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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN BẮC 
 

Số: 15/BC-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Bắc, ngày 16 tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH, QPAN QUÝ I/2023; 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2023 

           

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2023 

1. Về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 

    - Sản xuất nông nghiệp năm 2023 có nhiều đổi mới trong phương thức sản xuất 

như gieo mạ khay cấy máy 01 hộ, gieo sạ hàng, sạ luống đạt 75 đến 80% diện tích nên đã 

giảm phần lớn công lao động và chi phí đầu tư. Toàn xã có 9 hộ đã tích tụ ruộng đất từ 01 

ha trở lên trong đó có 03 hộ tích tụ từ 5 đến 10 ha để gieo cấy theo hướng nông nghiệp 

hàng hóa nên đã giảm dần diện tích bỏ hoang. Diện tích vùng xâm canh tại xã Xuân 

Vinh là  41,72 ha, trong đó công ty Đình Mộc thuê là 30ha. 

    - Tổng đàn lợn 39 con, đàn trâu bò 8 con, đàn dê 66 con, đàn gia cầm, thuỷ cầm 

khoảng 8.000 con. 

    - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn xã như chế biến lâm 

sản, cơ khí, vận tải, thương nghiệp,…có chiều hướng phát triển. Nghề đan lát, khâu 

nón vẫn được duy trì song thu nhập thấp. 

    - Quỹ tín dụng nhân dân đã tổ chức hoạt động đảm bảo tốt công tác phòng dịch, 

tạo điều kiện tốt nhất cho khách hành tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh 

đã  góp phần vào sự phát triển kinh tế  ổn định của địa phương. Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh dịch vụ nông nghiệp hoạt động tốt trong việc điều hành các khâu dịch vụ, 

mở rộng dịch vụ môi trường, cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, 

là trung gian điều phối giá vật tư đáp ứng yêu cầu của bà con nông dân 

2. Giao thông thủy lợi - Xây dựng cơ bản - Xây dựng Nông thôn mới 

* Giao thông thủy lợi: Giải tỏa bèo, rác trên 10 km sông cấp 2 do địa phương 

quản lý. Củng cố giao thông thủy lợi nội đồng. Tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân trong 

việc thực hiện pháp lệnh phòng chống lụt bão, pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy 

lợi; theo dõi, phát hiện và ngăn chặn các vi phạm phát sinh. 

* Xây dựng cơ bản: Hoàn thành các thủ tục hồ sơ dự án công trình xây dựng cơ bản: 

Xây dựng, cải tạo Bếp ăn trường Mầm non; Sửa chữa, nâng cấp chợ Bắc; Sửa chữa, 

cải tạo một số hạng mục các nhà văn hoá xóm, đổ bê tông đường các xóm. 

* Xây dựng Nông thôn mới: 
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- Tiếp tục duy trì, củng cố các tiêu chí NTM nâng cao đảm bảo xây dựng NTM 

bền vững. Tiếp tục động viên nhân dân củng cố, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng 

đường dong ngõ, vệ sinh môi trường. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xóm rà soát, xây 

dựng và hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 

2023góp phần từng bước xây dựng xã nhà trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu.  

3. Quản lý đất đai - môi trường 

* Công tác quản lý đất đai: 

- Tiếp nhận 28 trường hợp đề nghị đính chính thông tin trên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tách thửa, hợp thửa, cho tặng quyền sử dụng đất 

đã lập và hoàn thiện hồ sơ theo quy định về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Xuân Trường; 

- Cùng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ để tiến hành đo đạc bản đồ địa chính số xã Xuân 

Bắc trong năm 2023, 2024. 

- Triển khai đo đạc các vị trí đất xen kẹt, đăng ký tổ chức đấu đất giãn dân năm 2023. 

* Công tác Môi trường:  

Duy trì công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các xóm và các khu vực công 

cộng. Công trình lò đốt rác thải hoạt động có hiệu quả góp phần đảm bảo vệ sinh môi 

trường trên địa bàn xã. Tăng cường công tác tuyên truyền việc phân loại rác thải tại 

nguồn trong dân cư. 

Tại các xứ đồng, UBND xã đã cơ bản bố trí đủ thùng đựng vỏ bao bì thuốc bảo 

vệ thực vật. Cơ bản lượng vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đều được người 

dân cho vào thùng. UBND xã đã tổ chức thu gom, đồng thời trên cơ sở lượng vỏ thuốc 

cụ thể để tiến hành hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư và kỹ thuật tài nguyên môi 

trường ETC xử lý theo quy định. 

Triển khai thực hiện kế hoạch thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến sông và lề 

đường giao thông trên địa bàn xã. 

4. Tài chính: Thu, chi ngân sách ước đạt cụ thể như sau: 

Thu ngân sách ước đạt: 1.853.407.294 đồng; đạt 28,6% kế hoạch năm  

Chi ngân sách ước đạt: 1.481.850.516 đồng; đạt 22,8% kế hoạch năm 

5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

 5.1. Văn hóa thông tin và thể thao 

- Duy trì và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. 

Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương, công tác phòng chống dịch 

Covid-19, an toàn thực phẩm, phòng tránh đuối nước trên địa bàn xã và chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức lễ hội làng truyền thống Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Các dịch vụ văn hoá, quảng cáo, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật.  

5.2. Y tế  -  dân số 
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UBND xã đã phối hợp với trạm y tế xã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ ngành y tế 

nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và tổng kết công tác Y tế - Dân số năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

*Về Y tế: 

Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ ban 

đầu nhân dân tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống dịch bệnh theo 

hướng dẫn, chỉ đạo của ngành y tế và cấp trên.  

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và khám bệnh BHYT. Trong 

3 tháng đầu năm 2023 có 712 lượt người đến khám và điều trị, tổng số khám dự phòng 

là 533 lượt; Tư vấn phòng chống HIV cho 52 người, có 8 người nghiện được điều trị 

Methadol, 6 người mắc HIV được điều trị ARV; Tiêm vắc xin cho phụ nữ và trẻ em 

409 liều, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 11,18%. Thường xuyên tư vấn sức 

khỏe cho nhân dân, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, an 

toàn thực phẩm. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức nói chuyện chuyên đề 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các xóm. 

*Về dân số: 

Truyền thông lồng ghép, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 

đình; Vận động chị em trong độ tuổi sử dụng các biện pháp tránh thai. Trong 3 tháng 

đầu năm, tổng số ca sinh là 11 trường hợp, trong đó: số người sinh con thứ 2 trở lên là 

03 trường hợp. 

5.3. Giáo dục 

Năm học 2022 - 2023, các nhà trường cũng đã chủ động bám sát hướng dẫn, chỉ đạo 

của ngành dọc cấp trên và chính quyền các cấp tổ chức cho học sinh ôn tập theo đúng 

chương trình, đồng thời thường xuyên vệ sinh trường lớp, chuẩn bị tốt công tác phòng 

chống dịch để học sinh đi học đảm bảo an toàn. Trường Mầm non được đánh giá công 

nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ 1. 

Tổng số học sinh ở cả ba cấp học trong xã là 1.432 học sinh (Trong đó: Trường Mầm 

non = 320, Tiểu học = 618, THCS = 494). 

5.4. Lao động - Thương binh & xã hội 

* Chính sách người có công: Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng và cấp phát quà 

của các cấp nhân dịp tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách đúng, đủ và kịp thời 

theo sự chỉ đạo của cấp trên. 

Lập 05 hồ sơ báo giảm, đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho các đối tượng chính 

sách người có công như: Thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người hưởng trợ cấp 

1 lần và Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế trong toàn xã đến tháng 3/2023 là 92,77%. 

* Chính sách xã hội: Thực hiện việc cấp phát quà, trợ cấp cho đối tượng hưởng 

trợ cấp xã hội, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi được mừng 
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thọ năm 2023. Trong 3 tháng đầu năm có 12 đối tượng được xét hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng. Lập hồ sơ báo giảm đối với 15 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội. Triển 

khai rà soát, thu thập thông tin các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, … 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng để phục vụ thanh toán trợ cấp không dùng tiền mặt. 

6.  Lĩnh vực an ninh - quốc phòng 

6.1. An ninh 

Tổng số vụ vi phạm liên quan đến ANTT là 12 vụ, tổng số tiền xử phạt = 8.050.000 

đồng, trong đó: 

- Sử dụng trái phép chất ma túy: 02 vụ, xử phạt 1.200.000 đồng. 

- Môi trường (dùng phương tiện xe cá nhân vận chuyển rác thải sinh hoạt không đảm 

bảo vệ sinh): 01 vụ, xử phạt 600.000 đồng. 

- Vi phạm pháp luật về hình sự: 03 vụ, xử phạt 4.750.000 đồng, trong đó 02 vụ gây mất 

trật tự công cộng và 01 vụ huỷ hoại tài sản. 

- Đánh bạc: 01 vụ, xử phạt 1.500.000 đồng 

- Sử dụng trái phép pháo nổ: 01 vụ, phạt cảnh cáo. 

- Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP: 01 đối 

tượng. 

- Áp dụng biện pháp quản lý tại xã về ma túy và hình sự theo Nghị định 120/NĐ-

CP: 02 đối tượng. 

- Bắt quả tang 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bàn giao cơ quan CSĐT Công 

an huyện Xuân Trường khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra theo thẩm quyền. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06, tích hợp các thông tin cá nhân trên thẻ CCCD 

gắn chíp, làm CCC, thành lập các tổ liên gia PCCC… 

6.2. Quốc phòng 

Triển khai kế hoạch công tác tuyển quân, hoàn thành chỉ tiêu giao quân là 12 

thanh niên. Xử lý 6 trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, trong đó 2 trường hợp 

đã thực hiện việc xử phạt, 04 trường hợp khác đang tiếp tục đôn đốc nộp phạt.  

Xây dựng biên chế trung đội cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn; tham gia các hoạt động huấn luyện,… do huyện tổ chức. 

7. Lĩnh vực tư pháp - Hộ tịch, hộ khẩu, tiếp dân 

 7.1. Tư pháp - hộ tịch, hộ khẩu 

Đăng ký, quản lý hộ tịch đúng thủ tục theo quy định, các thủ tục đăng ký khai 

sinh, khai tử, kết hôn và các chứng thực giao dịch khác được giải quyết theo trình tự 

của Pháp luật. 

Tổng số hộ toàn xã quản lý là: 2.612 hộ = 8.801 khẩu, hiện có mặt tại địa phương là 

1.958 hộ = 6.125 nhân khẩu.   

 Đăng ký khai sinh lần thứ nhất: 36 trường hợp  

  Đăng ký lại việc sinh: 6 trường hợp 
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  Đăng ký khai tử: 21 trường hợp (trong đó đăng ký quá hạn: 06 trường hợp) 

  Đăng ký kết hôn: 10 đôi. 

  Đăng ký cải chính hộ tịch: 01 trường hợp 

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 21 trường hợp (trong đó: 13 trường hợp để 

kết hôn, 8 trường hợp để sử dụng vào mục đích khác). 

Chứng thực bản sao từ bản chính: 393 văn bản, chứng thực chữ ký: 8 văn bản, các 

hợp đồng giao dịch: 104 hợp đồng. 

7.2. Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

 Quý I năm 2023, UBND xã đã tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công 

dân theo đúng quy trình, thủ tục quy định của Pháp luật và không có đơn thư khiếu nại, tố 

cáo phát sinh. Tuy nhiên, vẫn còn 1 ý kiến phản ánh, kiến nghị từ Ban Tiếp công dân 

huyện Xuân Trường chuyển về vào ngày 24/8/2022, phản ánh vi phạm tại vùng đất hai 

lúa Thượng Tiến xóm 6 cũ chưa giải quyết dứt điểm do không xác định được cụ thể 

đối tượng vi phạm nên UBND xã sẽ khắc phục trong thời gian tới. 

8. Hoạt động của UBND xã 

- Tập thể UBND xã luôn đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm các quy định của 

pháp luật, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng các cấp, sự chỉ đạo của các cơ 

quan nhà nước cấp trên trong lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. 

- Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” hoạt động tốt, đẩy mạnh công tác cải 

cách hành chính kịp thời, chuyển đổi số phục vụ nhu cầu giao dịch của tổ chức và công 

dân.  

- Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử tại công sở, làm việc theo quy 

định, chấp hành chế độ hội họp giao ban, nâng cao hiệu quả công việc. Chỉ đạo cơ sở xóm 

thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. 

Tóm lại:  

Quý I năm 2023 ,UBND xã đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

Sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo tích cực, tập quán canh tác của nông dân được thay 

đổi, chuyển biến tích cực; quản lý nhà nước về đất đai có nhiều tiến bộ. Dịch bệnh trên 

người và ở đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Các lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục, Y tế 

chuyển biến tích cực, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách xã hội cho các đối tượng 

được hưởng chế độ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được coi trọng, An 

ninh - Chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế đó là: 

- Diện tích đất 2 lúa bỏ hoang được khắc phục, xong chưa có cơ chế bền lâu tạo 

điều kiện thuận lợi nhất cho người gieo trồng. 

- Việc chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự của một số thanh niên, gia đình thanh 

niên chưa nghiêm làm ảnh hưởng đến công tác tuyển quân. 
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- Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ công trình 

thủy lợi vẫn còn. Công tác hòa giải ở cơ sở hoạt động chưa đồng đều tại một vài cơ sở, 

việc chủ động nhắc nhở và xử lý các vi phạm trên địa bàn các xóm còn hạn chế. 

- Tình hình trộm cắp vặt vẫn còn xảy ra. 

- Các thùng chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật cá biệt còn có một số người dân chưa 

có ý thức bảo vệ môi trường nên còn vứt bừa bãi vỏ thuốc ra các đầu bờ, sông ngòi, 

mương máng.  

* Nguyên nhân: 

- Tình trạng nông dân không còn mấy thiết tha với đồng ruộng ngày một tang, nguồn 

lao động nông nghiệp thiếu hụt, cơ chế ràng buộc đối với ngành; Nông dân làm các nghề 

khác có thu nhập cao hơn so với sản xuất nông nghiệp.  

- Trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa đồng đều, thậm chí cá 

biệt có công dân cố ý không hiểu dẫn đến còn vi phạm; Việc theo dõi, phát hiện và thông 

tin, báo cáo từ cơ sở có việc còn chưa kịp thời dẫn đến giải quyết công việc hiệu quả có 

việc chưa cao. 

- Công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước đôi lúc chưa được thường xuyên, đa dạng trong hệ thống chính trị của địa phương. 

- Các đối tượng tội phạm hoạt động ngày một tinh vi chủ yếu người nơi khác và có 

sự hỗ trợ của đối tượng người địa phương. 

- Một bộ phận nhỏ người dân chưa nhận thức đầy đủ, chưa có trách nhiệm trong 

công tác bảo vệ môi trường.  

II. Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 

- Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ: 

         Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa chiêm Xuân, triển khai thu hoạch vụ Chiêm. Chủ 

động trong công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh, phấn đấu năng suất lúa đạt 

từ 50 tạ/ha trở lên. 

Tiếp tục thống kê đàn gia súc, gia cầm và tổ chức tiêm phòng vụ Xuân, không để 

dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc trong chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận 

chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đa dạng các 

ngành nghề, mở rộng thị trường, phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân, thu hút lao động 

tại chỗ, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung 

của toàn xã. Song song với phát triển kinh tế cũng cần quan tâm đến việc bảo vệ môi 

trường, giữ gìn an ninh trật tự, công tác an toàn vệ sinh lao động và đặc biệt phải chú 

trọng đến công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị 

định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một bổ sung một số điều Nghị 
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định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng 

lúa. 

- An ninh - quốc phòng - tư pháp: 

Tăng cường công tác tuần tra, canh gác, vận động nhân dân tham gia tích cực vào 

việc tố giác, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Xây dựng kế hoạch cụ thể bảo 

vệ các ngày Lễ, ngày Tết. Quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu, hoạt động của người nước 

ngoài, Việt kiều về địa phương; tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh 

doanh văn hóa, các ngành kinh doanh có điều kiện, các hoạt động tôn giáo; công tác đảm 

bảo phòng chống cháy nổ; công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các ổ nhóm, loại tội 

phạm hình sự, ma túy, trật tự xã hội; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về  

sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt các loại pháo, tàng trữ các loại vũ khí vật liệu nổ; 

thành lập các điểm PCCC công cộng. Duy trì chế độ trực ban, giao ban, trực chỉ huy sẵn 

sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. 

 Tổ chức tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho các nam thanh niên 

sinh năm 2006; Phúc tra 3 lực lượng (Dự bị động viên, Dân quân tự vệ, nguồn sẵn sàng 

nhập ngũ năm 2024); Ra quân huấn luyện giai đoạn 1 cấp xã theo Kế hoạch của BCH 

Quân sự huyện.  

Duy trì nền nếp lịch tiếp công dân, tăng cường công tác vận động, công tác hòa 

giải ngay từ cơ sở xóm đội, không để đơn thư vượt cấp phát sinh phức tạp. Tập trung 

giải quyết đúng, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.   

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên tất cả các lĩnh vực; làm 

tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và các giao dịch khác của 

tập thể, cá nhân đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

- Công tác giao thông thuỷ lợi, quản lý đất đai - môi trường: 

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT&TKCN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ, phương án phòng, chống thiên tai 

năm 2023; kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2023, phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên, giao chỉ tiêu cho các cơ sở xóm, các ngành liên quan. Tích cực chủ 

động theo dõi, nắm bắt tình hình mưa bão, có kế hoạch đối phó với mưa bão để bảo vệ 

tính mạng, tài sản của nhân dân, những công trình công cộng; chủ động không để xảy 

ra đột xuất bất ngờ khi có bão lũ xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, phối hợp với các ban 

ngành đoàn thể, các xóm đội đôn đốc, nhắc nhở, phát hiện xử lý các hành vi, vi phạm 

về bảo vệ kết cấu an toàn giao thông. Đôn đốc thường xuyên khơi thông dòng chảy các 

tuyến sông, kênh mương cấp 3 nội đồng đảm bảo tưới tiêu, kiên cố hóa giao thông nội 

đồng phục vụ sản xuất, phòng chống lụt bão.  

 Quản lý chặt chẽ đất đai theo quy định, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời, 

xử lý các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm. Giải quyết các nhu cầu chuyển quyền 
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sử dụng đất, biến động đất đai trong nhân dân. Tập trung giải quyết các tranh chấp về 

đất đai, những vướng mắc còn tồn tại. Quan tâm đến các vấn đề liên quan đến lập bản 

đồ số, khu dân cư tập trung. 

Vận động nhân dân tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, mọi lúc, mọi nơi. Duy trì 

tốt việc thu gom, xử lý rác thải từ các xóm. Tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh môi 

trường khu công cộng, đường làng, ngõ xóm trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 

ÂL, kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Lễ hội 

làng truyền thống Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Công tác tài chính: 

Chỉ đạo quyết liệt chống thất thu ngân sách; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời 

các khoản thu ngân sách theo quy định, điều hành ngân sách theo dự toán được duyệt 

và các quy định của nhà nước; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách 

năm 2023; Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kiểm tra của cơ quan cấp trên. 

- Xây dựng cơ bản - Xây dựng Nông thôn mới: 

+ Tiến hành khởi công xây dựng, cải tạo Bếp ăn trường Mầm non; Sửa chữa, nâng 

cấp chợ Bắc; Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục các nhà văn hoá xóm, đổ bê tông 

đường các xóm. 

+ Tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về mục tiêu Quốc gia xây 

dựng Nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, động viên nhân dân tiếp tục 

đóng góp công sức củng cố và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng 

khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu từng bước xây dựng xã nhà trở thành xã Nông thôn mới 

kiểu mẫu, không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực.  

- Văn hoá xã hội - Y tế - Giáo dục - Lao động thương binh và xã hội: 

Làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày Lễ lớn của dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh 

cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp làm 

tốt công tác tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch. Khuyến khích phong trào thể 

dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe trong nhân dân.  

Duy trì thực hiện quy ước việc cưới, việc tang, hạn chế ăn uống thấp nhất trong 

đám tang, bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ các hoạt động 

văn hóa, các dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật. 

Duy trì hoạt động của Đài truyền thanh xã đảm bảo tiếng nói thông suốt và có 

nhiều tin bài sát thực với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. 

Đảm bảo chính sách đối với người có công, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học, người hưởng bảo hiểm xã hội và chính sách đối với hộ nghèo; Triển 

khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chủ trương, chính sách đối với người 

có công với cách mạng; Quan tâm làm hồ sơ cho người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã 

hội được hưởng trợ cấp xã hội; Thường xuyên chăm sóc, tu sửa Nghĩa trang Liệt sỹ; 
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Xây dựng kế hoạch các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có 

công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. 

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế, tích cực phòng chống 

các dịch bệnh. Phấn đấu và duy trì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95,5% 

trở lên và không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. 

Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục trong việc tu sửa 

trường lớp, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng 

dạy và học tập năm học 2023 - 2024, chú trọng việc xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất, 

các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng văn hóa đại 

trà. Phát động toàn dân tham gia thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục, công tác 

khuyến học, khuyến tài. 

- Trạm y tế duy trì tốt chế độ thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, 

quản lý các bệnh xã hội, sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ 

em, y tế học đường, các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia, bảo đảm công tác phòng 

chống dịch bệnh. Theo dõi, quản lý tốt bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; tăng cường tuyên 

truyền, giám sát việc phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm. Tăng cường công tác kiểm 

tra, quản lý hành nghề Y dược tư nhân  trên địa bàn xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá gia đình, pháp lệnh dân số, giảm tỷ 

lệ sinh tự nhiên và phấn đấu người sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống dưới 20% tổng số ca 

sinh.   

- Công tác xây dựng chính quyền: 

Coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện Pháp 

lệnh dân chủ, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh đảm bảo sự lãnh đạo của 

Đảng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển đổi số trên 

các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giao dịch hành chính “một 

cửa” phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân.  Tiếp tục xây dựng chính quyền cơ 

sở điện tử phục vụ nhân dân; Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND xã và các lĩnh vực chuyên môn. 

Duy trì nghiêm mọi hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, chấp hành nghiêm 

các quy định về phòng, chống bệnh của các cấp. 

Tham gia xây dựng các đoàn thể, chính trị vững mạnh, tạo điều kiện cho cán bộ công 

chức tham gia các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm 

của mỗi cán bộ, công chức UBND xã và cán bộ xóm đội.  

Phối hợp với thường trực HĐND, Thường trực Uỷ ban MTTQ tổ chức các cuộc tiếp 

xúc cử tri với đại biểu HĐND phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 10 – HĐND xã, khoá XIX, 

nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. 
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Thường xuyên quán triệt ý thức, tác phong, đạo đức của từng cán bộ, công chức, 

đảm bảo sự đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. 

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh quý 

I năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. UBND xã Xuân Bắc 

trân trọng báo cáo./.  

Nơi nhận: 
- UBND huyện Xuân Trường; 

- TT Đảng ủy - HĐND xã; 

- Lưu VP: HĐND - UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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