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BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022,

 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 20223

Thực hiện Công văn số 65/HD-HĐTĐKT, ngày 04/11/2022 của HĐTĐKT 
huyện Tứ Kỳ về tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2022 của 
HHĐTĐKT huyện Tứ Kỳ; Kế hoạch số 01/KH-KTĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2022 
của Trưởng khối thi đua về tổ chức đánh giá, bình xét thi đua khối thi đua các xã, 
thị trấn năm 2022. Hội đồng thi đua, khen thưởng  xã Cộng Lạc báo cáo kết quả công 
tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực năm 2022, như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, gắn với những sự kiện chính 

trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện; năm thứ 2 thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tình hình suy 
giảm kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19 ở người, thời tiết diễn biến phức 
tạp đã tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhưng 
được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự chỉ 
đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân xã và sự phối hợp của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội xã nhiều phong trào thi đua 
trên địa bàn được phát động và đã đạt được những kết quả quan trọng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác tham mưu: 
Phát huy thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua. Xã Cộng Lạc tiếp tục 

chỉ đạo thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐCP 
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của các cấp. 

UBND xã đã tổ chức kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng, ban hành kế 
hoạch thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và tổ chức đăng ký thi đua  với 
những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chỉ đạo cán bộ, công chức xã và 
thôn phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ đột phá sáng tạo năm 2022. 

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua: 
Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về công tác thi đua, Đảng ủy, chính quyền, 

mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức kinh tế-xã hội trên địa bàn xã đã bám sát các 
nhiệm vụ, kế hoạch  năm để tổ chức phát động các phong trào thi đua. Trong mỗi 
phong trào thi đua đã xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức, gắn liền với các tiêu 
chí thi đua để có các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện các phong 
trào thi đua trong toàn thể cán bộ và nhân  dân. Đã tạo sự tiến bộ rõ rệt về phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần xã hội lành mạnh. 



2

UBND xã đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực trên tất cả các 
lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, 
công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn, kết quả cụ thể: 

a) Lĩnh vực kinh tế: 
Đã phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra  trên các lĩnh vực kinh tế năm,
- Tổng giá trị sản xuất năm 2022 : Đạt  311 tỷ 735 triệu đồng. Tăng so với 

kế hoạch là 9,55% (KH: 284,552 tỷ đồng).
- Nông nghiệp -Thủy sản:  48,206 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 

1,07%, năm 2021 đạt 47,696 tỷ đồng.
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng: Đạt 96 tỷ 450 triệu 

đồng.Tăng so với kế hoạch là 11,2%, (KH: 86,736 tỷ đồng).
- Dịch vụ thương mại: Các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển đa 

dạng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, đáp ứng được nhu cầu của địa 
phương. Đạt 167 tỷ 079 triệu đồng tăng so với kế hoạch là 10%, (KH: 151,890 tỷ 
đồng).

- Thu ngân sách: 10.541.221.209 đồng, đạt 117 % (KH: 9,043 tỷ đồng)
Thu nhập bình quân đầu người 58 triệu đồng/người/năm.
Cơ cấu kinh tế:
* Nông nghiệp: 15,46%, giảm 0.67%, năm 2021 là 16,13 %
+ Về trồng trọt::  
Tổng diện tích gieo trồng cả năm theo kế hoạch là 478,78 ha. Diện tích gieo 

trồng thực tế là 444,65 ha đạt 92,87% kế hoạch năm.
Diện tích lúa cả năm 438,65 ha.  Diện tích lúa thực cấy vụ Chiêm 219,26 ha, 

năng suất lúa ước đạt 62,5 tạ/ha (230 kg/sào), sản lượng 1.400 tấn. Diện tích lúa 
thực cấy vụ Mùa 219,39 ha. Sản lượng thóc cả năm 2.496 tấn, tăng so với năm 2021 
là 243 tấn (năm 2021là 2.253tấn ) ước thu 22 tỷ 442 triệu đồng. 

Diện tích cây màu  24 ha  ước thu 5 tỷ 998 triệu đồng .
Diện tích vườn  98,06 ha, ước thu 3 tỷ 540 triệu đồng.
Tổng thu từ trồng trọt là  32 tỷ 272 triệu đồng.
+ Về Chăn nuôi - Thủy sản: 
Năm 2022 đàn lợn nái có 80 con ước thu từ lợn nái 4,896 tấn, giá trị 979 

triệu 200 nghìn. Đàn lợn thịt 405 con ước thu 35 tấn giá trị 2 tỷ 533 triệu đồng
Đàn gia cầm: 20.000 con ước đạt 60 tấn giá trị  4 tỷ 500 triệu đồng 

  Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 45,68 ha, ước đạt 234,68 tấn giá trị 8 tỷ 213 
triệu đồng . 

Tổng thu từ chăn nuôi là  16 tỷ 226 triệu đồng
Kết quả tiêm phòng năm 2022, cụ thể như sau: Tiêm cho đàn lợn: 

Vacxindịch tả được 70 liều, vacxin tụ dấu được 70 liều, vacxin phòng bệnh lở 
mồm long móng được 50 liều, vacxin tai xanh được 50 liều, đạt 100% KH giao; 
đàn trâu bò: Tiêm vacxin tụ huyết trùng được 110 con, đạt 100%  KH giao; Tiêm 
vacxin phòng bệnh cúm được 18.000 liều.. Tiêm vacxin phòng bệnh Dại cho đàn 
chó được 212/236 con = 89.83% . Phát vacxin phòng bệnh Cúm gia cầm: 16000 
liều vacxin.
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Tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tập trung toàn xã. Thực hiện 
05 đợt tuyên truyền tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng tập trung trên địa bàn toàn xã. 

+ Các hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp: 
Về công tác làm thủy lợi : Toàn xã đã triển khai vớt được 46.000 m2 bèo 

tây, cỏ dại; đào đắp, nạo vét được 3.800 m3; dọn long, mương được 2.108  mét dài 
để khơi thông dòng chảy phục vụ công tác điều tiết nước cho sản xuất nông 
nghiệp. 

Công tác khuyến nông: Công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh và 
hướng dẫn các biện pháp phòng trừ đảm bảo kịp thời, bám sát chỉ đạo của cơ quan 
chuyên môn huyện. Thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất, phối 
hợp đã tổ chức được 02 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh, phòng, trừ sâu bệnh cho 
lúa và các cây rau màu với  127 lượt hộ nông dân tham gia. Đồng thời, tổ chức giới 
thiệu, cung ứng trên 3.43 tấn thóc giống có trợ giá giống cho các hộ dân.

Về công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất: 
Đã chỉ đạo tốt công tác tổ chức đánh diệt chuột theo Kế hoạch tổ chức diệt 

chuột của huyện đề ra đạt kết quả tốt. 
Về công tác PCTT&TKCN: UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện 

tốt Kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
- Về chương trình xây dựng nông thôn mới: 
Tiếp tục duy trì và từng bước xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.  
* Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông và xây dựng
- Công nghiệp, tiểu thủ Công nhiệp - xây dựng: 30,94 % tăng 0,46 %, năm 

2021 là 30,48 %
+ Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng năm 2022 

ước đạt: 96 tỷ 450 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 11,2%, năm 2021 đạt 
86 tỷ 736 triệu đồng.

+ Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành sản xuất gia công hàng 
hóa, sản phẩm may mặc,... tiếp tục được duy trì, phát triển; các ngành nghề tiểu thủ 
công nghiệp như: Gò hàn, cơ khí nhỏ, đồ gỗ,... tiếp tục phát triển ổn định.

- Về giao thông: Hoàn thành xây dựng tuyến đường giao thông thôn Bình 
Hàn. Tăng cường công tác quản lý an toàn giao thông trên địa bàn xã, thường xuyên 
nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông đường tỉnh 
391, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã. 

- Về xây dựng: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc nhà thầu thi công 
các hạng mục công trình xây dựng trên địa bàn xã. Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết trường Tiểu học Cộng Lạc. Phối hợp cùng đơn vị thi công sửa 
chữa nghĩa trang liệt sỹ. Hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thi công công trình sân vườn, 
khu trải nghiệm trường mầm non Cộng Lạc; Bổ sung vị trí xây dựng mới trụ sở 
công an vào khuôn viên UBND xã theo kế hoạch UBND huyện để tiến hành xây 
dựng trong năm 2023

* Dịch vụ - Thương mại
Dịch vụ - Thương mại và thu khác: 53,60 % tăng 0,22 %, năm 2021 là 53,38%

 Năm 2022, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục phát triển 
mạnh, các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
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của nhân dân. Hiện toàn xã có 442 hộ kinh doanh. 35 hộ kinh doanh vận tải hàng hóa, 
vật liệu xây dựng và chở khách. Có 07 doanh nghiệp là Công ty trên địa bàn xã đã thu 
hút hàng ngàn lao động, góp phần tạo việc làm phát triển kinh tế địa phương. 

Tổng giá trị thu nhập từ Dịch vụ thương mại và thu khác ngân sách là 167 tỷ 
079 triệu đồng tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 10%, năm 2021 đạt 151 tỷ 890 
triệu đồng.

* Thu chi ngân sách và hoạt động tiền tệ
- Về thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 (tính đến 

ngày 25/11/2022) là 10.541.221.209 đồng, đạt 117 % dự toán đầu năm; tổng chi 
ngân sách trên địa bàn năm 2022 (tính đến ngày 25/11/2022) ước là 8.748.632.738 
đồng, đạt tỷ lệ 97 % dự toán đầu năm. Chi ngân sách thực hiện đúng dự toán giao 
đầu năm, đảm bảo hiệu quả.  Năm 2022, tổng số tiền chi cho đầu tư xây dựng là: 3 
tỷ đồng. 

- Về hoạt động của các ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân: Tiếp tục tạo điều 
kiện tốt nhất và tích cực hỗ trợ để các hộ gia đình, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn 
vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng chính sách xã 
hội huyện đã cho Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên 
vay với tổng số tiền là 39 tỷ 545 triệu đồng. Quỹ tín dụng nhân dân xã hoạt động ổn 
định và có mức tăng trưởng khá, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, có 1.308 thành viên. Tổng 
nguồn vốn hoạt động trong quỹ là 172 tỷ 352 triệu đồng, cho thành viên vay là 146 tỷ 
303 triệu đồng. Với số vốn trên đã tạo điều kiện để nhân dân đầu tư kinh doanh, sản 
xuất, góp phần tạo việc làm và xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.

* Đất đai & Môi trường
- Về lĩnh vực đất đai: Công tác quản lý nhà nước về đất đai có sự chuyển 

biến và đi vào nề nếp các vi phạm từng bước được hạn chế, đất đai được sử dụng 
đúng mục đích và nâng cao hiệu quả.

Đảng ủy xã đã ban hành Nghị Quyết về việc tăng cường công tác quản lý đất 
đai. UBND xã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai trê địa bàn 
xã đồng thời kiện toàn Tổ xử lý vi phạm về đất đai, giao nhiệm vụ cho các thành 
viên. 

Năm 2022, UBND xã phối hợp cùng Phòng tài nguyên và môi trường làm 
tốt công tác quản lý đất đai. Thống kê lập danh sách đăng ký cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất ở lần đầu trong khu dân cư gồm; các trường hợp chưa cấp lần 
đầu sử dụng từ năm 1980 đến trước ngày 15/10/1993, các trường hợp được thôn, 
xã giao từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014;

Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch xây dựng xã giai đoạn 2020-2030. Kết hợp 
cùng Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện làm tốt công tác GPMT thực hiện dự án 
đường trục Đông – Tây; xử lý vi phạm đối với các hộ vi phạm tại khu phía Đông 
công ty TNHH GFT Việt Nam, các trường hợp vi phạm về đất đai, giao thông thủy 
lợi qua các giai đoạn trên địa bàn xã. 

- Về lĩnh vực môi trường:  Duy trì tốt tổ thu gom rác thải của các thôn, chủ 
động  mua thuốc, chế phẩm sinh học và tổ chức dùng máy xúc san gạt, chôn lấp 
rác, xö lý r¸c t¹i b·i r¸c ë c¸c th«n, đảm bảo vệ sinh môi trường

b) Lĩnh vực văn hóa-xã hội: 
* Giáo dục – Đào tạo và Khoa học công nghệ:
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- Đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, tích cực, kết hợp dạy học trực tuyến, qua 
truyền hình để đảm bảo vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa hoàn thành 
chương trình năm học đảm bảo an toàn phòng dịch; chất lượng giáo dục đại trà 
được củng cố. 

- Tập trung triển khai nhiều biện pháp để chuẩn bị đổi mới chương trình và 
lựa chọn sách giáo khoa đúng thời gian và các quy trình, quy định của Bộ 
GD&ĐT. 

 - Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm đẩy 
mạnh, đến cuối năm 2022 phấn đấu xây dựng thêm 01 trường Mầm non đạt chuẩn 
quốc gia, nâng tổng số lên 3/3  trường, đạt tỷ lệ 100%. Công tác phổ cập giáo dục 
và xóa mù chữ tiếp tục nâng cao về chất lượng và số lượng 

- Với sự hỗ trợ tích cực của Hội Khuyến học huyện và các Hội Khuyến học 
cơ sở cùng các tổ chức xã hội đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, làm tốt 
công tác khuyến học, khuyến tài, đã quan tâm chăm sóc học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, học sinh nghèo vượt khó, góp phần hạn chế học sinh bỏ học, giảm tỷ lệ học 
sinh lưu ban, nâng cao chất lượng dạy và học; Kết quả cụ thể các trường:

- Trường mầm non: Trường đạt tập thể Lao động tiên tiến và giấy khen 
UBND huyện. Thành tích cá nhân Đạt danh hiệu có 01 bằng khen cấp tỉnh, 02 
chiến sỹ thi đua, 03 giấy khen, 16 Lao động tiên tiến.

- Trường Tiểu học: Đạt danh hiêu tập thể LĐTT và được UBND huyện tặng 
giấy khen. Liên đội vững mạnh được UBND huyện tặng giấy khen. Công đoàn được 
Liên đoàn LĐ tặng giấy khen. Trường duy trì Chuẩn quốc gia mức độ 2. Có 02 đồng 
chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 16 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên 
tiến; 03 đồng chí được UBND huyên tặng giấy khen. Ngoài ra năm học 2021-2022, 
trường có 12 cá nhân có sáng kiến được công nhận cấp huyện. học sinh giỏi cấp 
tỉnh. Về hội thi của học sinh có 02 em đạt giả nhất, 04 em đạt giải nhì, 03 em đạt 
giải ba, 01 em đạt giải khuyến khích cấp huyện cuộc thi Tiếng anh trên mạng 
internet; 03 em đạt huy chương bạc, 01 em đạt giải khuyến khích cuộc thi cờ vưa 
giải trường Hưng đạo mở rộng.

- Trường THCS: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".Trường đạt 
Chuẩn quốc gia mức độ 1. Chất lượng giáo dục trường : Số học sinh giỏi 53 em 
bằng 18.7 %, học sinh khá 141 em bằng 49,8%, học sinh trung bình 87 em bằng 
29.2 %, học sinh yếu 02 em bằng 0.7 %. Tổng số học sinh dự xét tốt nghiệp là 
58/58. 

* Văn hóa, thông tin, TDTT và truyền thanh
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương được thực hiện 
theo kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ, tết, các sự kiện 
chính trị diễn ra tại địa phương; phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Đài truyền thanh xã duy trì tốt việc tiếp sóng đài các cấp theo đúng thời gian 
quy định. Trong năm thực hiện phát trên 1.000 lượt tin bài. Làm tốt công tác 
chuyển tải thông tin kịp thời và rộng khắp đến nhân dân.

Công tác duy trì, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được quan tâm thực 
hiện. Triển khai đăng ký gia đình văn hoá năm 2022 toàn xã có 1.834 hộ, có 1.821 hộ 
đăng ký đạt 99,3%. Qua bình xét năm 2022 số gia đình đạt gia đình văn hóa là 
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1725/1821 hộ đạt 94,7% ; Số hộ khen thưởng gia đình “ Văn hóa tiêu biểu” 31 hộ ; 
đề nghị UBND huyện công nhận 5/5 thôn giữ danh hiệu “ Làng văn hóa”. 

 Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động tích cực, sôi nổi đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã Cộng Lạc  lần 
thứ IX. Lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại các giải Đại hội 
Thể dục thể thao huyện Tứ Kỳ thi đấu ở các bộ môn. Tham gia Liên hoan “Ca múa 
nhạc” không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022.

* Y tế, dân số & kế hoạch hóa gia đình: 
Làm tốt công tác quản lý nhà nước về y tế. Chủ động phòng chống dịch bệnh 

bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là dịch Covid-19. Tổ chức 40 buổi tiêm Vacxin 
phòng dịch Covid-19 cho nhân dân, tiêm được 4.970 mũi vacxin. Phòng chống 
các dịch bệnh khác được duy trì tốt, tổ chức tiêm phòng bệnh 02 đợt. 

Làm tốt công tác tiêm chủng định kỳ cho trẻ em và phụ nữ có thai, tổ chức 
uống Vitamin A cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi theo quy định.

Duy trì công tác tuyên truyền, vận động, quản lý dân số - KHHGĐ- Bảo vệ 
bà mẹ trẻ em.Trong năm 2022, có 42 ca sinh (năm 2021 : 58 ca sinh), sinh con thứ 
3 trở lên có 12 ca chiếm 28,6% tổng số ca sinh, tỷ lệ giới tính là 110 nam/100 nữ. 

* Lao động, thương binh và xã hội: 
Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có 

công và các đối tượng chính sách khác theo đúng chế độ. Làm tốt công tác thăm 
hỏi, động viên và chuyển trên 627 xuất quà của Chủ tịch nước, của cấp ủy, chính 
quyền các cấp, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới gia đình các đối tượng chính 
sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết 
nguyên đán và Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), với tổng số tiền hơn 493 triệu 
đồng và hiện vật. Thực hiện tốt các chính sách đối với hộ nghèo, đối tượng bảo trợ 
xã hội. Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông 
nghiệp có mức sống trung bình, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định.

Hộ nghèo 2022: 23 hộ bằng 1,31% giảm 1 hộ bằng 0,07% so với năm 2021. 
Hộ Cận nghèo 42 hộ bằng 2,40% giảm 2 hộ bằng 0,14% so với năm 2021. Hộ mức 
sống trung bình 90 hộ bằng 4,84% giảm 11 hộ bằng 0,1% so với năm 2021
          Đã lập hồ sơ đề nghị nâng mức trợ cấp cho 237 đối tượng Bảo trợ xã hội. 
Xét duyệt cấp giấy xác nhận và thực hiện hưởng trợ cấp cho 11 trường hợp khuyết 
tật trên địa bàn xã. 

Lao động có 2532 người được giải quyết công ăn việc làm; số lao động được 
đào tạo có 1985 = 78,39% (tăng 1,61% năm 2021 76,78% = 1891 người)

c) Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
* Lĩnh vực Quốc phòng 
Chủ động rà soát,  thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội 

thao năm 2022 đạt kế hoạch. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn DBĐV 
hạng 1, hạng 2 nữ, chuyên môn kỹ thuật sẵn sàng phục vụ cho Quân đội khi có tình 
huống; tiếp nhận và đăng ký quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa 
phương: 13 đồng chí đăng ký vào ngạch dự bị theo đúng quy định. 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đăng ký 
tuổi 17 cho nam thanh niên năm 2022. 
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Chủ động xây dựng lực lương xung kích ứng cứu cơ động trong phòng 
chống giẩm nhẹ thiên tai và TKCN năm 2022.

* Lĩnh vực An ninh: 
- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục 

được giữ vững.Thực hiện tốt phương châm n ninh chủ động , giải quyết kịp thời 
các vấn đề liên quan đến ANCT. 

-  Trật tự xã hội: Xảy ra 06 vụ việc (không tăng, giảm số vụ với năm 2021), 
không có vụ án nghiêm trọng trở lên xảy ra.

- Tình hình tệ nạn xã hội: 
+ Ma túy:  01 vụ sử dụng trái phép chất ma túy (Không tăng, không giảm so 

với cùng kỳ năm 2021); 
+ Đánh bạc: 01 vụ (giảm 01 vụ = 50% so với năm 2021).
- Lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đối với 01 người sử dụng trái 

phép chất ma túy.
- Tai nạn, va chạm giao thông: Xảy ra 05 vụ, làm 06 người bị thương, 01 

người chết (tăng 01 vụ = 25%, tăng 01 người chết = 100%, tăng 02 người bị 
thương = 50% so với năm 2021).

- Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, hộ khẩu, nhân khẩu, quản lý đối 
tượng. Tiếp nhận thông báo lưu trú, quản lý tốt cơ sở nhà nghỉ cho thuê lưu trú. 

- Lực lượng Công an xã có tổng số 10 đồng chí (trong đó có 01 Trưởng 
Công an xã, 01 Phó trưởng công an xã, 03 công an viên thường trực và 05 đồng chí 
công an viên) làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm được 
thực hiện và đạt kết quả tích cực. Tiếp tục duy trì tốt mô hình “Tiếng kẻng an 
ninh” ở 5 thôn, 01 mô hình tự quản về ANTT và 02 mô hình trường học an toàn, 
Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành văn bản số 3643/BCĐ ghi nhận mô hình "Tiếng 
kẻng an ninh" tại xã Cộng Lạc là mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trong công 
tác bảo vệ ANTT. Thực hiện tốt Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo trong dịp Tết Nguyên đán. 
Năm 2022 có 5/5 làng đạt danh hiệu làng, xã, gia đình an toàn về an ninh trật tự 
năm 2022. Xã được công nhận xã an toàn về ANTT năm 2022.

d) Xây dựng chính quyền: 
- Phối hợp tổ chức các kỳ hợp HĐND theo luật định. Tổ chức thành công 

cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024; đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 
2022-2025. 

- Tổ chức thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2021-2025, ; rà soát, ban hành lại các quy trình giải quyết TTHC các lĩnh vực 
thuộc quyền giải quyết của UBND xã trong năm 20202. Tổ chức tự kiểm tra cải 
cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và các lĩnh vực tại xã . Thực hiện 
việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên 
thông  xã , qua đó đã làm giảm thời gian, thuận lợi cho người dân trong việc thực 
hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường triển khai áp dụng dịch vụ công trực 
tuyến, đảm bảo mức độ 3 mức độ 4 đạt chỉ tiêu đề ra năm 2022 ; số hóa 100% hồ 
sơ cho tổ chức, công dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, phát 
huy vai trò của người đứng đầu của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục cải 
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cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, đã tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý nhà 
nước theo quy định tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện 
tinh giản biên chế. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, giải 
quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, người 
hoạt động không chuyên trách theo quy định.  Xây dựng và triển khai thực hiện tốt 
kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức năm 
2022. Cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn của 
cấp trên. 

-  Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ Tư pháp - Hộ tịch, công tác hòa giải 
ở cơ sở tiếp tục được củng cố, trong năm tiếp nhận  07 vụ việc, trong đó 05 vụ liên 
quan đến tranh chấp đất đai, 02 vụ liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Kết quả hòa 
giải thành 07 vụ.  Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, tổ chức 
việc thường trực tiếp công dân và thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã niêm 
yết. Năm 2022 UBND xã đã tiếp nhận 09 đơn đề nghị, kiến nghị của công dân 
thuộc thẩm quyền UBND xã giải quyết. Nguồn đơn 08 đơn UBND xã nhận trực 
tiếp từ công dân gửi tới. 01 nguồn đơn nhận qua đường bưu điện. Đã giải quyết 
09/09 đơn thuộc thẩm quyền làm ổn định tình hình nhân dân. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm 
nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động 
của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng 
người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

- Tích cực chỉ đạo công tác nắm tình hình gắn với giải quyết dứt điểm, kịp 
thời các vụ việc phức tạp liên quan, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình tín 
ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác hướng dẫn, định hướng hoạt động tôn giáo trên 
địa bàn. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong 
quản lý công tác tín ngưỡng, tôn giáo. 

Nhìn chung, các phong trào thi đua đã xác định được mục tiêu, phạm vi, đối 
tượng và nội dung thi đua; đưa ra những hình thức, biện pháp tổ chức phong trào 
thi đua đa dạng phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc tổ chức, phát động các 
phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã mang lại nhiều kết quả khá, góp phần hoàn 
thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

3. Công tác Thi đua - Khen thưởng: 
- Hội đồng Thi đua Khen thưởng xã thường xuyên được củng cố kiện toàn, 

là cơ quan tham mưu cho UBND xã, Chủ tịch UBND xã về công tác thi đua khen 
thưởng, đưa công tác thi đua khen thưởng từng bước vào nề nếp; khen thưởng 
đúng người, đúng việc, đúng thành tích và kịp thời, tạo ra động lực thúc đẩy các 
phong trào thi đua và góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

- Năm 2022, trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 02 cá nhân và 
tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 15 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ năm 
2021; đồng thời phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua năm 
2022 đối với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND xã. Tổ chức họp 
bình xét đánh giá xếp loại CB, CC năm 2022. Đề nghị Chủ tịch UBND xã công 
nhận danh hiệu thi đua cho 16 cá nhân, đề nghị khen thưởng cho 2 tập thể  năm 
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2022. Việc đề nghị các cấp công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng đảm 
bảo đúng quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. 

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến: 
Xác định công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến là nội 

dung quan trọng trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, là nhiệm vụ và phương 
thức quan trọng của công tác cổ động, tuyên dương kịp thời các nhân tố mới, điển 
hình tiên tiến, động viên mọi người tự giác, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi 
đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, công 
tác tuyên truyền, nhân rộng các điền hình tiên tiến luôn được quan tâm thông qua 
việc sơ kết, tổng kết để biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Ưu điểm: 
Phong trào thi đua của xã năm qua được sự quan tâm của Đảng  ủy, HĐND, 

sự chỉ đạo sâu sát của UBND và sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ Việt Nam và 
các đoàn thể đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân 
dân trong toàn xã tạo động lực thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, thúc đẩy kinh tế phát triển, văn 
hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính 
trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, bộ mặt nông thôn có nhiều 
đổi mới và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần  nhân dân được nâng lên rõ rệt. 

2. Tồn tại, hạn chế: 
- Công tác chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng có lúc chưa được coi trọng 

đúng mức, dẫn đến triển khai thực hiện các phong trào thi đua còn chậm. 
- Công tác xây dựng điển hình tiên tiến tuy được quan tâm triển khai thực 

hiện, song trên thực tế chưa chú trọng đến việc nhân rộng các mô hình điển hình 
tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nên chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác 
tuyên truyền nêu gương các điển hình chưa được thường xuyên, 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:
 - Một số tập thể, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tác dụng của 

công tác thi đua, khen thưởng, thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong các phong 
trào thi đua. 

- Năng lực công chức làm công tác thi đua, khen thưởng chưa đáp ứng yêu 
cầu công việc, do phải kiêm nhiệm các công tác khác nên dẫn đến hiệu quả tham 
mưu chưa đáp ứng với yêu cầu. 

- Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiên tiến, 
động viên khuyến khích có lúc chưa được kịp thời. 

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA-

KHEN THƯỞNG NĂM 2023
1. Tiếp tục thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; các văn 
bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý Nhà nước đối 
với phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng. 
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3. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao nhận thức về ý 
nghĩa, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Nắm vững tư 
tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và chủ trương chính sách của 
Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới, làm cho mọi người 
nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước để tự nguyện tham 
gia phong trào một cách tích cực. 

4. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng 
nội dung, mục tiêu, kế hoạch phát động phong trào thi đua ở địa phương, chú trọng 
khen thưởng đối với nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. 

5. Tiếp tục tổ chức tốt các hình thức  đăng ký, giao ước thi đua của tập thể, 
cá n hân; đưa công tác thi đua vào nền nếp, đảm bảo công nhận danh hiệu thi đua 
khen thưởng kịp thời, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình và thủ tục quy định; chống 
mọi biểu hiện phô trương, bệnh hình thức trong thi đua và tránh rườm rà, sách 
nhiễu trong việc xét duyệt thi đua khen thưởng. Chú trọng phát hiện các điển hình 
nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước. 

Việc bình chọn các danh hiệu thi đua phải chính xác, được quần chúng đồng 
thuận suy tôn; chọn các cá nhân, đơn vị dẫn đầu từng mặt hoặc toàn diện để có kế 
hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng xứng đáng. 

6. Phong trào thi đua phải có nội dung, mục tiêu rõ ràng, thiết thực nhằm 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của  địa phương. Công tác thi đua khen 
thưởng phải gắn với thực tiễn, phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân. 

7. Tổ chức và tiến hành bình chọn các danh hiệu thi đua và xét các hình thức 
khen thưởng cần phải thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng 
Luật định được xã hội đồng thuận suy tôn; cần chú ý mở rộng đối tượng khen 
thưởng, nhất là các thành phần kinh tế, các cá nhân, tập thể có thành tích trong 
phong trào lao động sản xuất . Bên cạnh khen thưởng thành tích toàn diện cần phải 
tiến hành kịp thời, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, 
phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của xã Cộng 
Lạc./. 

Nơi nhận:
-Hội đồng TĐKT huyện Tứ Kỳ,
-Trưởng khối thi đua,
-Trưởng cụm thi đua số 3,
-Lưu: VP.

TM. HĐTĐKT XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên
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