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BÁO CÁO
kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá, sáng tạo năm 2022

Thực hiện Công văn số 1483/UBND-NV ngày 07/11/2022 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá, sáng tạo  năm 
2022. Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đột 
phá, sáng tạo  năm 2022 như sau:

I. Số nhiệm vụ đột phá năm 2022

1. Tập trung lãnh đạo để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022 mà Nghị quyết HĐND xã đề ra.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện thành công cuộc bầu cử Trưởng 
thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2022

1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực 
phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể 

Đạt 100% chỉ tiêu về lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp, thủy sản; sản xuất 
công nghiệp và xây dựng; sản xuất thương mại dịch vụ; Các chỉ tiêu về phát 
triển Văn hóa - xã hội.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Ứng dụng 
khoa học công nghệ trong quản lý điều hành. 

An ninh trật tự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, ANTT được ổn định 
và giữ vững. Năm 2022 xã được công nhận xã An toàn về ANTT. Công tác 
Quốc phòng - Quân sự địa phương đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao 
như chỉ tiêu về giao quân, chỉ tiêu về huấn luyện, chỉ tiêu phòng chống lụt bão, 
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

- Tuy nhiên còn một số nhiệm vụ đang thực hiện như: Thu ngân sách nhà 
nước, giải quyết một số ý kiến kiến nghị về vi phạm trong công tác quản lý đất 
đai vẫn còn nhiều bất cập. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022.



2. Tổ chức, thực hiện bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025.

- Đã tập trung lành đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công cuộc bầu cử 
Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

4/4 thôn đã tổ chức thực hiện tốt công tác bầu Trưởng thôn, nhiệm kỳ 
2022 - 2024 và đạt kết quả đều đúng dự kiến nhân sự được phê duyệt; 4/4 
Trưởng thôn đều là Bí thư chi bộ.

III. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Trong một số nhiệm vụ đang thực hiện như: 

Thu ngân sách nhà nước cấp xã năm 2022 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn 
do sự suy giảm kinh tế vẫn chưa phục hồi do ảnh hưởng của dịch Covid–19, 
hoạt động kinh doanh dịch vụ hạn chế, tác động đến phí thu dịch vụ giảm; công 
tác xử lý đất dôi dư, xen kẹt không thực hiện được; một số đất công ích nằm xen 
kẹt trong khu dân cư, là những ao tù, nước đọng, khó khăn cho thuê thầu, thu 
sản…

Công tác quản lý về đất đai, xử lý vi phạm và giải quyết một số ý kiến 
kiến nghị về vi phạm trong công tác quản lý đất đai vẫn còn tồn tại, giải quyết 
chưa dứt điểm. Do các hộ vi phạm  thời điểm từ những năm 2003 vì vậy rất khó 
khăn trong công tác xử lý.

Trước những khó khăn, thách thức trên UBND, cùng các cấp các ngành 
tập trung khắc phục và từng bước hoàn thành trong tháng 12/2022

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá, sáng tạo năm 
2022. Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ tạo điều kiện 
để Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

 Nơi nhận:
- UBND huyện Tứ Kỳ;
- Lưu VP. 
 
 

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Đỗ Xuân Biên
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