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Phần I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

I. VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KT-XH TRÊN ĐỊA BÀN
1. Về phát triển kinh tế
- Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh và sự biến động của kinh tế thị trường 

đã ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhân dân. 
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, giám sát của HĐND 
xã, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập thể UBND xã đã đưa ra nhiều 
giải pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các đoàn thể chính trị, 
vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát 
triển ổn định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-
2025” của tỉnh. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác 
PCTT-TKCN. Chỉ đạo các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp bám sát vào điều lệ 
hoạt động, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện tốt các khâu 
dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư, tập trung hoàn thiện các công 
trình phúc lợi công cộng, nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ được tập thể lãnh đạo 
Ủy ban nhân dân tập trung chỉ đạo phát triển theo đúng định hướng về cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây 
dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, thực hiện công khai, dân chủ, ngăn chặn và hạn 
chế những tiêu cực xảy ra.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường được triển khai theo quy định. Chỉ đạo tốt công tác thu, chi 
ngân sách; tăng cường rà soát các nguồn thu, chống thất thu ngân sách; đôn đốc 
thanh toán nợ đọng; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các quy 
định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, đảm bảo 
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chi hiệu quả đúng chế độ, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, 
xã hội của xã.

2. Về văn hoá - xã hội
- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, các ngày lễ lớn, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất 
lượng các tiêu chí xã nông thôn mới có nhiều chuyển biến rõ nét.

- Sự nghiệp giáo dục của xã tiếp tục phát triển toàn diện và vững chắc cả về 
quy mô và chất lượng, công tác phổ cập được thực hiện tốt ở các cấp học, bậc học. 
Cơ sở vật chất các trường được đảm bảo. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc 
gia tiếp tục được duy trì. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế 
độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và 
người nghèo; quản lý lao động, việc làm, đào tạo nghề, phòng chống tệ nạn xã hội, 
chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, giảm nghèo được quan tâm thực hiện có 
hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, triển khai kịp thời các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước 
được nâng cao, mạng lưới y tế tư nhân phát triển. Công tác truyền thông dân số 
được đẩy mạnh, thực hiện nhiều biện pháp chính sách để cân bằng giới tính sau sinh.

- Công tác văn hoá, thông tin, tuyên truyền tiếp tục phát triển theo hướng 
nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng hoá các loại hình, tổ chức nhiều hoạt 
động tuyên truyền kỷ niệm, chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của 
đất nước, của địa phương. 

3. Nội chính
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ 

vững, đảm bảo ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào xây dựng làng an 
toàn, cơ quan an toàn về an ninh trật tự tiếp tục được duy trì và củng cố. 

- Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 
luôn được chú ý, quan tâm. Công tác giao quân hoàn thành đúng chỉ tiêu, đảm bảo 
chất lượng và an toàn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong 
trào đền ơn đáp nghĩa. 

- Nghiêm túc thực hiện công tác tiếp dân, tổ chức Hội nghị đối thoại với 
nhân dân; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân theo 
đúng thẩm quyền, không để đơn tồn đọng kéo dài.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Công tác tự 
kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời, 
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nghiêm túc và đúng trình tự quy định, làm tốt công tác tư vấn pháp luật cho nhân 
dân.

4. Xây dựng chính quyền
- Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, UBND xã đã ban hành các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định của 
pháp luật, kịp thời và có hiệu quả; thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử 
đúng thành phần, số lượng, thời gian. Các nhiệm vụ khác phục vụ công tác bầu cử 
được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo yêu cầu, đúng luật, an toàn như công tác tuyên 
truyền, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt 
là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-
2025 trên địa bàn đã diễn ra thành công, được cử tri đánh giá cao.

- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 
nhà nước. Bộ máy chính quyền ở địa phương thường xuyên được củng cố, kiện toàn 
nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác tổ chức, 
luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện tốt. Chất lượng hoạt động của bộ máy 
chính quyền từng bước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được quan tâm 
chỉ đạo, thực hiện cơ chế một cửa từng bước được đổi mới, tạo ra môi trường lành 
mạnh, thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch, nâng cao một bước hiệu 
lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán 
bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định 
của pháp luật; Công tác thi đua khen thưởng được đảm bảo kịp thời góp phần động 
viên tinh thần thi đua của các cán bộ, công chức trong việc hoàn thành các nhiệm vụ.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND xã đã bám sát vào sự chỉ đạo 

của cấp trên, thường xuyên rà soát để có sự phân công, phân nhiệm và nâng cao 
trách nhiệm của các thành viên UBND và đơn vị trong việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Hình thành cơ chế điều hành, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, 
ngành, đoàn thể, củng cố, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản 
lý nhà nước ở cơ sở. Thực hiện đúng quy chế làm việc, tập trung điều hành có hiệu 
quả chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của xã gắn với 
việc củng cố và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, coi trọng công tác vận 
động nhân dân, kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh tại cơ sở.

- Năm 2022, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức trên 50 cuộc họp, hội nghị; xử 
lý trên 1200 văn bản đến và ban hành trên 800 văn bản đi để chỉ đạo điều hành, tập 
trung vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 
- an ninh, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giải quyết các công việc đột xuất. 
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- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đã chủ trì tốt cuộc họp, hội 
nghị; tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác của tỉnh, huyện; duy trì thường 
xuyên chế độ họp thường kỳ để giải quyết các vấn đề trọng tâm, đảm bảo không để 
tồn đọng; thực hiện tốt việc tiếp công dân. Các thành viên Uỷ ban nhân dân xã 
được mời dự họp luôn chủ động trong công việc, bố trí thời gian tham dự đầy đủ 
các phiên họp và các cuộc họp đột xuất của Uỷ ban nhân dân xã. 

III. VỀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ
1. Với Đảng uỷ và các cơ quan nhà nước cấp trên
UBND xã cụ thể hoá các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy và các cơ quan 

nhà nước cấp trên thành các văn bản hành chính để tổ chức triển khai thực hiện; 
định kỳ báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành 
Đảng bộ xã các lĩnh vực công tác và xin ý kiến về những vấn đề quan trọng. Việc 
giữ mối quan hệ công tác thường xuyên với Đảng ủy đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, giữ vững 
ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

2. Với Hội đồng nhân dân xã
 UBND xã thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND xã trong việc 

xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã. Tạo điều kiện 
thuận lợi để Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND xã giám 
sát hoạt động của các đơn vị và UBND xã. Trong các kỳ họp của HĐND xã, lãnh 
đạo UBND xã và các công chức chuyên môn, ban, ngành được phân công báo cáo 
giải trình, trả lời chất vấn những vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm để các đại 
biểu, cử tri trong xã hiểu đúng, hiểu rõ tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động chỉ 
đạo, điều hành của UBND xã, Chủ tịch UBND xã, nhất là đối với việc thực hiện 
những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề được dự luận quan tâm.

3. Với Uỷ ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên
Trong năm, UBND xã thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động với Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Phối hợp cùng 
Thường trực Ủy ban MTTQ xã thực hiện thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn 
nhiệm kỳ 2022-2025. Thường xuyên mời đại diện của Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham dự các phiên họp thường kỳ của UBND xã, 
để tham gia ý kiến vào các báo cáo, kế hoạch và các lĩnh vực kinh tế - xã hội của 
xã. Bên cạnh đó, UBND xã đã tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể của xã tham gia xây dựng củng cố chính quyền; phối hợp vận động nhân 
dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các cuộc vận 
động, các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xoá đói giảm 
nghèo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng 
chống tệ nạn xã hội,... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.
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4. Với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn
Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND xã luôn chú trọng theo dõi, sâu 

sát cùng các ban, ngành, đoàn thể và thôn và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, là 
nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 
cùng với Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã đã nhiều lần làm việc với 
các thôn, các ban, ngành, đoàn thể để kiểm tra, nắm tình hình về việc thực hiện kế 
hoạch năm, cũng như thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất từng thời kỳ như: 
Phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, tuyển quân và giải 
quyết nhiều vấn đề cụ thể khác,... để kịp thời uốn nắn, chỉ đạo và giải quyết tốt các 
vấn đề phát sinh.

IV. NHỮNG MẶT HẠN CHẾ, YẾU KÉM
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND xã còn một số hạn chế, yếu kém chủ yếu đó là:
- Nạn chuột phá hoại sản xuất chưa được kiểm soát tốt, diện tích trồng cây 

màu vụ đông không đạt kế hoạch đã đề ra. 
- Việc xử lý đất dôi dư còn chậm, số hộ nộp tiền đất dôi dư chưa cao. Tình 

trạng vi phạm đất đai trên địa bàn vẫn còn xảy ra.
- Tình trạng lấn chiếm vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi trên địa bàn 

xã vẫn còn xảy ra.
- Tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có 

chiều hướng gia tăng.
- Tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật còn diễn ra. Công tác 

quản lý thanh thiếu niên đôi khi còn hạn chế. Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn 
nhiều yếu tố phức tạp. 

Phần II
NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2023 đảm bảo giành thắng lợi 
cả về năng suất và sản lượng hướng đến sản xuất hàng hóa tập trung. Huy động các 
nguồn lực đầu tư hỗ trợ ứng dụng KHCN để thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Chỉ 
đạo chặt chẽ, đảm bảo cơ cấu trà giống, cơ cấu mùa vụ. Duy trì và mở rộng vùng sản 
xuất lúa tập trung có giá trị kinh tế cao, phát triển cây vụ đông; củng cố đủ các tổ 
diệt chuột ở các thôn. Hợp tác xã cần tăng cường hơn nữa trong việc cung cấp phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, các loại vật tư nông nghiệp cho 
nhân dân. Chú trọng dự tính, dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã Nông 
thôn mới nâng cao.

3. Tập trung chỉ đạo tốt công tác thu ngân sách, chống thất thu; Phấn đấu hoàn 
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thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách huyện giao. Làm tốt công tác 
quản lý chi ngân sách; thực hiện tiết kiệm trong sử dụng kinh phí. Bố trí đầy đủ kinh 
phí dự phòng để bảo đảm chủ động xử lý khi có thiên tai, dịch bệnh đột xuất xảy 
ra. 

4. Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023; chỉ đạo thôn trung 
tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính để xử lý đất dôi dư; 
tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và công tác kiểm tra bảo vệ môi 
trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ chăn nuôi. 

5. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động văn hoá. 
Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng 
nếp sống văn minh và tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. 

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia. Củng cố và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế, chủ động phòng, chống dịch bệnh, 
đặc biệt là dịch Covid-19. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. 
Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư 
nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách dân số, kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là bồi dưỡng học 
sinh giỏi; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất 
lượng trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo 
trợ xã hội. 

6. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đủ số lượng, chất lượng và chỉ tiêu được giao. 
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng làng 
an toàn, cơ quan an toàn về an ninh trật tự; công tác đấu tranh phòng, chống các 
loại tội phạm. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 
Thực hiện tốt việc tuyên truyền nhân dân trong việc tham gia giao thông nhằm 
kiềm chế và giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật; nâng cao 
hoạt động trợ giúp pháp lý; làm tốt công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản 
theo thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, sử 
dụng đất tại các thôn. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; xây dựng 
và triển khai chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và chương trình 
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tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.
7. Thực hiện tốt Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước. 
Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, 
điều hành, tính chủ động, sáng tạo của chính quyền, nhất là người đứng đầu.

8. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành xã với Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc xã, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các thôn nhằm tạo sự 
đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành; tạo điều kiện thuận lợi cho 
công tác giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành năm 2022 và nhiệm vụ trọng 
tâm cần chỉ đạo, điều hành trong năm 2023 của UBND xã./.
 Nơi nhận:
- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trựcHĐND xã;
- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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