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BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo điều hành UBND xã 6 tháng đầu năm 2022,

Phương hường nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân về phát triển 
kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và chương trình công tác của UBND xã 
năm 2022.

UBND xã báo cáo công tác công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã về 
nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phong cách lề lối làm việc của 
UBND xã 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối 
năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Thuận lợi

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, ngay từ đầu năm 
UBND xã đã chủ động ban hành chương trình công tác cụ thể tháng, quý và 
năm, đồng thời có bảng phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách từng lĩnh 
vực và các thôn nên công tác điều hành chung của UBND xã gặp nhiều thuận 
lợi.

Bên cạnh đó được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng uỷ, 
Thường trực HĐND xã cùng sự nổ lực phấn đấu đoàn kết của tập thể UBND xã, 
sự phối hợp chặt chẽ của MTTQVN và các Đoàn thể, sự quan tậm chỉ đạo của 
cấp trên, do vậy trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã đã thực hiện hoàn thành 
các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đề ra.

2. Khó khăn
Mặc dù đã có những thuận lợi nêu trên, nhưng bên cạnh đó vẫn còn 

gặp một số khó khăn như tình tình thiên tai, dịch bệnh Covid 19 hết sức phức 
tạp đã ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống của người dân, ảnh hưởng đến thực 
hiện nhiệm vụ chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra trong 
năm 2022.

II. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Năm 2022 là thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã. Tình hình quốc tế, trong 
nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó 
đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế xã hội. UBND 
xã đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 
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27/12/2022 của Hội đồng nhận dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 
2022. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó xác định các 
nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành là:

 - Tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản, nghị quyết, kế 
hoạch, đề án, chương trình,… về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của cấp 
ủy, chính quyền các cấp, trọng tâm là Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày 
27/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã Cộng Lạc về Kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022 và một số văn bản khác.

- Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các kế hoạch nhằm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trọng tâm là các kế hoạch về sản xuất nông 
nghiệp; PCTT&TKCN; thực hiện mục tiêu giảm nghèo; cải cách hành chính,… 
          - Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống 
dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công 
tác phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triến kinh tế - xã hội trong trạng 
thái bình thường mới.

- Tiếp nhận, xử lý 780 văn bản đến, đồng thời quán triệt và triển khai thực 
hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ định kỳ, đột xuất phát sinh theo các văn bản 
chỉ đạo của cấp trên.
           -  Ban hành 760 văn bản (Gồm: 636 Quyết định và 124 văn bản khác các 
loại) để chỉ đạo, điều hành, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước trên địa 
bàn xã. Các văn bản được ban hành cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền, thể thức và nội dung. 
           - Chỉ đạo tiếp tục quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
vào hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền xã.
           - Chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu ngân sách, 
khai thác tối đa các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2022; Chỉ 
đạo thực hiện quản lý và sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả.
           - Phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử của xã. Nâng cao chất lượng giáo 
dục, đào tạo. Thực hiện bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. 
Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch 
bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
          - Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, chỉ đạo quyết liệt công tác 
đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống cháy nổ và phòng cháy, chữa cháy. Đảm bảo trật tự an toàn 
xã hội, phòng chống tội phạm, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

- Tập trung chấn chỉnh kỉ luật, kỉ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, 
công chức xã; thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 
27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, tổ chức thành 
công cuộc bầu cử Trưởng thôn Hàm Hy, Đôn Giáo, Tất Thượng, Tất Hạ, nhiệm 
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kỳ 2022-2024, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định công nhận kết quả bầu cử 
Trưởng thôn Hàm Hy, Đôn Giáo, Tất Thượng, Tất Hạ, nhiệm kỳ 2022-2024; 
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động; công tác dân vận chính quyền trong tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm.

2. Về thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác và nhiệm 
vụ của Ủy ban nhân dân xã

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động, UBND xã luôn giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thống nhất 
cao trong lãnh đạo. UBND xã đã bám sát Quy chế làm việc của UBND xã, nội 
quy, quy chế làm việc của cơ quan; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các chương 
trình trọng điểm; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công 
tác. Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND xã đã tích cực, chủ 
động, chỉ đạo các bộ phận, cơ quan, đơn vị và công chức chuyên môn bám sát 
nhiệm vụ. Đối với các Kế hoạch, các Chương trình công tác của UBND xã, 
UBND xã đã phân công một đồng chí thành viên UBND xã chịu trách nhiệm chỉ 
đạo, các đồng chí thành viên khác có trách nhiệm phối hợp, đảm bảo nguyên tắc 
tập thể lãnh đạo và phát huy được trách nhiệm cá nhân phụ trách. Đồng thời 
thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chương 
trình, kế hoạch đã đề ra nhằm nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời 
những đề xuất, kiến nghị cụ thể của địa phương, đơn vị và nhân dân, đặc biệt là 
việc triển khái thực hiện các chương trình trọng điểm đã đề ra trong năm.

Công tác chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân xã và sự phối họp giữa 
các ban, ngành chuyên môn được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các kế hoạch, 
chương trình đã đề ra. Chế độ thông tin báo cáo được thực hiện cơ bản tuân thủ 
theo quy định, hàng tuần, hàng tháng. Tuy nhiên vẫn tồn tại ở một số đơn vị 
chưa gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định làm ảnh hưởng đến tiến độ báo 
cáo, công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã.
          3. Về công tác phối hợp của UBND xã với HĐND xã, Mặt trận Tổ 
quốc xã, các tổ chức chính trị xã hội.

UBND xã thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực 
HĐND, các Ban HĐND xã, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ 
chức chính trị - xã hội. Thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND xã với các cơ 
quan liên quan. Thông qua các quy chế, sự phối hợp giữa UBND xã với các cơ 
quan liên quan được thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả hơn, góp phần thiết thực 
vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn 
xã.

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường 
trực HĐND xã, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp theo luật định. 
Đối với các nội dung kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND 
xã, các Ban HĐND xã, UBND xã luôn quan tâm, thường xuyên theo dõi, tổng 
hợp các nội dung đã kết luận, kiến nghị sau giám sát; chỉ đạo các ban, ngành 
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chuyên môn, đối tượng chịu giám sát chấp hành nghiêm túc các kết luận, kiến 
nghị của đoàn giám sát.

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên giữ mối quan hệ với Thường trực 
UBMTTQVN xã theo quy chế phối hợp; tham dự đầy đủ các cuộc họp do 
Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức. Tập trung chỉ đạo, điều hành một số 
nhiệm vụ công tác trọng tâm ủy ban nhân dân xã mời Mặt trận tổ quốc và các 
Đoàn thể tham gia vào các Hội đồng, các Ban chỉ đạo các mặt công tác trọng 
tâm của xã, từ đó phát huy tốt việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban 
nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động 
nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước.
        4. Các lĩnh vực
        4.1. Lĩnh vực phát triển kinh tế

Ủy ban nhâu dân xã đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chăn 
nuôi gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
đôn đốc nạo vét, tu sửa kênh mương, đảm bảo cho sản xuât vụ Chiêm xuân. 
Tăng cường công tác phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng nhất là các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Nâng cao trách nhiệm trong 
công tác quản lý và bảo vệ rừng; chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, giảm 
nhẹ thiên tai.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được đẩy 
mạnh triển khai. Thực hiện đăng ký các tiêu chí trong năm, nâng cao chất lượng 
tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới đảm bảo bền vững.

- Công tác chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn: Lập 
Kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiện toàn Ban 
chỉ đạo và các Tiểu ban chỉ đạo thôn, ….

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động khai thác đất, bảo vệ môi 
trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng;

- Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhiệm 
vụ chi theo dự toán và kế hoạch được giao theo đúng tinh thần tiết kiệm, hiệu 
quả, đúng quy định Luật ngân sách.
            4.2.  Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn xã. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp 
xã, các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với một số đơn vị 
bạn. Chỉ đạo tuyên truyên, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của 
đất nước, địa phương. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”.

- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 
2022. Đến nay mạng lưới trường lớp được duy trì ổn định. Chất lượng giáo dục 
toàn diện được nâng lên. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo 
dục các bậc học, xóa mù chữ.
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- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh thực hiện có 
hiệu quả các Chương trình mục tiêu về y tế, Dân số, vệ sinh an toàn thực phẩm; 
tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân; tăng cường thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Công tác phòng 
chống dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo kế hoạch.

- Chỉ đạo giải quyết đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho các 
đối tượng được hưởng theo quy định, tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng 
chính sách, người có công nhân dịp tết Nguyên đán. Công tác bảo trợ xã hội, 
xóa đói giảm nghèo đã được tập trung chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em, chính sách BHYT, bảo hiểm xã hội. Các chế độ chính sách hỗ 
trợ cho người dân chịu ảnh hường của dịch Covid-19 được tổ chức, triển khai có 
hiệu quả.
              4.3. Công tác Tư pháp, phòng chống tham nhũng

- Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 
trên hệ thống loa truyền thanh xã; đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính, công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở; công tác chứng thực, cải chính 
hộ tịch.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng 
phí, năm 2022; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành chuyên môn; 
phát huy vai trò của nhân dân trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng 
lãng phí. Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác tiếp dân, 
giải quyết đơn thư khiêu nại, tố cáo của công dân, thường xuyên lắng nghe ý 
kiến của nhân dân để giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của 
người dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền.
            4.4. Công tác Nội vụ, tôn giáo.

- Chỉ đạo công chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, cải cách hành 
chính theo chức năng nhiệm vụ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán 
bộ, công chức. Chủ động tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao việc 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục 
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính; Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng 
lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo theo 
quy đinh của pháp luật, chủ động theo dõi, nắm tình hình hoạt động tôn giáo, tín 
ngưỡng trên địa bàn xã. Trên địa bàn xã không có đạo lạ xâm nhập.
            4.5. Công tác An ninh – Quốc phòng,

- Chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy 
định; rà soát củng cố lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện tôt công tác giáo dục 
quốc phòng an ninh cho các đổi tượng; tố chức tốt lễ giao nhận quân năm 2021; 
Thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 03/2019/ NĐ-CP ngày 05/9/2019 
góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn luôn được quan tâm chỉ 
đạo; làm tốt công tác nắm tình hình, có biện pháp chỉ đạo kịp thời, không để tình 
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huống đột xuất, bất ngờ xảy ra; tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung 
Quốc quay trở lại thăm thân; công dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động làm 
thuê... Thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm.

* Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh gặp 
không ít khó khăn, nhất là về điều kiện thời tiết và các nguồn lực đầu tư cho 
phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; Song với sự quyết 
tâm trong quản lý điều hành, cùng việc chủ động đề ra các giải pháp, biện 
pháp khả thi trong tổ chức thực hiện, vì vậy nhiều nhiệm vụ phát triển kinh 
tế- xã hội đã đạt được kết quả nhất định. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, 
song đây là kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2022 
và những năm tiếp theo.

* Tồn tại, hạn chế:
- Trong tổ chức quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND xã, chưa 

có những giải pháp có tính đột phá để phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn; chỉ đạo 
một số công việc ở địa phương còn chưa kiên quyết, hiệu quả chưa cao.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức có lúc, có 
việc còn chưa linh hoạt. Chưa chủ động tham mưu cho lãnh đạo xã chỉ đạo các 
lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
          III. ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 
2022

1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND và Chương trình 
công tác năm 2022; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của 
HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cụ thể hóa nội dung từng 
tháng, quý, giao cho ngành chuyên môn triển khai thực hiện đảm bảo thực hiện 
hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
           2. Duy trì các cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân xã, Lãnh đạo UBND 
xã theo quy định; duy trì họp giao ban giữa các ngành.

3. Phát huy vai trò lãnh đạo của Chủ tịch UBND xã trong việc quyết định 
các vấn đề kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng và trách nhiệm của các Phó 
Chủ tịch UBND xã trong việc tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND xã giải 
quyết các công việc theo thẩm quyền.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả; các mục tiêu, Nghị quyết của 
Đảng ủy, HĐND; Thực hiện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng 
quy trình, quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

5. Phối hợp với Hội đồng nhân dân xã chuẩn bị các nội dung, tài liệu 
phục vụ kỳ họp Hội đông nhân dân xã giữa và cuối năm 2022; chỉ đạo giải quyết 
kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước và 
sau các kỳ họp HĐND, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng 
nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân.
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6. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQ xã và 
các đoàn thể trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

7. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại 
cơ quan, Nâng cao chất lượng cải cách hành chính của xã. Cải thiện chỉ số 
CCHC của xã.
           IV.NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU 
HÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân xã, 
duy trì thường xuyên chế độ giao ban định kỳ giữa lãnh đạo UBND với các ban, 
ngành chuyên môn, các trưởng thôn. Nâng cao chất lượng các kỳ họp UBND. 
Đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu của các ngành chuyên môn.

2. Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai kế hoạch sản xuất 
vụ đông - xuân và vụ mùa năm 2022; thực hiện tốt công tác phòng, chống sâu 
bệnh, chống hạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn ngay từ những 
tháng đầu năm, thường xuyên rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn thu nộp 
ngân sách nhà nước; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chí 
tiêu kế hoạch huyện giao.

4. Chỉ đạo tốt công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên - Môi trường.
5. Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại các cấp học; tổ 

chức tổng kết năm học 2021 – 2022.
 6. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình Quốc gia về y tế; tăng cường 

công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thường xuyên củng 
cố mạng lưới y tế cơ sở.

7. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” triển khai, đăng ký việc xây dựng làng, cơ quan, gia đình văn 
hóa 2022. Nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ chương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước; Các sự kiện nôi bật của địa phương.

8. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững, chương trình 135, Nghị quyết 30, chương trình xây dựng nông thôn mới 
nâng cao. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 
người có công, hỗ trợ người nghèo và các chính sách dân tộc. Chỉ đạo làm tốt 
công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

9. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, gắn trách 
nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; Tăng 
cường công tác đánh giá cán bộ, công chức vào cuối năm 2022. Tăng cường 
công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải 
quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm 
việc của cơ quan, đơn vị.

10 . Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
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Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng 
đầu năm 2022 và nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 6 tháng cuối năm 2022, 
kính trình H ĐND có ý kiến tham gia chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban chấp hành Đảng bộ xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã;
- Công chức UBND xã;
- Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó thôn;
- Lưu: Vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên
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