
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- Xã hội,  Quân sự - an ninh 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

(Báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp thứ thứ tư, HĐND xã khóa XXII) 

 

 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm 2022 

với những điều kiện thuận lợi là kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường 

mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi 

và phát triển KTXH; các hoạt động văn hóa-xã hội dần trở lại bình thường. Tuy 

nhiên, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; thời tiết diễn biến 

không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, mưa nhiều, sâu bệnh trên cây lúa dẫn 

đến năng suất, sản lượng thấp hơn so với cùng kỳ, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Lĩnh vực nông - Lâm nghiệp – chăn nuôi: 

- Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1050,61tấn, đạt 74,27% 

KH cả năm, bằng 102,96% so với cùng kỳ 2021.  

Cây lúa gieo cấy được 117ha, đạt 100 %KH, bằng 100% so với cùng kỳ năm 

2021; năng suất bình quân 60,03 tạ/ha; Sản lượng 702,44 tấn; đạt 92,18 % KH cả 

năm, bằng 96,71% so với cùng kỳ năm 2021.     

Cây ngô gieo trỉa 68/62ha, đạt 109,68%KH (trong đó 10ha ngô làm thức ăn 

chăn nuôi, 58ha ngô lấy hạt); năng suất bình quân 60,03 tạ/ha; sản lượng 348,17 tấn, 

bằng 118,43% so với cùng kỳ năm 2021. 

Cây lạc gieo trỉa 25/25ha, đạt 100% KH, năng suất bình quân 23 32 tạ/ha; Sản 

lượng 57,5 tấn, đạt 71,88% KH; bằng 71,88% so với cùng kỳ 2021. 

Khoai lang 2ha năng suất bình quân 74 tạ/ ha, sản lượng 14,8tấn. 

* Sản xuất vụ hè thu: Đã triển khai kịp thời kế hoạch sản xuất hè thu xuống 

tận thôn xóm, giao chỉ tiêu định hướng một số loại cây trồng chủ yếu , vật nuôi đến 

tận thôn xóm. Đến nay, Lúa đã gieo cấy được 18/10 ha đạt 180% kế hoạch đề ra. 

Ngô gieo trỉa được 55/55 ha đạt 100% kế hoạch, đậu 45/45ha đạt 100% kế hoạch. 

- Công tác khuyến nông: Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình phát triển của 

cây trồng, vật nuôi và tuyên truyền cho bà con nhân dân biết về tình hình sâu bệnh, 

cách phòng trừ và chăm sóc cây trồng kịp thời. 

- Chăn nuôi: 6 tháng đầu năm  tổng đàn trâu, bò có 1056/1020 con đạt 103,5 

% KH; Đàn lợn có 6538/5800 con, đạt 112,7% KH. Đàn gia cầm có 

22.069/21.000con, đạt 105,1% KH. Đàn ong có 580/550 đàn, đạt 105,5% KH cả 

năm. 

Bước đầu về sản xuất nông nghiệp hữu cơ liên kết với Tập đoàn Quế Lâm có  
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hộ chị Võ Thị Thanh Kỷ, quy mô 2 con nái và 10 con lợn thịt.  

Công tác tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc được quan tâm chỉ đạo triển khai 

kịp thời. Về tiêm phòng viêm da nổi cục kết quả: 516/680 con trong diện tiêm đạt 

75,8 %. 

Về tiêm phòng Vắc xin Tụ huyết trùng và lở mồm lóc móng đã tiêm 532/680 

liều đạt 78,2 % kế hoạch.  
Vắc xin dại chó: đã tiêm 324/371 con trong diện tiêm đạt 87,3 % . 

- Lâm nghiệp:  

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, phòng chống cháy chữa cháy rừng 

và xây dựng phương án phòng chống cháy bảo vệ rừng, ký kết các hộ có rừng thực 

hiện công tác phòng chống cháy rừng. Tổ chức trồng mới 25,5 ha keo tại khu vực 

đồng quản, khai thác 5,5ha. 

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý BVR&PCCCR. Duy 

trì phân công lực lượng trực sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố. Sáu tháng đầu năm 

không xẩy ra vụ cháy rừng nào. 

 2. Lĩnh vực địa chính- Tài nguyên và môi trường: 

* Địa chính:  

- Phối hợp với Phòng TN&MT huyện rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất 6 tháng đầu năm 2022. 

- Đón đoàn thanh tra huyện về thanh tra, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất 

sai thẩm quyền từ năm 2014 đến năm 2021 trên địa bàn xã. 

- Tiếp nhận 34ha đất rừng do công ty Cao su bàn giao 

- Hoàn thiện hồ sơ đất khoán bãi boong cho 6 hộ dân 

- Phối hợp với kiểm lâm địa bàn rà soát diện tích rừng của các hộ dân có nhu 

cầu chuyển sang đất trồng cây ăn quả. 

- Hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị đón đoàn giám sát của HĐND huyện. 

- 6 tháng đầu năm đã hoàn thiện và cấp đổi 14 giấy chứng nhận quyền  sử 

dụng đất. Cụ thể:  

+ Đã cấp lại 5/15 Giấy CNQSDĐ sau khi giải phóng mặt bằng đường Sơn 

Long – Chợ bộng (còn 10 hộ chưa được cấp lại, trong đó: có 03 bộ hồ sơ đã nộp về 

huyện đang chờ kết quả; 02 hộ dân đang vắng mặt tại địa phương chưa về kê khai 

lại; 05 hộ dân đã xây dựng hàng rào kiên cố trên phần đất đã được giải phóng đền 

bù nên chưa làm lại được). 

+ 03 bộ công nhận thêm đất ở theo Quyết định 37 của UBND tỉnh 

+ 06 bộ hồ sơ chuyển nhượng đất đai. 

- Triển khai rà soát đất tồn động chưa được cấp giấy CNQSDĐ theo Nghị 

quyết 54 của HĐND tỉnh kết quả như sau: Về đất ở, đất vườn còn 54 thửa; đất nông 

nghiệp còn 21 thửa; đất lâm nghiệp còn 03 thửa. 

        * Môi trường: HTX môi trường hoạt động tích cực hàng tuần vào sáng thứ 6 đi 

thu gom rác thải tại các tuyến đường được hộ dân tập kết và vận chuyển vào bãi thu 

gom rác thải của xã, thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân phân loại rác 
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tại hộ gia đình, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng ngõ xóm. 

* Thủy lợi: Chỉ đạo HTX thủy nông  kiểm tra tu sửa mương và máy bơm đảm 

bảo nước phục vụ vụ xuân, vụ hè thu; 

- Tiếp nhận 1 trạm bơm tại Cây Lau – thôn 1 đưa vào sử dụng. 

3. Công tác xây dựng nông thôn mới: 

Công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành từ xã đến thôn tiếp tục được tăng cường 

ngay từ đầu năm, triển  khai xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí đồng thời tổ 

chức phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Trong 6 tháng đã 

phối hợp với các đơn vị thôn xóm tổ chức đón 17 đoàn về tham quan, học tập kinh 

nghiệm tại các mô hình và các thôn. 

Tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và 

phát triển sản xuất - kinh doanh gắn với xây dựng nông thôn mới. Triển khai, hướng 

dẫn thực hiện các chính sách của tỉnh theo Nghị quyết 39, NQ 44, NQ 51 của cấp 

trên. Triển khai xây dựng 1 thôn thông minh (thôn 4), xây dựng ngôi nhà trí tuệ tại thôn 

3; 2 cụm dân cư sinh thái, 4 nhà vườn sinh thái, 1 mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ tại 

thôn 1  

- 6 tháng đầu năm thường xuyên tổ chức 5 thôn ra quân xây dựng nông thôn 

mới, BCĐ xã đã tổ chức 2 cuộc phát động cao điểm xây dựng Nông thôn mới cắt 

tỉa, xới cỏ, dọn Vệ sinh các tuyến đường giao thông với chiều dài 6,4 km; dọn vệ  

sinh khuôn viên nhà văn hóa các thôn; Nạo vét được 2,7 km mương rảnh thoát 

nươc; trồng mới 185 cây cảnh; làm mới trạm bơm và 300m kênh mương; trồng 85 

m hàng rào xanh;  Đặc biệt, đã có 466 lượt hộ thực hiện việc chỉnh trang các nội 

dung liên quan tại hộ gia đình, gồm 17 chỉnh trang khuôn viên nhà ở, 2 nâng cấp 

chỉnh trang chuồng trại chăn nuôi, 32 hộ che chắn chuồng trại, 16 hộ xây nhà tắm, 

nhà vệ sinh tự hoại, 148  hộ chỉnh trang vườn hộ, 222 hộ cắt tỉa, chăm sóc cây HRX, 

10 hộ xây hố lắng lọc,  3 hộ xây hố ủ phân; 16 hộ chỉnh trang cổng ngõ đẹp. 

4. Lĩnh vực tài chính: 

- Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt:  5.842.563.000 đồng đạt 

122% kế hoạch. Trong đó: Các khoản thu 100%: 3.568.000đồng; Thu phân chia tỷ 

lệ %: 34.951.000đồng; Thu trợ cấp cân đối ngân sách:  5.804.044.000đồng. 

- Tổng chi 6 tháng ước đạt: 4.577.356.600 đồng đạt 96% kế hoạch. Trong đó: 

Chi đầu tư phát triển:  2.397.216.000đồng; Chi thường xuyên: 2.180.140.600đồng. 

Công tác chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên cũng như 

các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng 

an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. ( có báo cáo chi tiết về thu, chi ngân sách) 

5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội  

 5.1. Giáo dục: 

Mặc dù có ảnh hưởng do dịch COVID-19 song chất lượng giáo dục được 

nâng lên, công tác giáo dục được quan tâm và đạt kết quả tốt. Triển khai có hiệu quả 
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chương trình giảng dạy theo đúng quy định của bộ, ngành; Công tác phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ 5 tuổi tiếp tục được cũng cố vững chắc.  

Tiểu học: Tổng số học sinh có 124 em. Trong đó, 14 học sinh được công nhận 

giỏi tỉnh, 27 học sinh được công nhận giỏi huyện, 53 học sinh xuất sắc các môn học,  

kết quả học sinh được lên lớp đạt 100%, có 3 giáo viên được công nhận giỏi huyện; 

01 đ/c đề nghị tỉnh tặng bằng khen, 01 chiến sỹ thi đua, 10 đ/c lao động tiên tiến; 

Tập thể trường được Sở giáo dục & đào tạo tặng giấy khen; UBND tỉnh tặng bằng 

khen. Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường chuẩn quốc gia 

mức độ 2. 

Mầm non: Tỷ lệ huy động trẻ em đúng độ tuổi đến trường đạt 100%, hiện nay 

trường có 100 em học sinh và 11 cán bộ giáo viên, nhân viên. Nhà trường tổ chức ăn 

bán trú cho các em đạt 100%, có 1 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 5 giáo 

viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 02 giáo viên được công nhận giỏi huyện. 

Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, trường chuẩn quốc gia mức độ 

1. 

       5.2. Lĩnh vực văn hoá - Thông tin thể dục thể thao:  

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Nhâm 

Dần, tạo không khí vui tươi phục vụ nhân dân vui Xuân, đón tết; tuyên truyền đại hội 

các chi bộ, thôn xóm nhiệm kỳ 2022-2025; đại hội Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh 

niên nhiệm kỳ 2022-2027; tuyên truyền thực hiện DVC mức độ 3, công tác sản xuất: 

Phòng chống sâu bệnh, chăm sóc cây trồng vụ xuân, phòng chống dịch dịch corona, 

công tác xây dựng nông thôn mới. 

- Tổ chức tổng kết 20 năm Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, gắn với tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.  

- Tổ chức thành lập các đoàn vận động viên tham gia các giải đấu Đại hội 

TDTT toàn huyện lần thứ V. 

- Phối hợp với Hội phụ nữ xã, các đơn vị thôn xóm thành lập các câu lạc bộ 

văn hóa – văn nghệ tại các đơn vị thôn. Bước đầu các câu lạc bộ đi vào hoạt động có 

hiệu quả, mang lại sự vui tươi, phấn khởi cho người dân. 

Đài truyền thanh: Đã làm tốt công tác truyền tải thông tin, phản ảnh kịp thời 

các sự kiện chính trị nhất là công tác tuyên truyền đại hội các chi bộ, thôn xóm nhiệm 

kỳ 2022-2025; đại hội Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027; 

tuyên truyền việc thực hiện CCHC, nhất là triển khai thực hiện các TTHC trực tuyến 

mức độ 3, 4 và dịch vụ BCCI tới người dân; hoạt động lao động sản xuất, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, công tác xây dựng nông thôn mới…. 

5.3. Công tác thương binh xã hội : 
Sáu tháng đầu năm đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho 

các gia đình có công với cách mạng, gia đình thân nhân liệt sỹ, các nhu cầu về an 

sinh xã hội được đảm bảo.  

Tổ chức kiểm tra, rà soát các đối tượng chính sách xã hội, nắm chắc tình hình 

đời sống nhân dân, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, 

chính sách đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, các hộ gia đình 

khó khăn, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói trong những ngày Tết. 
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Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các nhà tài trợ tổ chức tặng quà cho các đối 

tượng hộ nghèo, gia đình chính sách vui tết đón xuân với gần 400 suất quà tổng trị 

giá gần 160 triệu đồng . 

 Lập danh sách cấp phát thẻ BHYT cho đối tượng BTXH, Hộ nghèo, cận nghèo 

đầy đủ kịp thời. 

Giải quyết chế độ hỗ trợ tiền ăn cho 74 đối tượng F1,F0 cách ly phòng, chống 

dịch Covid-19 và 03 đối tượng Lao động tự do với tổng số tiền 82.060.000 đồng. 

- Giải quyết 04 bộ mai táng phí NCC,  điều chỉnh tăng trợ cấp 01 đối tượng 

BTXH, 08 bộ hồ sơ tăng mới BTXH ( trong đó đối tượng người đủ từ 80 tuổi trở lên 

02 bộ. người khuyết tật 04 bộ, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng 02), 04 hồ 

sơ ưu đãi trong giáo dục, 05 bộ hồ sơ thờ cúng liệt sỹ) 

- Hoàn thiện 1 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương 

binh. 

5.4. Công tác y tế-  dân số, KHH gia đình:  

Phòng chống dịch covid-19:  

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, đã xây dựng Kế hoạch Phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trong năm 2022.  

- Lập hồ sơ, giám sát, điều trị theo dõi cách ly y tế tại nhà cho 303 trường hợp 

mắc covid-19. Đến thời điểm hiện tại dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. 

- Tổ chức tiêm phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người trên 17 tuổi; Mũi 1, 

mũi 2 cho trẻ từ 5-17 tuổi và mũi tăng cường cho đối tượng đủ điều kiện. 

           Y tế: Các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được 

quan tâm thực hiện tốt. Phối hợp các ban ngành tuyên truyền bảo vệ sức khỏe, vệ 

sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh; Các hoạt động tiêm chủng, các chương 

trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai kịp thời; 6 tháng đầu năm đã khám 

chữa bệnh cho 567 lượt người, trong đó điều trị nội trú 12 trường hợp, chuyển tuyến 

04 trường hợp. Tổ chức khám và điều trị cho trẻ em dưới 15 tuổi là 49 cháu, khám 

và điều trị đông y cho 196 bệnh nhân. 

        Dân số KHH gia đình: Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia 

đình được quan tâm. 6 tháng đầu năm có 5 cháu được sinh ra và có 01 trường hợp 

sinh con thứ 3 trở lên chiếm 20%.  

6. Lĩnh vực quân sự địa phương – an ninh – nội vụ 

6.1. Quân sự địa phương: Triển khai thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến 

đấu, phối hợp với ngành công an tuần tra, bảo vệ ngày lễ lớn, tết nguyên đán.  

Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, 

phương án nhiệm vụ năm 2022, công tác phòng chống cháy rừng.  

Hoàn thành tốt công tác giao tuyển quân tiễn chân 02 thanh niên lên đường 

nhập ngũ theo chỉ tiêu huyện giao.  

Tổ chức ra quân huấn luyện chiến đấu đảm bảo quân số 100%, được huyện 

đánh giá đảm bảo quân số, chất lượng huấn luyện được đảm bảo hơn so với năm 

trước. 

6.2. An ninh trật tự: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
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bàn tiếp tục ổn định, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết. Các vụ việc xẩy xa 

trên địa bàn giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh 

Tổ quốc ở các địa bàn dân cư được đẩy mạnh. Làm tốt công tác phòng chống dịch 

covid-19, phối hợp với trạm y tế, các đơn vị thôn xóm tiến hành điều tra, truy vết 

các đối tượng F1 của ca bệnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quản lý tốt các 

trường hợp F0 điều trị cách ly tại nhà. Phối hợp với trạm y tế tiến hành làm sạch dữ 

liệu tiêm chủng phục vụ công tác cấp hộ chiếu Vắc xin. 

Phối hợp công an huyện cấp xác thực định danh điện tử cho công dân trên địa 

bàn. 

Sáu tháng đầu năm công an xã đã xử lý 01 vụ đánh bài ăn tiền theo đúng quy 

định. 

6.3. Tư pháp- Hộ tịch:  

-  Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Tăng cường tuyên truyền phổ biến 

pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, các văn bản mới có hiệu lực .... 

 - Công tác hành chính - hộ tịch: Làm tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng 

thực, cho tất cả các hộ dân trên địa, bàn đúng quy định về thời gian. 

- Công tác hòa giải: Các tổ hòa giải phát huy tốt vai trò hòa giải cơ sở trong 6 

tháng đầu năm. 

- Công tác tiếp dân và xử  lý đơn thư: Công tác tiếp dân được duy trì hàng 

tuần, 6 tháng đầu năm tiếp dân 5 trường hợp, nhận 04 đơn phản ánh kiến nghị  đã 

giải quyết. 

- Công tác cải cách hành chính: Chấp hành nghiêm công tác cải cách hành 

chính, chế độ công vụ, ban hành đầy đủ các kế hoạch về cải cách hành chính; hoạt 

động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  ngày càng chất lượng, các thủ tục hành 

chính được giải quyết đúng thời gian quy định. Thực hiện giải quyết các TTHC qua 

DVC mức độ 3 vượt kế hoạch đề ra, đến nay đã thực hiện 27/187 hồ sơ 14,4% số 

TTHC được tiếp nhận. 

Triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 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 trên địa bàn xã Ân Phú. 

-  Công tác nội vụ: Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức và bán chuyên trách. Thực hiện bố trí  nhân viên y tế, cộng tác viên dân 

số KHHGĐ, phụ trách công tác gia đình tại các đơn vị thôn theo đúng quy định cấp 

trên. Hoàn thiện hồ sơ xử lý kỹ luật 01 đồng chí công chức vi phạm chính sách 

DSKHHGĐ.  Làm thủ tục đề nghi nâng lương thường xuyên cho 04 CBCC, nâng 

lương trước hạn cho 01 đ/c theo quy định.  

Phối hợp với MTTQ xã tổ chức triển khai, hướng dẫn công tác bầu cử trưởng 

thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn 5 thôn thành công tốt đẹp. 

- Công tác thống kê: Thực hiện tốt các cuộc điều tra, rà soát thường kỳ theo 

hướng dẫn cấp trên. 
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7. Hoạt động thôn xóm: 

Các đơn vị thôn xóm hoạt động tích cực đã bám sát các chủ trương chính sách 

của cấp trên, chỉ đạo nhân dân tổ chức sản xuất chăm bón, thu hoạch vụ xuân và 

triển khai sản xuất vụ hè thu đúng lịch thời vụ. Trực tiếp lãnh đạo nhân dân trong 

công tác XDNTM, xây dựng khung kế hoạch đơn vị thôn, thường xuyên  tổ chức 

tuyên truyền nhân dân tham gia chiến dịch ra quân phát quang, vệ sinh đường làng 

ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa thôn, nạo vét kênh mương để đảm bảo tiêu chí 

NTM nhất là xây dựng vườn sinh thái, cụm sinh thái, thực hiện tốt hương ước thôn, 

hoạt động tổ liên gia.  

Tổ chức thành công đại hội thôn xóm nhiệm kỳ 2022-2025. 

II. VỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ:  

           1. Tồn tại, hạn chế: 

- Công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm tại các thôn chưa đồng 

đều nên kết quả đạt được của một số thôn còn hạn chế, có thời điểm phong trào còn 

chững lại, công tác phối hợp triển thực hiện chưa cao như xây dựng vườn sinh thái, 

cụm sinh thái. Còn biểu hiện thiếu quyết tâm, vào cuộc của một số cán bộ tổ chức 

và người dân chưa mạnh, chưa tạo phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân. 

- Một số ban phát triển thôn còn thiếu chủ động, thiếu nổ lực, chưa chú trọng 

huy động Nhân dân thực hiện. Việc duy trì, giữ vững các tiêu chí khu dân cư NTM 

kiểu mẫu, vườn mẫu, cụm dân cư, tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp đã đạt có 

thôn chưa được duy trì thường xuyên,... 

- Việc rà soát, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo ký kết đầu năm giữa các ban, 

ngành, đoàn thể đạt hiệu quả chưa cao. 

- Việc tuyên truyền vận động, rà roát quản lý bảo hiểm y tế chưa đạt kế 

hoạch. 

- Việc đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, Dịch vụ công mức độ 3, 

4 vẫn còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất và thói quen, trình độ của người dân. 

 2.  Nguyên nhân của  tồn tại, hạn chế: 

- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của một số tổ 

chức chưa quyết liệt, vai trò trách nhiệm chưa cao. 

 - 6 tháng đầu năm diễn ra đại hội chi bộ, thôn xóm nhiệm kỳ 2022-2025 có sự 

thay đổi về nhân sự do đó phần nào đã ảnh hưởng đến hoạt động của thôn xóm. 

 - Công tác phối hợp tuyên truyền vận động, thực hiện phong trào giữa UBND  

và các tổ chức đoàn thể chưa quyết liệt, chưa phân rỏ trách nhiệm khi đã ký kết thi 

đua. 

VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Với tình hình chung và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã tạo 

đà cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm; Tuy vậy vẫn 

còn những khó khăn hạn chế đòi hỏi phải quyết tâm, nổ lực cao trong chỉ đạo điều 

hành để hoàn thành mục tiêu đề ra theo nghị quyết HĐND xã, do vậy cần tập trung 

các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

        1. Về phát triển kinh tế: 
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        1.1 Nông - Lâm nghiệp 

      - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chăm sóc cây trồng và vật nuôi hè thu; xây 

dựng kế hoạch vụ đông 2022; xây dựng đề án vụ xuân 2023 để đảm bảo chỉ tiêu, 

diện tích sản lượng lương thực cây có hạt cả năm. Tiếp tục phát triển các sản phẩm 

chủ lực có lợi trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. 

      - Dự kiến chuyển đổi 5 ha diện tích đất nông nghiệp, hói, bàu  chuyển sang trồng 

sen. Phấn đấu không để diện tích đất bỏ hoang.  

      - Tiếp tục duy trì và phát triển tổng đàn gia súc gia cầm, các mô hình chăn nuôi 

theo hình thức liên kết, chăn nuôi theo hướng hữu cơ. 

- Làm tốt công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, thường xuyên kịp thời 

phát hiện và khống chế các loại dịch bệnh xẩy ra ở đàn gia súc, gia cầm. 

1.2 Thương mại dịch vụ: 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, thực 

hiện chính sách phát triển dịch vụ trên địa bàn. 

1.3 Lĩnh vực tài chính:  

-Tập trung thu đúng, thu đủ các khoản thu trên địa bàn nhất là các khoản nợ từ 

giao khoán đất công, thu hoa lợi đất công. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu, chi 

ngân sách năm 2022. 

- Tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân theo chính sách như hố lắng lọc, xây dựng nhà vệ 

sinh tự hoại. 

- Kiểm kê, rà soát quản lý tốt tài sản công trên địa bàn. 

Tín dụng: Tổ chức kiểm tra rà soát cho vay đúng đối tượng sử dụng đúng mục 

đích nguồn vốn không để nợ quá hạn xẩy ra. 

1.4  Tài nguyên- Môi trường:  

       Tài nguyên 

   - Khảo sát nhu cầu lập kế hoạch đề nghị UBND huyện cấp 7 suất  đất ở có thu tiền 

sử dụng đất cho các hộ dân có điều kiện và nhu cầu về đất ở (tại Đồng bại, nhà văn 

hóa củ thôn 1, cửa đình thôn 2). 

     - Hoàn thiện các hồ sơ còn tồn đọng đủ điều kiện của các hộ dân chưa được cấp 

GCNQSD đất để trình hội đồng tư vấn xét cấp đất xã họp xét và trình UBND huyện 

cấp giấy Chứng nhận QSDĐ (theo Nghị quyết 54 của HĐND tỉnh). 

      Môi trường: 

     - Duy trì HTX môi trường hoạt động có hiệu quả, tuyên truyền vận động các hộ 

dân có ý  thức phân loại rác, chấp hành nộp phí môi trường theo Quyết định số 

33/2017 ngày 30/6/2017 và Quyết định số 14/2021 ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh, chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho người 

dân. 

     - Thường xuyên kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức và cá 

nhân vi phạm về bảo vệ môi trường. 

1.5  Giao thông thủy lợi- Xây dựng cơ bản: 

- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng nạo vét, tu sửa các công trình giao thông, thủy 

lợi phục vụ đi lại và sản xuất của người dân.  

2. Xây dựng nông thôn mới: 
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- Tiếp tục đôn đốc triển khai xây dựng  thôn thông minh  tại thôn 4, xây dựng ngôi 

nhà trí tuệ tại thôn 3; 2 cụm dân cư sinh thái, 10 nhà vườn sinh thái,.... 

- Xây ít nhất 70 hố lắng lộc xử lý nước thải sinh hoạt, 50 nhà vệ sinh tự hoại,.... 

- Giữ vững và nâng cao các tiêu chí của 5 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 

133 vườn mẫu; 10 tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp” 10 cụm dân cư “Sáng – 

xanh – đẹp. 

- Duy trì và phát triển thêm các mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ. Ứng 

dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.  Mở rộng, tập trung chăm sóc 

diện tích cây ăn quả có múi trên toàn xã, chỉ đạo 2 tổ sản xuất cam vietgap đạt 

chuẩn theo quy định. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng các công trình theo hướng đã 

được quy hoạch, tiếp tục chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, hàng rào, khuôn 

viên, cải tạo, xây dựng vườn hộ... Đặc biệt là trồng cây xanh, cây điểm nhấn và bảo 

vệ bồn hoa cây cảnh, điểm nhấn các đơn vị. 

- Phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

  3. Văn hóa - Xã hội: 

* Giáo dục: 

- Đẩy mạnh công tác dạy và học, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác 

dạy và học, triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học  2022- 2023.  

* Văn hóa - TDTT:  

- Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, đẩy mạnh  

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, phát động toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá mới, tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2022. 

- Tiếp tục tổ chức tham dự các giải thi đấu Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ 

V. 

* Văn hóa chính sách 

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội. 

Phát huy có hiệu quả các nguồn vốn giảm nghèo bền vững, quỹ vì người nghèo. 

- Tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.  

- Triển khai điều tra cung cầu lao động theo định kỳ.  

- Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, xác định tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. 

* Y tế - Dân số- KHHGĐ:  

- Chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, tiếp tục tổ 

chức tiêm phòng dịch Covid-19 theo kế hoạch của cấp trên; đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số như tiêm 

chủng mở rộng, an toàn thực phẩm…nâng cao chất lượng khám ban đầu cho nhân 

dân, duy trì trạm y tế chuẩn quốc gia giai đoạn 2, xây dựng trạm y tế văn minh, sinh 
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thái;  

- Thực hiện tốt chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

- Tuyên truyền vận động thực hiện đạt bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt trên 

93%. 

4. An ninh – Quân sự địa phương, Cải cách hành chính: 

*An ninh: 

 Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc xẩy ra. Kiên quyết 

đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường tuần tra kiểm 

soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Làm tốt công tác quản lý tài nguyên 

khoáng sản, quản lý hành chính, hộ khẩu, tạm trú, đúng quy định; duy trì chế độ 

giao ban công an, quân sự. 

Tăng cường phối hợp lực lượng quân sự, các ngành liên quan tuần tra, xử lý 

các vụ việc. 

* Quân sự địa phương:  

Quản lý tốt số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có các giải pháp 

động viên tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho các đối tượng, xử lý nghiêm đối 

với các đối tượng không chấp hành. Làm tốt công tác tuyển gọi thanh niên lên 

đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

Rà soát chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư cho công tác phòng chống 

cháy rừng, phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiên tai. 

Tổ chức tổng kết công tác Quân sự – An ninh trật tự năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ năm 2023. 

* Cải cách hành chính- Tư pháp: 

- Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, phản 

ánh của công dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, kiểm soát thủ tục hành 

chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông.  

- Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC 

năm 2022 và giai đoạn 2021-2030. Tổ chức tự kiểm tra CCHC đợt 2 theo kế hoạch, 

trọng tâm là kiểm tra việc giải quyết  thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả phần 

mềm dịch vụ công trong tiếp nhận hồ sơ, từng bước hướng tới thực hiện việc tiếp 

nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo hình mức DVC mức độ 3, 4, dịch vụ BCCI;  Phấn 

đấu hồ sơ thực hiện qua DVC mức độ 3,4 đến cuối năm 2022 phải đạt trên 50% số 

TTHC tiếp nhận và giải quyết. 

- Làm tốt nhiệm vụ hành chính tư pháp, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải 

quyết đơn thư kiếu nại tố cáo. 

- Thực hiện tốt việc khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, chế độ tiền lương và các 
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chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức và người lao động. 

Thực hiện nghiêm túc quyết định 52 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định 

trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức. 

Xử lý nghiêm đối với công chức, bán chuyên trách thực hiện không nghiêm theo 

quyết định 52 của tỉnh. 

5. Thôn xóm:  

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ cây trồng 

vụ hè thu và chuẩn bị cơ sở vật chất cho sản xuất vụ đông năm 2022, vụ xuân năm 

2023. 

Thường xuyên tổ chức nhân dân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi 

thông cống rãnh các tuyến đường, thực hiện tốt công tác xây dựng giữ vững và nâng 

cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, các cụm, tuyến sáng xanh sạch 

đẹp. Đẩy mạnh việc xây dựng thôn thông minh, ngôi nhà trí tuệ. Tăng cường đôn 

đốc, hướng dẫn các hộ xây dựng vườn sinh thái, cụm sinh thái. Tuyên truyền người 

dân thực hiện tốt hương ước thôn xóm, hoạt động tổ liên gia tự quản. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, 

Quân sự - An ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

2022 của UBND xã Ân Phú ./.  

  Nơi nhận:                                                      -   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
- UBND huyện; 

- HĐND huyện, xã;               (B/c) 

- Đảng Uỷ xã;   

- Thành viên UBND xã 

- Lưu VP. 
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