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Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU 

KẾ HOẠCH KT-XH, QP-AN 9 THÁNG NĂM 2022

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Lĩnh vực kinh tế
a) Về nông, lâm nghiệp:
- Chỉ đạo sản xuất 100% diện tích, đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống, tổng sản 

lượng lương thực có hạt 1.372,26 tấn, vượt 13,34% so với kế hoạch, bằng 129,97% 
so với cùng kỳ1. 

- Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi, gắn với bảo 
vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm2; tăng cường công tác phòng, chống dịch 
trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi và viêm da nổi cục trên đàn 
trâu, bò3.

- Triển khai thực hiện tốt các cơ chế phát triển KTV, KTTT, hỗ trợ phát triển 
sản xuất và trồng rừng gỗ lớn4. Phối hợp tổ chức lớp đào tạo nghề nhân giống cây 
ăn quả cho 35 học viên là lao động nông thôn trên địa bàn xã.

1 Cây lúa: diện tích gieo sạ cả năm 224/224/177ha, đạt 100%KH, bằng 126,55% cùng kỳ, năng suất 58,19/48,75/55,25 
tạ/ha, đạt 119,36% KH, bằng 105,33% cùng kỳ, sản lượng 1.303,51/1.092,00/977,85 tấn, đạt  119,36%KH và bằng 
133,30% cùng kỳ. Cây ngô: diện tích gieo trồng cả năm 12,50/12,50/18,50 ha, đạt 100%KH và bằng 67,56% cùng kỳ, 
năng suất 55,00/46,32/43,24 tạ/ha, đạt 118,73%KH và bằng 127,19% cùng kỳ, sản lượng  68,75/57,90/80,00 tấn, đạt 
118,73%KH và bằng 85,93% cùng kỳ. Cây  lạc: Vụ ĐX gieo trồng 6 ha, năng suất bình quân đạt 143 tạ/ha, sản lượng 
7,8 tấn; vụ Hè thu thực hiện 11 ha, năng suất 8 tạ/ ha, sản lượng 8,8 tấn.
2 Tổng đàn trâu 215 con, đạt 100%KH, bằng 69,35% cùng kỳ; đàn bò 1.290 con, đạt 107,5%KH, bằng 106,35% cùng 
kỳ, trong đó bò lai 1.225 con, chiếm 95% tổng đàn; đàn lợn 800 con, đạt 100% KH, bằng 112,6 % cùng kỳ; tổng đàn 
gia cầm hơn 15.000 con đạt 93,75% KH, bằng 92,54% cùng kỳ.  
3 Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò với 338/400 liều (hao hụt 62 liều); tiêm 
phòng đợt 1/2022 đạt 71,3% so với tổng đối tượng cần tiêm. Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 05 hộ với 40 con, trọng 
lượng 1.625,5kg, dịch bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 5 hộ, 6 con bò, đã điều trị khỏi bệnh 4 con; chết 2 con bê (đã 
thực hiện tiêu huỷ theo quy định).
4 Có 12 hộ đăng ký thực hiện KTV, KTTT theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của  huyện, với tổng diện tích là 1,2 ha, 
hiện đang thực hiện trồng cây và làm hồ sơ hỗ trợ theo quy định; có 06 hộ đăng ký thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp, đã nghiệm thu và đang thực hiện các thủ tục để hỗ trợ theo quy định (02 hộ đăng ký xây dựng công trình 
khí sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi, 01 hộ đăng ký mô hình chăn nuôi thâm canh bò BBB lấy thịt với quy mô 
chăn nuôi từ 10 con trở lên, 01 hộ đăng ký mô hình chăn nuôi thâm canh bò nái sinh sản quy mô 10 con trở lên, 01 hộ 
nuôi lợn nái sinh sản quy mô 10 con trở lên,  01 hộ chăn nuôi gà sinh sản quy mô 100 con trở lên); 03 thanh niên đăng 
ký mô hình nuôi lươn không bùn; 08 hộ đăng ký trồng rừng gỗ lớn với tổng diện tích 37,23 ha. 
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- Ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản khoảng 85 tỷ đồng.
b) Hoạt động xây dựng và thương mại - dịch vụ:
- Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn để phát triển 

sản xuất, kinh doanh5. Tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP, công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Hiệp Đức, qua đó giới 
thiệu những sản phẩm tiêu biểu của địa phương6.

- Đề nghị Điện lực Hiệp Đức kiểm tra, thay thế các trụ điện, thiết bị điện để 
đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, đồng thời tiếp tục đầu tư 02 tuyến hạ thế 
tại thôn Nhị Phú và Phú Toản. Đến nay tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn xã đạt 
99,87%.

- Ước giá trị thương mại, dịch vụ và TTCN khoảng trên 1,8 tỷ đồng.
c) Về xây dựng nông thôn mới và thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu:
Tập trung các giải pháp quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM 

và thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tham mưu Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết về 
thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế 
hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và xây dựng thôn đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 20227, xây dựng danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách trung ương, tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu QG XDNTM giai đoạn 
2021 - 2025. Rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo Quyết định 
318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ8 và xác định các nội dung, 
lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hoàn tất các thủ tục, tổ chức thi công các công trình thuộc nguồn vốn NTM 
2022 (vốn tỉnh)9; lập danh mục các công trình thuộc nguồn vốn NTM năm 2022 (vốn 
Trung ương) và danh mục công trình giai đoạn 2021 - 2025 trình UBND huyện phê 
duyệt.

d) Công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, môi trường: 
- Thực hiện tốt công tác giao đất, cấp giấy CNQSDĐ10. Phối hợp rà soát lập 

quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã giai đoạn 2021 - 2030 gắn với quy hoạch 
NTM. Triển khai cho Nhân dân kê khai, đăng ký đo đạc và trình phê duyệt thiết kế 
kỹ thuật và dự toán đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm 
nghiệp trên địa bàn xã theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của 
UBND huyện. Xây dựng báo cáo tự giám sát công tác lập hồ sơ giao đất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn xã 

5 Toàn xã có 11 xe tải lớn, 02 xe tải nhỏ, 04 ô tô, 05 xe múc, 11 xe công nông, 30 máy cày, 280 máy cắt cỏ, 42 quán 
buôn bán nhỏ, 03 tiệm sửa chữa xe máy và hơn 400 lao động phi nông nghiệp.
6 Giới thiệu các sản phẩm như: Thanh long ruột đỏ, Bưởi da xanh, tinh bột nghệ, tiêu, bột sam, dầu dừa.
7 Đăng ký xây dựng thêm 02 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm giai đoạn 2021-2025 là An Lâm và Nhị Phú.
8 Các tiêu chí xã NTM đã đạt gồm: Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại, Thông tìn và truyền thông, Lao động có việc làm, 
Y tế, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh. Các tiêu chí thôn NTMKM đã đạt: 
TC số 8 - Chi bộ Đảng, Ban nhân dân, các Đoàn thể chính trị và an ninh, trật tự xã hội thôn; TC số 10 - Sản xuất kinh 
doanh.
9 Công trình Khu thể thao xã; công trình NVH và khu thể thao thôn Phú Toản; công trình Khu vui chơi xã
10 Giao Đất lâm nghiệp cho 02 hộ với diện tích 10.569,1 m2.
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từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021. Hoàn thành phương án sắp xếp, ổn định 
dân cư theo Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 
và năm 202211. Phối hợp tổ chức kiểm tra diện tích ngập úng ngoài vạch GPMB của 
công trình thủy điện sông Tranh 4, diện tích ngoài vạch công trình Cầu Sông Khang12 
và giải quyết kịp thời các kiến nghị về đường lâm sinh khi thi công công trình cầu 
Sông Khang và đường dẫn. Phối hợp tổ chức vận động, giải thích và thực hiện các 
thủ tục liên quan để triển khai công trình đường vào khu sản xuất Na Sơn - Đông 
Bình13. Định vị bàn giao mốc giới quy hoạch nghĩa trang nhân dân thôn Nhị Phú, 
An Lâm và Nhà văn hoá thôn An Lâm. Hoàn thành công tác rà soát diện tích đất phi 
nông nghiệp. Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng đối với diện tích đất 5% trên địa 
bàn xã. Phối hợp kiểm tra, xác định địa giới hành chính giữa Thăng Phước và xã 
Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước.

- Tổ chức rà soát, thống kê hiện trạng quản lý, sử dụng đất rừng, đất lâm nghiệp 
bị lấn chiếm và kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hiện nay đối với diện tích rừng 
khoanh nuôi trồng bổ sung và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh thực hiện theo dự án 
KfW6 trên địa bàn. Tham mưu Đảng ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 
số 15-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về tăng cường công tác 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030; thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ rừng xã và Tổ đội bảo vệ rừng ở thôn; 
ban hành các văn bản triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR14. Triển 
khai phương án dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sông Tranh 4; rà soát 
báo cáo diện tích rừng thực hiện giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị quyết 84/NQ-CP 
ngày 05/8/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội. Tổ 
chức 08 đợt  tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
kịp thời các vụ việc xâm chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng trái phép15.

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý môi trường năm 2021 
và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2022 trình huyện phê duyệt. Tổ chức 
tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã nhân các ngày lễ, tết, nhất là kỷ niệm 
50 năm ngày giải phóng Hiệp Đức. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng 
Ngày môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 202216.

e) Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: 

11 Giai đoạn 2021-2025 có 14 hộ đăng ký di dời; riêng năm 2022 có 02 hộ đăng ký di dời và được UBND huyện phê 
duyệt, phân bồ kinh phí hỗ trợ với số tiền 198,936 triệu đồng.
12 Đề nghị UBND huyện xem xét thu hồi đất và BTTH theo quy định với tổng diện tích 1.650,5m2.
13 Đợt 1 đã có 14 hộ/14 hộ nhận tiền BTTH và bàn giao mặt bằng; đang niêm yết phương án 12 hộ, trong đó có 10 hộ 
đã thống nhất; số hộ đang xác minh hồ sơ pháp lý 05 hộ. 
14 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, truy quét rừng năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 07- CT/HU ngày 
29/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát 
triển rừng; Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20-CTr/HU ngày 17/12/2021 của Huyện ủy Hiệp Đức về tăng cường 
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; 
Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng...
15 Phát hiện 05 vụ xâm chiếm đất lâm nghiệp (03 vụ đang điều tra, 01 vụ đã xử phạt hành chính 8.000.000 đồng/02 
đối tượng), 01 vụ phá rừng (đã chuyển Hạt Kiểm lâm điều tra, xử lý theo thẩm quyền).
16 Ra mắt mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” tại thôn Phú Toản và ra quân dọn vệ sinh trên các trục 
đường chính.
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Phối hợp chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình 
XDCB17 và khởi công các công trình mới18. Lập hồ sơ quyết toán các công trình 
hoàn thành19. Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo KT-KT các công trình kiên cố 
hóa hệ thống đường GTNT năm 202220. Phối hợp khảo sát đề nghị đầu tư công trình 
cống Vũng Nhút (thôn Nhị Phú), mở rộng và kiên cố mặt đường một số đoạn trên 
tuyến ĐH10, ĐH1321. Kiểm tra hiện trạng các đập và kênh dẫn nước để có kế hoạch 
tu sửa.

g) Về tài chính, tín dụng: 
- Công tác điều hành thu, chi ngân sách, quản lý công sản đúng theo quy định. 

Tổng thu ngân sách 6.907.600.000 đồng/6.373.500.000 đồng, đạt 108,38% so với 
NQ HĐND xã22, giảm 22,22% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 6.094.800.000 
đồng/6.373.500.000 đồng, đạt 95,62% so với NQ HĐND xã, giảm 3,29 % so với 
cùng kỳ, tồn quỹ tại kho bạc 812.700.000 đồng. Huy động thu các loại quỹ 
20.350.000 đồng23. 

- Hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của Nhân dân, hầu hết các nguồn 
vốn vay đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Tổng dư nợ nguồn vốn 
NHCSXH là: 26.348.000.000 đồng, huy động tiết kiệm: 1.000.000.000 đồng. Đề 
xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý rủi ro theo quy định cho 01 hộ vay vốn.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
a) Giáo dục: Chỉ đạo tổ chức tốt việc dạy và học gắn với công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021 - 202224; giáo 
dục mũi nhọn được chú trọng; duy trì và giữ vững các chỉ số về công tác PCGD ở 
các cấp học. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học để đạt chuẩn theo 
quy định25. Tổ chức tuyển sinh học sinh các lớp đầu cấp và lập hồ sơ tuyển sinh lớp 
10 năm học 2022 - 2023; khai giảng năm học 2022 - 2023 đúng kế hoạch. Đẩy mạnh 
phong trào học tập suốt đời, huy động quỹ khuyến học - khuyến tài.

17 Công trình cầu Sông Khang và đường dẫn, công trình phân hiệu Trường mẫu giáo Ánh Hồng (An Phú), công trình 
tường rào, cổng ngõ phân hiệu Trường mẫu giáo Ánh Hồng (Phú Toản), công trình cống Hố Mây và đường dẫn.
18 Công trình đường vào khu sản xuất Na Sơn - Đông Bình; công trình nâng cấp, mở rộng trường TH&THCS Trần 
Cao Vân; công trình sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã. 
19 Công trình BTH GTNT năm 2020 và năm 2021; công trình công nâng cấp sửa chưa đập Thiên Lu và đập Phú Hữu 
thôn An Phú.
20 Công trình bê tông hóa đường bao Tổ 5 từ nhà ông Bình đến ông Đông, thôn Phú Toản; mở rộng mặt đường tuyến 
cầu treo Bà Chầu 1; mở rộng mặt đường tuyến cầu treo Bà Chầu 1 (đoạn từ nhà Dũ Nhứt đến nhà ông Nguyễn Văn 
Trung); nâng cấp mặt đường tuyến cầu treo Bà Chầu 1 (đoạn từ nhà Dũ Nhứt đến nhà ông Nguyễn Văn Trung).
21 Đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 12/5/2022.
22 Trong đó thu tại xã 52.140.000 đồng; thu phân chia theo tỷ lệ 26.788.305 đồng/18.060.000 đồng, tỷ lệ 148,33 % 
11.272.864 đồng; thu bổ sung NS cấp trên 6.169.138.900 đồng; thu chuyển nguồn 659.560.128 đồng. 
23 Quỹ BTTE: 8.000.000 đồng, quỹ ĐƠĐN: 12.350.000 đồng; quỹ PCTT 12.000.000 đồng.
24 Bậc Mầm non: tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 100%, tổng số 112 học sinh trong đó Bé ngoan xuất sắc: 52 cháu, Bé ngoan: 60 cháu. 
Bậc Tiểu học: hoàn thành các môn học: 226/226, đạt tỷ lệ 100%; xếp loại năng lực và phẩm chất đạt yêu cầu 226/226, đạt tỷ lệ 
100%; hoàn thành chương trình tiểu học: 39/39 đạt tỷ lệ 100%. Bậc THCS: học lực từ trung bình trở lên: 145/154, tỷ lệ 94,2%; 
hạnh kiểm xếp khá, tốt: 153/154, tỷ lệ: 99,4%; tốt nghiệp THCS 39/39, đạt tỷ lệ 100%.
25 Khởi công công trình nâng cấp, mở rộng trường TH&THCS Trần Cao Vân.



5

b) Y tế: Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới, nhất là tổ chức các đợt tiêm vắc xin26. 
Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân và theo dõi, quản lý một số 
loại bệnh. Triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia27. Tổ chức tuyên truyền, vận 
động Nhân dân thực hiện tốt 3 công trình vệ sinh28. Thường xuyên theo dõi, bảo vệ, 
chăm sóc bà mẹ, trẻ em và thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tổ 
chức kiểm tra 03 đợt VSATTP tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát và buôn 
bán thực phẩm. Vận động nhân dân tham gia BHYT, đến nay người tham gia BHYT 
đạt 88,6% so với tổng dân số.

c) Công tác dân số, gia đình và trẻ em: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm 
sóc, giáo dục trẻ em, bình đẳng giới. Thực hiện tốt chiến dịch truyền thông sức khỏe 
sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt 1/202229. Triển khai các kế hoạch về bảo vệ, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em, công tác gia đình, bình đẳng giới và các hoạt động nhân 
dịp tết Nguyên đán ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, 
tết Trung thu. Thực hiện khảo sát trực tuyến về vấn đề an toàn đối với phụ nữ và trẻ 
em gái nơi công cộng. Thường xuyên cập nhật thông tin trẻ em lên phần mềm trực 
tuyến. Tiếp nhận và cấp thẻ BHYT của trẻ em kịp thời, đầy đủ.

d) Văn hóa, thông tin, thể thao: 
- Thực hiện tốt công tác cổ động trực quan, thông tin, tuyên truyền, phục vụ vui 

chơi giải trí cho Nhân dân trong dịp Tết, ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương 
với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Tổ chức thành công Đại hội TDTT xã lần 
thứ IX và Hội thao mùa Xuân; tham gia đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT và Ngày 
hội văn hóa thể thao mùa Xuân do huyện tổ chức30. Phối hợp tổ chức giải giao lưu 
bóng chuyền nam nhân Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có 04 xã 
tham gia. Triển khai kế hoạch phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH năm 202231; 
khai giảng lớp bóng chuyền cho học sinh, thanh niên trong dịp hè năm 202232. Quản 
lý, vận hành, phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông 
tin - viễn thông, cổng TTĐT xã và các trang thông tin của xã trên mạng xã hội. Tổ 

26 Tổng số mắc Covid-19 634 ca26 trong đó chuyển điều trị tập trung 178 ca, quản lý điều trị tại nhà 456 ca, không có 
ca tử vong. Kết quả tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 2117/2138 người, đạt tỷ lệ 99,02%, Mũi 2: 2106/2138 
người, đạt tỷ lệ 98,5%, Mũi 3: 1852/2138 người, đạt tỷ lệ 86,62%, Mũi nhắc lại lần 1: 1538/2122 người, đạt tỷ lệ 
73,2%, Tiêm mũi nhắc lại lần 2: 232/722 người, tỷ lệ 31,13%. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:  Mũi 1: 204/204 trẻ, đạt tỷ 
lệ 100%, Mũi 2: 202/204 trẻ, tỷ lệ 99,02%, Mũi 3: 83/204 trẻ, tỷ lệ 40,6%. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi : Mũi 1: 140/314 
trẻ, đạt tỷ lệ 44,5%, Mũi 2: 21/314 trẻ, đạt tỷ lệ 6,6%.
27 SDD về chiều cao: 27/218 trẻ, tỷ lệ 12,38% giảm 1,31% so với cùng kỳ năm 2021, SDD về cân nặng: 13/218 trẻ, 
tỷ lệ 5,96%, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt nghị quyết HĐND xã đề ra.       
 28 Hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh như sau: Nguồn nước HVS 757/759 hộ, tỷ lệ 99,73%, tăng 0,13% so với năm 
2021, Hố xí HVS 664/759 hộ, tỷ lệ 87,5% tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2021 và Nhà tắm HVS 661/759 hộ, đạt tỷ 
lệ 87,08% tăng 0,69% so với cùng kỳ năm 2021; chuồng gia súc xa nhà đạt tỷ lệ: 440/639 bằng cùng kỳ năm 2021.
29 Vòng 10/30 đạt 33,3% KH, thuốc uống 63/32 đạt 196% KH, triệt sản 1/1, đạt 100% kế hoạch, thuốc tiêm 12/24 đạt 
50% KH, thuốc cấy 2/1 đạt 200% KH, Bao cao su 80/54 đạt 148% KH. Tổng các biện pháp tránh thai 168/142 đạt 
118% KH năm; giảm 17.9% so với cùng năm 2021. Tỷ lệ PN sinh con thứ 3 trở lên: 1/16, tỷ lệ 6,25%
30 Đạt giải nhất toàn đoàn Ngày hội văn hóa thể thao mùa Xuân, giải nhất môn Điền kinh, giải Ba liên hoan tiếng hát 
mùa Xuân, 1 giải A, 1 giải B tiết mục văn nghệ.
31 Có 778/778 hộ đăng ký xây dựng GĐVH; 4/4 thôn đăng ký thôn văn hóa, 3/3 Tộc họ đăng ký xây dựng Tộc họ văn 
hóa và cơ quan đăng ký CQVH 2022.
32 Tổ chức lớp bóng chuyền có 20 em học sinh tham gia.



6

chức lắp đặt wifi tại nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn và đăng ký tin nhắn hiển thị 
Brandname. Thành lập Tổ công nghệ của xã và các Tổ công nghệ cộng đồng ở các 
thôn.

- Phối hợp tổ chức Tọa đàm xây dựng tộc họ văn hóa33. Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” ngày càng được Nhân dân hưởng ứng, phong 
trào xây dựng cơ quan có đời sống văn hoá, thôn văn hoá, gia đình văn hoá được chú 
trọng, đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng cao.

e) Công tác chính sách người có công và bảo đảm an sinh xã hội: 
- Chi trả kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách trong các dịp lễ, tết; 

thăm viếng các đối tượng chính sách khi đau ốm, qua đời 34. Thực hiện tốt việc lập 
hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ chính sách theo quy định35. Xét chọn và cử 05 gia 
đình có công tiêu biểu tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 
sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương 
binh - Liệt sỹ36. Hỗ trợ 02 hộ xây dựng nhà ở cho đối tượng NCC theo quy định. 

- Chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng bão trợ xã hội37; 
lập danh sách đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 02 hộ38, phối hợp khảo sát, lập danh 
sách nhà tạm năm 202239. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo phát 
sinh và hộ đăng ký thoat nghèo năm 2021; khảo sát lập danh sách 51 hộ đăng ký, 
vận động 03 hộ cam kết thực hiện xây dựng chòi, nhà tránh bão, lũ theo Quyết định 
số 2830/QĐ-UBND của UBND tỉnh năm 202240. Hoàn thành công tác rà soát hộ 
nghèo, cận nghèo năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 

33 Có 20 người đại diện cho các dòng tộc trên địa bàn xã tham dự buổi Tọa đàm. 
34 Đề nghị UBND huyện thăm 46 đối tượng NCC trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, tặng quà của Chủ tịch nước 
cho 132 đối tượng với số tiền 40.200.000đ, quà của UBND tỉnh cho 169 đối tượng với số tiền 71.200.000đ và 115 
xuất quà bằng hiện vật; thăm tặng quà cho 06 gia đình trụ bám tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 ngày giải phóng Hiệp  Đức; 
trao 05 xuất quà của Phó Chủ tịch Quốc hội và 01 xuất quà của huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho đối tượng NCC 
đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Thăm các đối tượng chính sách đau ốm và qua đời với số tiền 7.900.000 đồng.
35  Đề nghị cắt giảm 03 đối tượng, tăng 2 đối tượng; đề nghị người có công cách mạng đi điều dưỡng tập trung 09 
người, tại gia 06 người, lập 02 hồ sơ đề nghị BHYT cho đối tượng con Liệt sỹ, lập 04 hồ sơ mai táng phí cho đối 
tượng NCC từ trần; 02 hồ sơ mai táng phí đối tượng BTXH;  cắt giảm 04 đối tượng đơn thân nuôi con nhỏ, cấp 24 
giấy chứng nhận khuyết tật, lập 33 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo Nghị định 20/NĐ-CP của 
Chính phủ và Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh35. 

36 Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), phối hợp tổ chức 
buổi thắp nến tri ân tại NTLS vào tối 24/7. Tiếp nhận và cấp phát kịp thời quà chủ tịch nước 127 đối tượng; số tiền: 
38.700.000 đồng; quà UBND tỉnh: 154 đối tượng; số tiền: 77.000.000 đồng; quà thờ cúng (quà bằng hiện vật 300.000 
đồng /hộ NCC) 115 đối tượng; số tiền: 34.500.000 đồng; UBND huyện thăm và tặng 7 xuất quà cho 6 đối tượng chính 
sách có hoàn cảnh khó khăn và Mẹ VNAH,  UBND, MT các đoàn thể CT-XH thăm và tặng 1 sổ tiết kiệm 1 triệu 
đồng, 35 xuất quà mỗi xuất 300.000đ cho các đối tượng đang hưởng trơ cấp hàng tháng, thăm, viếng hương và hỗ trợ 
tang khó cho 02 đối tương chính sách qua đời với tổng số tiền 2.700.000đ
Phối hợp tổ chức tốt buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày TBLS.
37 Cấp quà của UBND tỉnh cho 70 đối tượng BTXH thuộc hộ nghèo với số tiền: 21 000.000 đồng và 38 hộ có hoàn 
cảnh khó khăn với số tiền 11.400.000 đồng; chi trả cho 123 đối tượng là F1cách ly y tế tại nhà và các đối tượng F0, 
F1 là trẻ em, người cao tuổi với số tiền 101.880.000 đồng và 04 đối tượng lao động tự do với số tiền 7.100.000 đồng. 
Đề nghị UBND huyện thăm 07 đối tượng BTXH có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. Hỗ trợ 
cho 9 đối tượng BTXH đau ốm với số tiền 5.000.000 đồng; cấp 6.045 kg gạo cho các hộ có nguy cơ thiếu đói trong 
dịp tết Nguyên Đán.  
38 Trong đó 01 hộ con Liệt sỹ và 01 hộ nghèo.
39 Toàn xã có 10 nhà tạm.
40  Hộ ông Lê Văn Hà thôn An Lâm; ông Nguyễn Minh Chung, bà Võ Thị Ba thôn An Phú
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27/01/2021 của Chính phủ41, tổng hợp đề nghị UBND huyện phê duyệt danh sách 
các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững để hưởng chính sách thoát nghèo bền 
vững theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND  của HĐND tỉnh42. Triển khai Kế hoạch 
giảm nghèo năm 2022 và phân công giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát 
nghèo, thoát cận nghèo. Tổ chức chu đáo Lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Nhận và 
trả thẻ BHYT cho trẻ em đúng thời gian quy định. Phối hợp tổ chức Hội thi “gia 
đình yêu thương” nhân ngày gia đình Việt Nam, chọn cử các em tham gia Hội thi 
mỹ thuật cấp huyện43.

3. Quốc phòng, an ninh và nội chính
a) Công tác quốc phòng, quân sự địa phương: Duy trì tốt công tác trực SSCĐ 

và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Tổ chức triển khai nhiệm vụ quốc phòng, QSĐP 
năm 2022. Quản lý tốt thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2022 và giao quân đạt 
100% chỉ tiêu44; rà soát, đăng ký thực lực cho nam công dân đủ 17 tuổi45; rà soát 
nắm thực lực nam thanh niên có đủ điều kiện kết nạp LLDQ năm 202246. Tổ chức 
trưng bày mô hình học cụ và tham gia huấn luyện LLDQ năm thứ nhất, năm thứ hai 
đảm bảo chỉ tiêu giao47; sáng kiến 01 mô hình lô cốt phục vụ cho công tác huấn 
luyện; điều động LLDQBC tham gia huấn luyện tại huyện48. Xây dựng kịp thời các 
kế hoạch bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ năm 2022. Hoàn thành báo cáo tự giám sát 
việc thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên 
địa bàn xã từ năm 2016 - 2020. Tham gia Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 
2022. Quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị hạng I, hạng II. Tổ chức xét duyệt chính trị, 
chính sách tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

  b) Công tác đảm bảo ANCT, TTATXH: Tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị 
quyết về công tác đảm bảo ANTT gắn với mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM năm 
2022; thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của xã và các thôn; phối hợp phát 
động phong trào TDBVANTQ đợt 1 năm 2022 tại 4/4 thôn. Tình hình ANCT ổn 
định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị quan trọng của địa 
phương. Tổ chức tốt công tác tuần tra kiểm soát địa bàn đảm bảo tình hình ANCT, 
TTATXH, ATGT trên địa bàn49. Thực hiện quản lý tốt QLHC về ANTT, phát hiện 

41 Về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021, toàn xã hiện có 71 hộ nghèo/129 khẩu, tỷ lệ: 8,16%; 18 hộ cận nghèo/95 
khẩu, tỷ lệ 2,07%. Chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025, toàn xã hiện có 103 hộ nghèo/280 khẩu, tỷ lệ 11,84%; 29 hộ 
cận nghèo/93 khẩu, tỷ lệ 3,33%.
42  02 hộ thoát nghèo /09 khẩu, 02 hộ thoát cận nghèo/08 khẩu.
43 Đạt giải nhì khối tiểu học, giải khuyến khích khối THCS, cấp huyện; giải nhì khối tiểu học cấp tỉnh.
44 Giao quân 4/4 thanh niên.
45 20 thanh niên
46 13/13 đồng chí, tỷ lệ 100%
47 18/20 đồng chí, tỷ lệ 90%
48 4/6 đồng tỷ lệ 60%.
49 Tổ chức 44 đợt tuần tra kiểm soát địa bàn , phát hiện 02 vụ phạm pháp hình sự, chuyển công an huyện điều tra, xử 
lý 01 vụ đánh bạc trái phép và 01 đánh người gây thương tích; 02 trường hợp vi phạm  xử phạt 1 triệu đồng, xử lý 01 
vụ, 05 đối tượng đánh bạc trái phép xử phạt hành chính mỗi đối tượng 1.000.000 đồng, tịch thu xung công quỹ 
2180.000 đồng; tổ chức tet  03 đối tượng sử dụng ma túy trái phép, lập hồ sơ xử phạt 01 đối tượng có kết quả dương 
tính ma túy 1.000.000 đông và xử lý 10 trường hợp vi phạm ATGT với số tiền 5.500.000 đồng, ban hành Quyết định 
quản lý sau cai nghiện 01 đối tượng, sử dụng trái phép chất ma túy 01 đối tượng. 
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và xử lý 01 trường hợp vi phạm xử phạt 750.000 đồng, thu hồi 01 cây súng tự chế 
và 01 bộ xung dí điện đánh bắt cá. Tiếp tục thực hiện tốt quản lý nhân hộ khẩu, dữ 
liệu dân cư và giải quyết cấp căn cước cho công dân. Tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm 
ngày truyền thống lực lương công an Nhân dân và ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh 
tổ quốc năm 2022.

c) Công tác tư pháp: Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành50. 
Kiện toàn, củng cố đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Tổ hòa giải51. Lập hồ sơ đề 
nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Phối hợp tổ chức 01 
buổi tập huấn công tác hòa giải cho 20 hoà giải viên. Thực hiện tốt công tác hộ tịch, 
chứng thực. Phối hợp thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự.

d) Công tác tiếp công dân: Chủ tịch UBND xã tổ chức 24 ngày tiếp công dân, 
đã tiếp 08 lượt công dân; Công chức Văn phòng - thống kê trực, tiếp thường xuyên 
15 lượt công dân. Tại các buổi tiếp công dân Chủ tịch UBND xã đã xử lý, giải quyết 
trả lời trực tiếp về các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân, cơ bản công dân 
đồng tình, nhất trí cao với với nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND xã. Ngoài ra, 
UBND xã tiếp nhận 13 đơn, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, giải quyết đúng 
thời hạn quy đinh: 13 đơn (trong đó: tranh chấp cây cối 01 vụ, tranh chấp đất đai:11 
đơn, GPMB 01 đơn), hòa giải thành 13 vụ, không có đơn chuyển Tòa án giải quyết. 

 e) Công tác nội vụ:
Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. Chỉ 

đạo tổ chức thành công bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ chức sinh 
hoạt chính trị với chủ đề  “Tự soi, tự  sửa” về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 
XII. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách cho CB,CC và người 
lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Thực hiện 
tốt công tác CCHC, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và giải quyết 
kịp thời các thủ tục hành chính52. Phát huy hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ 
sơ công việc (Q-office), thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ53. Từng bước triển 
khai các nội dung về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thông minh. Cử CBCC 
tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ 
các kỳ họp HĐND xã khóa VIII. Tăng cường công tác QLNN về tôn giáo, thanh 
niên và Hội54, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Tổ chức phát động 
và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua55.

50 Tuyên truyền Luật Hòa giải, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Dự bị động 
viên năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2020, Luật Phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm năm 2007.
51 10 Tuyên truyền viên pháp luật, 4 Tổ hòa giải, 20 Hòa giải viên
52 Tiếp nhận và giải quyết 1342 TTHC trong đó lĩnh vực TP-HT: 1191, LĐ,TB&XH: 148, Đất đai: 03
53 Tiếp nhận 645 văn bản đến của các cấp và ban hành 1112 văn bản các loại.
54 Hội CTĐ xã vận động được 50 tình nguyện viên đăng ký hiến máu, kết quả cho được 23 đơn vị máu, đạt chỉ tiêu 
huyện giao. Hội Khuyến học huy động được 13.130.000 đồng, tổ chức khen thưởng cho 46 em học sinh giỏi năm học 
2021-2022;  thi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện và 30 em học sinh vượt khó học tấp tốt năm học 2021-2022.
55 Chủ tịch UBND xã khen thưởng 16 tập thể, 40 cá nhân; đề nghị huyện khen thưởng cho 06 cá nhân và công nhận 
02 CSTĐ cấp cơ sở.  
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những mặt được
Trong 9 tháng qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ được phân công, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND xã đã 
bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá 
tốt kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch bênh Covid-19; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có bước phát 
triển; các chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế được Nhân dân tích cực 
hưởng ứng; tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; các tiêu 
chí về xây dựng NTM, thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm đầu 
tư; quản lý và điều hành thu - chi ngân sách đúng quy định; tăng cường công tác 
quản lý tài nguyên, khoáng sản; lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động TDTT được 
quan tâm đầu tư; giải quyết tốt các chế độ, chính sách; thực hiện tốt công tác tiếp 
dân, giải quyết các đơn thư của công dân; quản lý và điều hành tốt hệ thống Q-
Office; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xây dựng 
chính quyền ngày càng vững mạnh, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện.

2. Hạn chế 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn 

một số hạn chế đó là: Xảy ra dịch bệnh trên gia súc; chậm triển khai thực hiện tháng 
vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi; tiêm phòng gia súc chưa đạt chỉ 
tiêu; tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng vẫn còn xảy; chậm triển khai 
phương án dịch vụ môi trường rừng; tỉ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 mũi 3, 
mũi 4 đối với người từ 18 trở lên và mũi 1 đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi còn 
thấp; các tệ nạn xã hội như đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp vẫn 
còn xảy ra; một số công chức, người hoạt động không chuyên trách còn thụ động 
trong tham mưu giải quyết công việc, chất lượng văn bản tham mưu còn hạn chế.

 3. Nguyên nhân hạn chế
a) Nguyên nhân khách quan: Do tác động của đại dịch Covid-19 ở người và 

dịch bệnh ở gia súc, diễn biến bất thường của thời tiết, giá cả vật tư tăng cao, nguồn 
lực trong Nhân dân, nguồn lực đầu tư của ngân sách nhà nước còn hạn chế; đời sống 
của Nhân dân còn nhiều khó khăn.

b) Nguyên nhân chủ quan: Một số cán bộ, công chức, người hoạt động không 
chuyên trách chưa thật sự năng động, sáng tạo, chưa thật sự tâm huyết, dám nghĩ, 
dám làm, còn có tư tưởng trông chờ vào cấp trên. Một bộ phận Nhân dân ý thức chấp 
hành pháp luật chưa cao, có tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Phần II
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KT-XH, QP-AN QUÝ  IV NĂM 2022
1. Về kinh tế
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết 

định số 1334/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu 
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kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị 
quyết số 19/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội, đảm bảo QP-AN năm 2022.

 - Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn Nhân dân chuẩn bị các diều kiện sản xuất 
vụ Đông xuân 2023. Tiếp tục triển khai các chính sách phát triển kinh tế theo các Đề 
án của huyện, tỉnh. Tổ chức thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn 
nuôi. Tiếp tục tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn gia súc. Tổ chức tổng kết sản xuất 
nông nghiệp năm 2022 triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023. Tổng kết công tác 
PCTT, TKCN năm 2021, triển khai phương án năm 2022.
 - Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp trong quản lý, bảo vệ và 
rừng, nhất là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra, xử lý các vụ việc tồn 
đọng và vụ việc phát sinh theo quy định. Phát huy tốt tổ bảo vệ rừng và triển khai 
thực hiện phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác 
quản lý đối với diện tích rừng khoanh nuôi trồng bổ sung và khoanh nuôi xúc tiến 
tái sinh theo dự án KfW6. Vận động Nhân dân thực hiện trồng rừng gỗ lớn gắn với 
chứng chỉ FSC. 

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc lấn chiếm đất, sử dụng đất không 
đúng mục đích; hoàn thành việc rà soát và có kế hoạch quan lý quỹ đất 5%, đất công 
chuyên dùng; quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản và môi trường. Tiếp tục triển khai 
các nhiệm vụ theo phương án di dời nhà ở theo Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh.

- Tăng cường công tác vận động GPMB, xây dựng hoàn thành và quyết toán 
các công trình XDCB trên địa bàn năm 2022. Kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý 
các chương trình MTQG và Ban phát triển các thôn; duy trì, nâng cao chất lượng 
các tiêu chí NTM đã đạt và tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch 
thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2022 và thôn NTM kiểu mẫu. Rà soát, 
bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
 - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu - chi ngân sách. Hoàn thành huy động các 
loại quỹ năm 2022 và khai thác tốt các nguồn thu phát sinh từ hộ kinh doanh cá thể 
và phương tiện vận tải.

2. Văn hoá - xă hội
- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023. Duy trì, giữ vững 

kết quả phổ cập GDTH và THCS, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
5 tuổi. Tổ chức kỷ niệm 40 năm nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19, phòng chống sốt xuất 
huyết, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đạt chỉ tiêu huyện 
giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân 
dân; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, tăng cường công tác phối hợp, tuyên 
truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an 
toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện đề án 3 công trình vệ sinh. Kịp thời khám bệnh, 
sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân khi đau, ốm, tai nạn xảy ra. Chỉ đạo thực hiện tốt 
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chính sách DS KHHGĐ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 
thức cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ phòng bệnh. Phối hợp với MT, hội đoàn thể 
làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu đề ra. 

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người 
có công; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách 
và đối tượng xã hội. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm 
nghèo. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. Chú trọng công tác 
hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm. Làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, 
cận nghèo năm 2022. Vận động các hộ đã đăng ký thực hiện xây chòi tránh bão/lụt 
theo Nghị quyết 32/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo Thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới"; vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hoá, KDC văn hoá. Có kế 
hoạch tuyên truyền, cổ động trực quan và hướng dẫn nhân dân trang trí vật tư chính 
trị nhân các ngày lễ, sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước. Quản lý, vận hành 
và phát huy tốt hệ thống đài truyền thanh, cổng TTĐT xã,…

3. Công tác quốc phòng, an ninh và nội chính  
 - Duy trì trực SSCĐ, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, xây dựng kế 
hoạch trực bảo vệ các ngày lễ; quản lý tốt thực lực nam công dân từ 18 tuổi đến 27 
tuổi để khám sức khỏe NVQS và thực hiện giao quân năm 2023 đảm bảo chất lượng, 
đạt 100% chỉ tiêu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, hậu cần, nhất là thực hiện 
tốt công tác PCTT&TKCN. Tổng kết công tác QP - QS địa phương và công tác công 
an năm 2022. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội 
Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022). Tiếp tục giải quyết dứt điểm hồ sơ 
tồn đọng theo Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ.
 - Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các 
loại đối tượng trên địa bàn, kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật, tăng cường đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, 
thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn 
xã, nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo 
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” (Đề án 
06).
 - Tổ chức tuyên truyền kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành; phát huy 
vai trò của các Tổ hòa giải; thực hiện tốt công tác hộ tịch và chứng thực bản sao từ 
bản chính trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng  phí.

 - Tổ chức kiểm điểm những tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quá 
trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao sau khi có kết luận của Thanh tra 
hoạt động tài chính. Kiểm tra, giải quyết, trả lời ý kiến nghị, phản ánh của cử tri, 
thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư; tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC. 
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ CB,CC,KCT 
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trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục kiện toàn, 
củng cố, sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ của CB, CC, KCT phù hợp với năng lực 
chuyên môn. Tiếp tục triển khai đánh giá hằng tháng đối với CBCC, KCT theo Công 
văn số 284-CV/HU ngày 10/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thanh niên và Hội. Tổ chức kiểm điểm, phân loại 
CBCC, KCT năm 2022 đúng quy định. Tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào 
thi đua yêu nước; tổng kết công tác thi đua, xét chấm điểm thi đua năm 2022. 

- Tăng cường phối hợp giữa UBND xã với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã 
để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các 
phong trào thi đua trên các lĩnh vực, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn 
với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm huy 
động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội năm 2022. 

Phần III
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10

1. Kinh tế
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ 

Đông Xuân 2023. Tiếp tục triển khai các chính sách phát triển kinh tế theo các Đề 
án của huyện, tỉnh. Tổ chức thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn 
nuôi. Tiếp tục tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn gia súc đợt 2/2022.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra, xử lý các vụ việc  tồn đọng 
và vụ việc phát sinh theo quy định. Phát huy tốt tổ bảo vệ rừng và triển khai thực 
hiện phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hoàn thành kiểm tra, rà soát, đánh 
giá thực trạng hiện nay đối với diện tích rừng khoanh nuôi trồng bổ sung và khoanh 
nuôi xúc tiến tái sinh thực hiện theo dự án KFW6 trên địa bàn để có biện pháp quản 
lý hiệu quả. 

- Tổ chức tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2023.

- Tiếp tục vận động GPMB các công trình XDCB trên địa bàn. Kiện toàn 
BCĐ, BQL chương trình MTQGXDNTM và BPT các thôn, duy trì, nâng cao chất 
lượng các tiêu chí NTM đã đạt và tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo kế 
hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2022 và thôn NTM kiểu mẫu

- Tập trung huy động các loại quỹ năm 2022 và khai thác tốt các nguồn thu 
phát sinh từ hộ kinh doanh cá thể và phương tiện vận tải.

2. Văn hoá - xã hội
   - Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023, phấn đấu tuyển 

sinh đạt 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp. Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập GDTH 
và THCS, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19, phòng chống sốt xuất 
huyết, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 đạt chỉ 
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tiêu huyện giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, tăng cường công tác 
phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi 
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện đề án 3 công trình vệ sinh. 

 - Thường xuyên theo dõi tình hình đời sống của Nhân dân, thực hiện tốt công 
tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công; tiếp tục thực hiện 
tốt công tác xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách và đối tượng xã hội. Thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo. Triển khai kịp thời các 
chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. Làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận 
nghèo năm 2022.

- Chỉ đạo Thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới"; vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hoá, KDC văn hoá. Quản lý, 
vận hành và phát huy tốt hệ thống đài truyền thanh, cổng TTĐT xã.       

3. Công tác quốc phòng, an ninh và nội chính  
 - Duy trì trực SSCĐ, rà soát thực lực nam công dân từ 18 tuổi đến 27 tuổi tổ 
chức xét duyệt để khám sức khỏe NVQS và thực hiện giao quân năm 2023 đảm bảo 
chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, hậu cần, nhất 
là thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN. 
 - Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các 
loại đối tượng trên địa bàn, kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật, tăng cường đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, 
thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn 
xã, nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ.
 - Tổ chức tuyên truyền kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành; phát huy 
vai trò của các Tổ hòa giải; thực hiện tốt công tác hộ tịch và chứng thực bản sao từ 
bản chính trên môi trường điện tử. Ðẩy mạnh các biện pháp ðấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí.

 - Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư;  đẩy 
mạnh CCHC, chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC. Nâng cao 
tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ CBCC, KCT trong thực 
thi công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

Phần IV
NHỮNG CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ PHÁT KT-XH, QP-AN NĂM 2023
1. Kinh tế 
- Diện tích gieo sạ cả năm 224ha, năng suất 49 tạ/ha, sản lượng 1.131,2 tấn, 

Đông xuân 140 ha, năng suất 55 tạ/ha, sản lượng 770 tấn; Hè thu 84 ha, năng suất 
43tạ/ha, sản lượng 361,2 tấn.
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- Diện tích ngô gieo trồng cả năm 12,5 ha, năng suất 46,5 tạ/ha, sản lượng 
57,9 tấn, Đông xuân 5,5 ha, năng suất 48 tạ/ha, sản lượng 26,4 tấn, hè thu 7 ha, năng 
suất 45 tạ/ha, sản lượng 31,5 tấn.
 - Tổng sản lượng lương thực có hạt 1.189,1, tấn, trong đó Lúa là 1.131,2 tấn; 
ngô 57,9 tấn.
 - Xây dựng mới 05 vườn điểm.
 - Tổng đàn trâu 215 con; đàn bò 1.290 con, trong đó bò lai 1.225 con (chiếm 
95% so với tổng đàn); đàn lợn 800 con, tổng đàn gia cầm 15.000 

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt 80% tổng đàn trở lên.
    - Thu ngân sách tại xã tăng 10% so với huyện giao. Huy động các loại quỹ đạt 
100%.  

- Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 42.000.0000 đồng/người/năm
- Thực hiện bê tông hóa đạt 100% theo nguồn vốn huyện giao.
- Giữ vững các tiêu chí đã đạt và phấn đấu thêm 03 tiêu chí Nông thôn mới 

gồm: Tiêu chí số 5 (Trường học); tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), tiêu chí số 14 (giáo 
dục- đào tạo).

 2. Văn hoá - xã hội
- Phấn đấu 100% học sinh được xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt 

nghiệp THCS, 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường. 
  - Khống chế tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.
 - Hạn chế thấp nhất tỷ lệ sinh con thứ 3+

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 6,5 %.
 - Duy trì và tiếp tục thực hiện các chuẩn quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí mới.
 - Phấn đấu giảm 10 hộ nghèo, 09 hộ cận nghèo 
 - Phấn đấu gia đình văn hóa đạt 95% trở lên, xây dựng 04 thôn đạt danh hiệu 
thôn văn hóa. 
    - Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 90 %.
 - Cơ quan đạt cơ quan văn hóa.
 - 90% trở lên số hộ có 3 công trình vệ sinh hợp vệ sinh.

- 100% số hộ dùng nước hợp vệ sinh.
- Duy trì thu gom rác thải 4/4 thôn
3. Công tác quốc phòng, an ninh và nội chính  
- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.
- Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, 

100% số thôn và 95% số hộ đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
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Trên đây là đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng,  nhiệm vụ, 
giải pháp thực hiện quý IV năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và những chỉ 
tiêu định hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023, kính báo 
cáo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Các ngành, Mặt trận, đoàn thể xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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