THỌ NGHIỆP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Số:      /BC-UBND 

 

               Thọ Nghiệp, ngày      tháng      năm    

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

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

 1. Lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng NTM:  

Vụ xuân năm 2022 diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, các cơ sở xóm, các 

hộ dân thực hiện gieo cấy trong khung thời vụ của địa phương, đến 15/2 toàn xã cơ bản 

hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Tuy nhiên rét đậm, rét hại kéo dài (từ ngày 17-23/2) đúng 

vào thời điểm sau gieo cấy nên nhiều diện tích lúa xuân bị thiệt hại (trên 20 ha thiệt hại 

phải gieo cấy lại, 110 ha thiệt hại từ 30-50%). Các diện tích lúa xuân sau khi được khắc 

phục phát triển không đồng đều, việc tưới nước, chăm sóc lúa gặp nhiều khó khăn, ruộng 

thiếu nước nên lúa sinh trưởng chậm nên cỏ dại phát triển mạnh, các loại sâu bệnh ở mức 

độ trung bình, tuy trên đồng ruộng mật độ rầy cao nhưng phát hiện và phun trừ kịp thời 

nên ít ảnh hưởng tới năng suất lúa.  

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp ủy đảng chính quyền cùng với sự nỗ lực của nhân dân trong xã, sản xuất nông nghiệp 

vụ xuân năm 2022 đã đạt được kết quả cụ thể như sau: 

- Về trồng trọt: toàn xã cấy 360 ha = 99,5% diện tích, trong đó lúa lai chiếm 5,5% 

diện tích, lúa thuần chiếm 94,5 % diện tích.  

- Diện tích gieo sạ là: 251 ha chiếm 70% diện tích. 

 Năng suất ước đạt 71tạ/ha = 98,6% kế hoạch; sản lượng lương thực ước đạt tấn 

2.556 tấn. 

Công tác khơi thông dòng chảy, đùn đẩy bèo rác được làm thường xuyên trên các 

tuyến kênh đảm bảo thông thoáng hệ thống thuỷ lợi. Việc đào đắp, nạo vét kênh mương, 

tu bổ bờ vùng, bờ thửa toàn xã đã đào đắp nạo vét được là 5.200 m3 ;  

 - Về chăn nuôi : Thời điểm 1/4/2022 tổng đàn lợn có 980 con, trong đó đàn lợn nái 

có 184 con; đàn trâu, bò 25 con; đàn gia cầm có 20.500 con. Triển khai tiêm vắc xin dịch 

tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn: 800 con = 100% kế hoạch; lở mồm long móng cho đàn lợn 

nái, trâu bò 225 con đạt 98% kế hoạch. Tiêm phòng dại cho đàn chó: 180 con = 90% kế 

hoạch (số trâu, bò, chó không tiêm, cơ bản thuộc các trường hợp như: đang chửa, sắp và 

vừa đẻ hoặc chuẩn bị xuất chuồng). Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 80 tấn. 
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- Về xây dựng NTM : Các sở, ban ngành của tỉnh, huyện thực hiện thẩm định xã 

NTM nâng cao, các phòng ban chuyên môn của huyện thẩm định 10 xóm thực hiện các 

tiêu chí xây khu dân cư kiểu mẫu năm 2021. Lựa chọn 3 xóm (5, 7, 12) xây dựng khu dân 

cư kiểu mẫu năm 2022.  

 2. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN 

năm 2022, kiện toàn BCĐ, kiện toàn lực lượng xung kích, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể 

cho từng lĩnh vực, ban, ngành, cơ quan, đơn vị từ xã đến cơ sở đồng thời tích cực chuẩn 

bị các điều kiện phục vụ công tác PCTT&TKCN theo phương châm ” 4 tại chỗ ”.  

Qua kiểm tra giám sát nhìn chung các tập thể, cá nhân đã có nhận thức đúng đắn về 

tầm quan trọng của công tác PCTT&TKCN nên công tác triển khai và chuẩn bị các điều 

kiện cho PCLB đầy đủ và nghiêm túc theo chỉ tiêu được giao.  

 3. Giao thông - Xây dựng cơ bản: 

Thường xuyên thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về an toàn giao 

thông. Ban an toàn giao thông, Ban công an xã tập trung tổ chức giải toả các vi phạm 

hành lang chỉ giới giao thông. Thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ các công trình, giải tỏa 

các tụ điểm đổ vật liệu xây dựng trên các tuyến trục chính các khu trọng yếu, hành lang 

giao thông. Triển khai xây dựng công trình phụ trợ của trường THCS, trường Tiểu học, 

trường Mầm non. 

 4. Tài nguyên và môi trường: 

 Phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp đổi 

giấy chứng nhận sau DĐĐT, phối hợp viện quy hoạch về làm việc quy hoạch chung xã 

giai đoạn 2021-2030. 

 Tổ chức làm việc với các hộ gia đình sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn 

số 42 và 1456 của Sở TN&MT tỉnh đến nay đã xử lý được13 hộ, lập kế hoạch sử dụng 

đất đai năm 2022.  

 HTXNN Môi trường xanh Trường Phát  duy trì nề nếp chế độ vệ sinh, thu gom rác 

thải từ hộ gia đình; đảm bảo cho các hoạt động tại lò đốt rác.  Hai hợp tác xã nông nghiệp 

thực hiện có hiệu quả đề án “ Thu gom và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường 

kênh sông gắn với bảo vệ hành lang công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã”. 

5. Công tác tài chính và tín dụng: 

 Kết quả thu, chi 6 tháng đầu năm 2022: 

 * Tổng thu ngân sách: 12.100.000.000đ / 6.688.844.000đ = 180,9% kế hoạch. 

* Tổng chi ngân sách: 5.589.000.000đ/6.688.844.000đ = 83,6% kế hoạch. 

 Hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Nghiệp 6 tháng đầu năm có nguồn vốn: 

206,130 tỷ đồng, đạt 105,93%. Trong đó huy động tiền gửi 186,767 tỷ đồng đạt 106,74% 

kế hoạch, dư nợ cho vay 165,565 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch.  
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 Hội LHPN, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên quản lý điều hành 

Tổng số tiền là: 114,990 tỷ đồng: Gồm nguồn vốn vay Ngân hàng nông nghiệp 86,575 tỷ 

đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội  28,415 tỷ đồng. Trong đó cho vay hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, thoát nghèo là 15 tỷ 309tr đồng, cho hộ có học sinh sinh viên vay 603 triệu đồng; 

nước sạch VSMT 12 tỷ 053 tr đồng, nguồn vốn vay khác 274 triệu đồng. 

6/ LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI: 

Công tác y tế - dân số - gia đình  và trẻ em: Khám và điều trị cho: 4575 

người.Trong đó khám cho người có thẻ BHYT: 295 người. Khám bệnh cho trẻ em dưới 6 

tuổi 95 lượt. Tiêm chủng mở rộng đầy đủ đạt 46%, uống Vitamin A đạt 97,3%, Tỷ lệ sinh 

con thứ 3 là 42,6% 

 Thực hiện các Chỉ thị, công văn từ trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện công tác 

phòng chống dịch Covid-19, UBND xã đã kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, ra quyết định  kiện toàn 13 tổ COVID cộng đồng ở 13 xóm đi vào hoạt động 

hiệu quả. Xây dựng các kế hoạch, chủ động trong các tình huống đối phó với từng cấp độ 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh, giao cho ngành y tế mua trang thiết bị, dụng cụ y tế dự 

phòng, thành lập trạm Y tế lưu động khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.  

Về giáo dục đào tạo: 6 tháng đầu năm 2022 khi tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn 

biến phức tạp chỉ đạo các nhà trường phải  thực hiện công tác phòng chống dịch và bám 

sát sự chỉ đạo của PGD&ĐT huyện đồng thời các nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn 

vừa học vừa phòng dịch bệnh phải đảm bảo an toàn cho thầy và trò, các nhà trường đã 

hoàn thành nội dung chương trình năm học đề ra, chỉ đạo các nhà trường rà soát về cơ sở 

vật chất các phòng học, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an 

toàn.  

Trường THCS: đã có 98% các em học sinh tham gia học trực tuyến để phòng 

chống dịch Covid. 

Trường tiểu học: với tổng số 35 lớp 1123 học sinh, chất lượng giáo dục của nhà 

trường luôn giữ vững. Đội ngũ giáo viên ổn định, đoàn kết. Tỉ lệ giáo viên có trình độ 

trên chuẩn: 48/48 = 100%.   

Đối với cấp học mầm non: Tổng số trẻ 5 tuổi đến trường 207 cháu, đạt 100% tỷ lệ 

độ tuổi, hoàn thành PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi. Số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường 

đạt thấp 100/596 cháu đạt 16,7% tỷ lệ độ tuổi. Sau khi dịch Covid trở lại bình thường 

mới, nhà trường đã tổ chức nuôi ăn bán trú 490/560, đạt 87,5% tăng so năm học trước 

2,7%.  

 Công tác văn hoá thông tin thể thao: In ấn hơn 200 băng zôn, khẩu hiệu, Pano 

hàng cây, áp phích, tuyên truyền phòng chống mua bán và đốt pháo nổ, mừng Đảng 

mừng xuân, mừng tết cổ truyền của dân tộc, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, phòng 

chống dịch bệnh COVID-19, kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Xuân Trường( 01/4/1997- 
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01/4/2022), kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 

01/5/2022. 

        Tiếp tục duy trì việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới có 35 đám thực 

tốt, việc tang có 15 đám thực hiện tốt, 100% các cụ được mừng thọ, chúc thọ thực hiện 

tốt nếp sống văn minh. Kiểm tra định kỳ vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở chế biến, 

sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán. Đài TT làm tốt 

công tác tiếp âm và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hướng dẫn tổ 

chức ký cam kết các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo 

phòng chống dịch Covid -19. 

Thực  hiện chính sách xã hội: Tổ chức tốt việc thăm hỏi tặng quà các đối tượng 

gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn 

Tổng số tiền chi hết tháng 5 năm 2022 cho các đối tượng gần 3 tỷ đồng 

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng thực hiện đầy đủ các chế độ 

chính sách theo qui định, tổ chức cấp phát hỗ trợ tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo. Triển 

khai phát động các hộ gia đình tham gia BHYT, tổ chức cấp phát 632 thẻ bảo hiểm y tế 

cho các đối tượng. Trợ cấp khó khăn trong dịp tết với số tiền hơn 25 triệu đồng. Tỷ lệ hộ 

nghèo 6 tháng đầu năm là 1,65%. 

 7/. Công tác quốc phòng - an ninh 

Công tác quốc phòng: Hoàn thành chỉ tiêu giao thanh niên nhập ngũ là 17 thanh 

niên đạt 100%. Xử lý và cho cam kết đối với các trường hợp thanh niên vi phạm Luật 

NVQS, thu phạt 43 triệu đồng nộp vào Ngân sách Nhà nước. Đăng ký nghĩa vụ quân sự 

lần đầu ( tuổi 17 ) là 86 thanh niên. Phúc tra 3 lực lượng : Dự bị hạng 1 là 427 người, dự 

bị hạng 2 là 1185 người. 

Kết nạp 28 chiến sỹ mới và huấn luyện giai đoạn 1 cho 128 chiến sỹ DQTV bộ 

binh, tham gia bắn đạn thật 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% - 80% đạt khá giỏi. 

 Rà soát lập danh sách các đ/c tham gia lớp GDQPAN đối tượng 3 và đối tượng 4 

theo kế hoạch của Hội đồng GDQPAN huyện. 

Bổ sung hoàn thiện hồ sơ cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Quyết 

định 62 của Chính phủ theo hướng dẫn của Ban CHQS huyện Xuân trường. 

Công tác an ninh:  

 Khởi tố về ma túy :02 vụ = 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Xử lý 

hành chính 01 vụ = 01 đối tượng về hành vi đốt pháo nổ. Tham mưu Chủ tịch UBND xã 

ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã là 02 đối tượng. 

Xử lý hành chính về hình sự 06 vụ, xử lý hành chính về ma túy 05 vụ, xử lý hành 

chính về môi trường 02 vụ. 

 Tham mưu chủ tịch xã xử lý 01 đối tượng vi phạm quy định về phòng chống dịch. 

 8/. Công tác xây dựng chính quyền: 
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 Tổ chức cho nhân dân đón tết Nhâm Dần năm 2022  bảo đảm vui tươi lành mạnh, 

an toàn tiết kiệm.Triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp 

vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19 bình thường mới hiệu quả  

          Tổ chức và triển khai bầu cử xóm trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 thành công. 

 Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý điều 

hành của UBND, của thường trực UBND, cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm quy 

chế,  duy trì kỷ cương nề nếp, tác phong làm việc, hội họp, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, 

công chức xã đảm bảo quy định, chất lượng hiệu quả thực hiện và giải quyết công việc 

được nâng nên.  

 Công tác tư pháp được quan tâm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động hiệu 

quả đáp ứng yêu cầu của tổ chức và cá nhân, 6 tháng đầu năm tiếp nhận 1.633 TTHC và 

giải quyết đúng hạn đạt 100%. 

  Chỉ đạo Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thành niên tổ chức thành 

công Đại hội. 

        * Những hạn chế, tồn tại đó là: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp chưa quyết liệt còn để nhân dân 

vừa cấy vừa gieo sạ trong một vùng gây khó khăn cho điều hành sản xuất và khâu thu 

hoạch, tình trạng bỏ ruộng hoang còn nhiều chưa có giải pháp, công tác vệ sinh môi 

trường chưa được quan tâm vẫn còn tình trạng người dân không đóng phí VSMT. 

Tình hình ANTT-ATXH còn tiềm ẩn phức tạp, tệ nạn xã hội nhất là nghiện hút ma 

tuý, trộm cắp vặt vẫn còn xảy ra. Việc kiểm tra, phát hiện các vi phạm đất đai, bảo vệ 

công trình thủy lợi chưa được thường xuyên; công tác xử lý các vi phạm chưa kịp thời, 

chưa kiên quyết. 

 Công tác phòng chống dịch COVID-19, còn một bộ phận nhân dân chủ quan lơ là 

không thực hiện thông điệp 5K, các tổ covid cộng đồng hoạt động hiệu quả chưa cao 

Thực hiện quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa đồng bộ, 

còn một bộ phận cán bộ và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ cá biệt còn đám tang sử dụng 

vòng hoa- lẵng hoa nhiều, đám cưới, đám mừng làm cỗ linh đình, một số xóm ăn cỗ vẫn 

còn chia phần, lấy phần. 

 Vai trò trách nhiệm của một số cán bộ, công chức khi thực thi công việc chưa được 

hiệu quả, chưa sâu sát; một số ngành lĩnh vực, cơ quan, đơn vị cơ sở kết quả tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ chất lượng hiệu quả thấp, một số cán bộ xóm, chi hội đoàn thể cơ sở chưa 

phối hợp tích cực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ hiệu quả thấp.  

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

1. Sản xuất nông nghiệp: 

 Bám sát diễn biến thời tiết, xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải 

pháp kỹ thuật thâm canh để tổ chức tốt sản xuất vụ mùa, đảm bảo thực hiện nghiêm lịch 

thời vụ, phấn đấu cấy hết 100% diện tích, xong trước 20/7/2022, tích cực chuyển đổi cơ 
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cấu cây trồng trên đất trồng lúa gắn với qui hoạch vùng. Tập trung phát triển các hình 

thức hợp tác, liên kết sản xuất hàng hóa, đổi mới tổ chức sản xuất. Đẩy mạnh tái cơ cấu 

nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm OCOP,năng suất lúa phấn đạt 52 tạ/ha. 

Về chăn nuôi thú y: Tăng cường việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm không để 

dịch bệnh phát sinh lây lan trên địa bàn xã. Phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi 

trường, không phá vỡ qui hoạch đã được phê duyệt, phấn đấu đến thời điểm 01/10/2022 

toàn xã dự kiến;Tổng đàn lợn (không kể lợn sữa): 800 con;  Đàn trâu, bò: 25 con;  Tổng 

đàn gia cầm: 23.000 con;  Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 90 tấn. 

2/ Xây dựng nông thôn mới. 

Đề nghị UBND huyện công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu cho 10 xóm năm 

2021. Xây dựng, triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2022,  tổ chức rà soát các tiêu 

chí hướng dẫn 3 xóm xây dựng khu dân cư NTM  kiểu mẫu và hỗ trợ từ ngân sách xã là 

5.000.000 đ/xóm, tiếp tục duy trì thực hiện bền vững các tiêu chí XDNTM nâng cao, kiểu 

mẫu. 

3/ Về giao thông - Xây dựng cơ bản - Tài nguyên, Môi trường: 

Tăng cường công tác kiểm tra,  giải toả các vi phạm hành lang chỉ giới giao thông, 

xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, chủ động triển khai các nhiệm vụ phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Tập trung huy động mọi nguồn lực hợp pháp xây dựng cơ sở vật chất các nhà 

trường và công trình phúc lợi của địa phương, trước mắt hoàn thành và bàn các hạng mục 

phụ trợ Trường Mầm non, trường THCS,  

     Tiếp tục hoàn thành công tác cấp đổi giấy chứng nhận sau DĐĐT của một số hộ 

chưa hoàn thiện hồ sơ, chỉ đạo xóm 12 tiếp tục xây dựng phương án dồn điền đổi thửa. 

 Tiếp tục xây dựng phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp 

theo hướng dẫn số 42 và 1456 của Sở TN&MT tỉnh Nam Định. 

Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tăng cường công tác quản lý đất đai 

trong địa bàn, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm đất đai.  

Duy trì nề nếp vệ sinh đường trục xã đường thôn xóm, thu gom, vận chuyển, phân 

loại, xử lý rác sinh hoạt từ hộ gia đình, làm tốt việc phân loại rác thải tại nguồn. Tiếp tục 

thực hiện Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Nam Định 

ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động vệ sinh môi trường.  

4/. Công tác tài chính tín dụng: 

Tăng cường quản lý các nguồn thu nhất là các nguồn thu cố định tại địa phương, 

thu, chi phải đảm bảo kế hoạch được giao theo cân đối ngân sách. Về công tác thu hồi sản 

phẩm, nợ đọng trong nhân dân. Tiến hành kiểm tra định kỳ về công tác tài chính đối với 
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một số cơ sở xóm độ, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, các hoạt động thu chi ngân sách phải chấp hành đúng quy định của luật ngân sách. 

Đẩy mạnh các hoạt động tài chính và tín dụng của QTDND, ngân hàng 

NN&PTNT, ngân hàng CSXH, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nhân dân  phát triển sản 

xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. 

5/ Lĩnh vực văn hóa xã hội. 

Công tác y tế - Dân số gia đình trẻ em: X©y dùng Tr¹m y tÕ ®¹t 

chuÈn Quèc gia vÒ y tÕ, tÝch cùc phßng chèng bÖnh dÞch 

covid-19 hiệu quả . VËn ®éng nh©n d©n lµm tèt c«ng t¸c vÖ sinh 

m«i trêng, phòng chống dịch bệnh nhất là tổ chức tiêm vắc xin phòng chống 

dịch covid-19 cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời, an toàn. Duy tr× nÒ nÕp kh¸m 

ch÷a bÖnh, cho ngêi nghÌo vµ người có BHYT theo ®óng quy định,  

công t¸c ch¨m sãc søc khoÎ trÎ em vµ ch¨m sãc søc khoÎ sinh 

s¶n. PhÊn ®Êu giữ vững ®¹t Tr¹m y tÕ chuÈn Quèc gia vÒ y tÕ.  

 Về giáo dục đào tạo: Các nhà trường xây dựng kế hoạch và chuẩn bị mọi điều 

kiện cho năm học mới 2022 -2023. Làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp cho năm học 

2022- 2023 để huy động 100% các em học trong độ tuổi  đến trường, thực hiện nghiêm 

công tác phòng chống dịch coid-19 trong nhà trường.  

Tập trung huy động các nguồn lực hợp pháp để xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung 

trang thiết bị, cảnh quan cho các nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học. 

 Về công tác văn hoá thông tin thể thao: Đẩy mạnh  tuyên truyền và tổ chức các 

hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao phát thanh truyền thanh việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện chính trị , các ngày lễ lớn của đất nước và 

dân tộc. Tăng cường kiểm tra, quản lý tốt các di tích, mọi hoạt động của các ngày lễ hội 

truyền thống tại địa phương. Đặc biệt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, mừng thọ, lễ hội. 

   Về thực hiện các chính sách xã hội: Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính 

sách đối với người có công, người hưởng BHXH và các đối tượng xã hội phải đảm bảo 

công khai, công bằng dân chủ, đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng. Tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS và phong trào đền ơn đáp nghĩa.  

Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua BHYT, đặc biệt đối với các hộ có 

mức sống trung bình, các hộ chưa có thẻ BHYT, phấn đấu từ năm 2022 trở đi tỷ lệ người  

tham gia mua thẻ BHYT đạt 95% trở lên đảm bảo chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Tỷ lệ 

hộ nghèo 6 tháng cuối năm 2022 đảm bảo giữ mức dưới 1%.  

 6/ Lĩnh vực quốc phòng - an ninh. 

Về quốc phòng: Thường xuyên trực sẵn sàng chiến đấu theo qui định. Phối hợp 

trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt các khâu, các bước 



 8 

trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 . Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

huấn luyện giai đoạn 2 cho chiến sỹ dân quân binh chủng.  

Về an ninh: Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, xây dựng kế họach và bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn 

của dân tộc. Phối hợp  tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu 

nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra xử lý 

các vi phạm. Tiếp tục thực hiện đề án 06 hiệu quả thiết thực, đẩy mạnh phong trào “ Toàn 

dân bảo vệ ANTQ” 

 7/ Công tác xây dựng chính quyền: 

Giữ vững nề nếp kỷ cương, kỷ luật trong làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả 

giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở xã và cán bộ cơ sở.Đẩy mạnh cải 

cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đổi mới nội dung 

phương thức hoạt động nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của UBND xã.          

Duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giao dịch hành chính theo cơ chế 1 

cửa, một cửa niên thông đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân, tiếp tục đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP - AN 

và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả  

        Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, 

các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. UBND xã trân trọng xã báo cáo./  

 

Nơi nhận:                                                                          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TT HĐND-UBND huyện Xuân Trường;                           CHỦ TỊCH 
- TT Đảng ủy - UBND xã; 

- Các Ban HĐND ; 

- Các đại biểu HĐND xã; 

- Lưu VP UBND xã.    

                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                    Lê Thanh Huy 
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