
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 
 

Số: 74/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày  30 tháng 5 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng 

 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm 

quốc phòng an ninh những tháng cuối năm 2022. 

 

Thực hiện Thông báo số 03/TB- HĐND xã Vũ Muộn ngày 19/4/2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã kết luận nội dung Phiên họp Thường trực 

HĐND xã mở rộng, UBND xã Vũ Muộn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm 

vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022, như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI. 

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. 

1.1- Sản xuất nông lâm nghiệp 

a, Trồng trọt 

- Diện tích cây ngô vụ xuân được 83,5ha/82ha = 101% KH chỉ tiêu giao, 

giống chủ yếu là CP511, CP512, CP811, CP11, PAC789 và giống MX10; năng 

xuất ước đạt 48 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 40,08 tấn.  

- Cây thuốc lá diện tích 49ha/36ha = 136,11% KH, năng suất khoảng 22 tạ/ha, 

sản lượng 107,8 tấn,  

- Cây dưa chuột: diện tích 1,16ha (26 hộ trồng), năng xuất 20 tạ/ha, sản lượng 

2,32 tấn; cây củ kiệu có 21 hộ trồng= 2,25 ha; cây bí xanh thơm 29 hộ trồng= 2,06 

ha. 

- Cây lúa mùa: Hiện nay nhân dân đang chuẩn bị đất gieo mạ. 

- Cây lạc 4,6ha/4ha = 115 % KH chỉ tiêu giao năng xuất 19 tạ/ha, sản lượng 

8,74 tấn 

- Cây đậu tương 3,5ha/3 = 116 % KH chỉ tiêu giao năng xuất 19 tạ/ha, sản 

lượng 6,65 tấn 

- Cây rau các loại 14,2 ha. 

* Mô hình trồng thử nghiệm cây lê VH6: Cây phát triển tốt, ít sâu bệnh, cây 

đang trong giai đoạn phát triển năm thứ 5. 

b,Chăn nuôi 

- Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường không có dịch bệnh lớn xảy ra. 

Tổng đàn gia súc:  

+ Đàn Trâu, bò : 637/732 con =  87,02 % KH  



2 

 

 

 

+ Đàn lợn: 823/ 1420 con =  60% KH 

+ Đàn dê: 989/1791 con =  55 % KH 

+ Đàn Ngựa: 8/16con = 50 % KH 

+ Đàn chó:325 con 

+ Đàn gia cầm: 11.783/13.500con = 87% KH 

- Số trâu, bò, bê, nghé chết rét: 18 con = 2960kg, thiệt hại khoảng 296 triệu 

đồng 

- Công tác phun tiêu độc khử trùng các thôn đã phun được 2 lần 

Công tác tiêm phòng: Tiêm vắc xin LMLM, THT trâu bò được 210/350 con 

= 60% KH huyện giao, tiêm phòng dại chó : 172/300 con = 57,3%.  

c, Lâm nghiệp:  

- Chăm sóc và bảo vệ rừng cơ bản tốt,  

- Cây hồi do thời tiết diễn biến phức tạp và công tác phòng trừ của các hộ dân 

chưa triệt để nên mầm bệnh thán thư đã tái lại, diện tích bị bệnh chủ yếu là các diện 

tích năm trước đã có sẵn nguồn bệnh.  

- Cây hồi trồng phân tán hiện nay huyện đã có quyết định phê duyệt danh sách, 

có 95 hộ tham gia= 36,23 ha, đang chờ cấp phát cây con. 

d, Thủy lợi- PCLB:  

- Thực hiện sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi; chủ động thực hiện 

công tác phòng chống lụt bão, phân công thành viên BCĐ trực 24/24 trong mùa 

mưa bão. 

* Thiệt hại do mưa bão (mưa to đêm 22/3 và ngày 23/3/2022): 

- Sạt lở đất khoảng 31m3, ảnh hưởng đến 02 hộ gia đình. 

- Cây màu bị thiệt hại 41,62 ha, trong đó: cây ngô là 21,62 ha, cây thuốc lá 

thiệt hại 19,76 ha, cây bí đao 0,19 ha, cây dưa chuột 0,05 ha. 

1.2- Công tác thu chi tài chính 

Công tác thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đến ngày 

30/6/2022 ước đạt 50% KH. 

Công tác chi ngân sách: đảm bảo chi đúng theo quy định nhà nước, đáp ứng 

yêu cầu chi thường xuyên, chi ngân sách ước đến thời điểm 30/6/2022 ước đạt 

50%KH giao. 

1.3- Công tác Tài nguyên- môi trường: 

- Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2022; hoàn thiện 01 

hồ sơ cấp mới đất tổ chức, 43 giấy chỉnh lý biến động đất đai, lập 03 hồ sơ chuyển 

nhượng = 6 giấy, 04 hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất = 18. 
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- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản theo quy định. 

1.4- Thực hiện các chính sách dân tộc 

Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số, thăm tăng quà Tết nguyên đán 10/10 người có uy tín với tổng số tiền 5 triệu 

đồng. Cấp phát đầy đủ các ấn phẩm báo chí cho đối tượng thụ hưởng. 

1.5- Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 

* Chương trình XDNTM: 

 - Tổ chức lễ công bố thôn Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Năm 2022, xã đăng ký thực hiện hoàn thành tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn 

hóa), đăng ký 02 thôn đạt chuẩn NTM là thôn Đon Quản và thôn Tốc Lù. 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công các công trình năm 2022: 

+ Nguồn XDNTM: tổng vốn 1.797.800.000đ, xây dựng các công trình sau 

Đường trục thôn Nà Pài 120.000.000 đồng, đường trục thôn đến nhà ông Thắng Đâng 

Bun 96.000.000 đồng,  đường trục thôn Đâng Bun đoạn còn lại 20.000.000đ, đường 

nội đồng từ Thắm Ấu đến Đâng Dạ 1 tỷ đồng, đường từ ruộng ông Hồng đến 

dduwingf rẽ nhà ông Chương Tốc Lù 120.000.000đ, đường trục thôn Tốc Lù 

340.000.000, đường trục thôn lên bản trên Khuổi Khoang 101,8 triệu đồng. 

+ Nguồn DTTS tổng vốn 1.890.900.000đ xây dựng các công trình sau: Nhà văn 

hóa thôn Choóc Vẻn, Còi Có, Đon Quản. 

- Xây dựng nông thôn mới đạt 14/19 tiêu chí (5 tiêu chí chưa đạt gồm: cở sở 

vật chất văn hóa, trường học, môi trường, hộ nghèo, thu nhập) 

* Chương trình giảm nghèo bền vững:  

- UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 

2022, phấn đấu giảm 58 hộ nghèo/10 thôn, phân công cụ thể cho các tổ chức, cá 

nhân phụ trách, giúp đỡ. 

- Chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực, duy trì các dự án chăn 

nuôi bò sinh sản, qua đánh giá đàn phát triển bình thường, giá trị hiện tại cao hơn giá 

trị ban đầu; các hộ chăn nuôi duy trì nuôi trâu, bò vỗ béo. 

2. Công tác Văn hóa - xã hội: 

2.1- Công tác giáo dục 

Nhà trường duy trì tốt công tác dạy và học, thực hiện hoàn thành chương trình 

giảng dạy đúng tiến độ, thời gian, thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh theo quy chế 

và tổng kết, bế giảng năm học 2021 – 2022, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid- 19 trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 

theo quy định của ngành giáo dục, học sinh đến trường đạt 100% từ mầm non đến 

trung học cơ sở; thực hiện tốt chế độ đối với giáo viên, học sinh; duy trì kết quả 

PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD – XMC trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền 

thực hiện tốt các phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập”, “Xã hội học tập”, 
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“Dòng họ học tập” tại địa phương. Tổ chức thành công lễ công bố trường Mầm 

non Vũ Muộn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

2.2- Công tác y tế- Dân số 

Duy trì thường xuyên công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho nhân dân, chủ động giám sát phòng dịch và thực hiện các chương trình 

quốc gia về y tế. Trong 6 tháng đầu năm 2022 khám chữa bệnh được 669 lượt. 

Công tác tiêm chủng mở rộng thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, 100% trẻ được tiêm, 

uống vitamin đầy đủ theo quy định. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; thực hiện tốt công tác khai báo y tế. Tiêm vắc xin phòng bệnh Covi-19: 

tiêm mũi 3 đối với người trên 18 tuổi đạt 96%; đối với học sinh tiêm mũi 1 đạt 

53,5% (150/280), tiêm mũi 2 đạt 21% (59/280). 

Chỉ đạo Ban DS - KHHGĐ xã phối hợp với các thôn tổ chức truyền thông về 

công tác DS - KHHGĐ; tổ chức vận động những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh 

đẻ sử dụng các biện pháp KHHGĐ. 

2.3- Công tác Văn hóa TT - TT 

Hoạt động văn hóa - thông tin - Thể thao: Thành lập đoàn tham gia Đại hội 

TDTT huyện Bạch Thông. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước và các hoạt động khác của địa phương trên hệ thống loa truyền 

thanh xã và loa lưu động, đảm bảo thông tin kịp thời tới người dân. Trang thông tin 

điện tử xã thường xuyên cập  nhật các tin bài về hoạt động chung của xã  

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì. 

2.4- Lao động- TB&XH: 

Thực hiện kịp thời chế độ, chính sách cho người có công, gia đình chính sách, đối 

tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Nhân dịp tết Nguyên đán, UBND xã phối hợp 

cùng các đơn vị tặng quà cho Người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có 

hoàn cảnh khó khăn 184 xuất quà trị giá 108.000.000đ. 

Tổ chức họp xét cứu đói và phát gạo cứu đói dịp Tết nguyên đán cho 21 hộ= 

57 khẩu, tổng số gạo cứu đói là 855kg. Tổ chức họp xét  và đề nghị cứu đói giáp 

hạt cho 17 hộ= 35 khẩu. 

- Tổ chức xét duyệt 12 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 01 hồ 

sơ đề nghị điều chỉnh hưởng mức trợ cấp theo quy định; lập danh sách đề nghị cấp 

xe lăn cho 02 người khuyết tật, đăng ký làm nhà ở cho 01 hộ nghèo 

Thực hiện tăng, giảm thẻ BHYT cho người dân theo đúng quy định; Công tác 

bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Nhân tháng hành động trẻ em năm 2022, tổ chức thăm 

hỏi tặng quà cho 11 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi xuất quà trị giá 

100.000đ, tổng số tiền 1.100.000đ; dịp bế giảng năm học 2021-2022 tặng 02 xuất 

quà cho học sinh 2 trường học trên địa bàn, tổng trị giá 1.200.000đ 

3. Công tác nội chính 

3.1. Công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ 
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6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC được quan tâm chỉ đạo thực hiện, các 

nhiệm vụ CCHC được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo 

theo đúng trình tự, thủ tục. Công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC được thực 

hiện thường xuyên. Bộ phận một cửa tiếp tục duy trì thực hiện việc tiếp nhận, trả 

kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thường xuyên 

rà soát sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc 

làm. Cơ chế tự chủ về tài chính, kinh phí được duy trì. Việc ứng dụng CNTT trong 

hoạt động quản lý ngày càng được tăng cường, sử dụng tốt các phần mềm QLVB, 

chữ ký số chuyên dùng, thư điện tử công vụ, 100% văn bản được trao đổi dưới 

dạng điện tử được ký số theo quy định, trừ các văn bản mật. 

Thực hiện kiện toàn bộ máy theo quy định, tổng số cán bộ công chức hiện nay là 

20 CBCC, 100% có bằng cấp chuyên môn theo quy định, ý thức trách nhiệm, tổ chức 

kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức được tăng cường; Thực hiện tốt công tác nắm 

tình hình an ninh nội bộ, làm tốt công tác quản lý các tổ chức Hội; 6 tháng đầu 

năm 2022 năm thực hiện kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn thanh niên, tiếp nhận 01 

công chức được điều động đến nhận công tác tại xã (Công chức VP-TK); Thực 

hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức theo thẩm quyền. 

3.2- Công tác tư pháp. 

Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, công tác hộ tịch: chứng 

thực 1134 hồ sơ, tổng tiền thu được 3.129.000đ, khai sinh 6, khai tử 05, đăng ký 

kết hôn 05, xác nhận tình trạng hôn nhân 08.  

3.3- Công tác Quốc phòng- an ninh: 

*Công tác quốc phòng: 

Xây dựng các văn kiện về công tác quốc phòng- Quân sự  theo phân cấp; - 

Công tác quốc phòng được triển khai đúng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác 

giao nhận quân trong đầu năm 2022, đón 07 đ/c thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở 

về địa phương, giao quân 09 đ/c thanh niên nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao; 

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị vật chất, tổ chức ra quân huấn luyện dân quân 71 

đồng chí, đúng kế hoạch đề ra, chuẩn bị công tác luyện tập tham gia Hội thao quân 

sự tại huyện năm 2022. Tham gia dân vận nạo vét mương tại thôn Tân Lập 01 ngày 

công, quân số 60 đ/c. 

Phối hợp với công an, kiểm lâm địa bàn thực hiện công tác tuần tra đặc biệt 

trong các ngày lễ, tết góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 

công tác bảo vệ rừng. 

* Công tác an ninh trật tự: Tình hình an ninh chính trị cơ bản được bảo đảm, 

không có vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Thực hiện kiểm tra 

công tác PCCC của các hộ kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm lực lượng công an xã 

bắt quả tang 03 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 01 vụ vận chuyển , tàng trữ lâm 
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sản trái phép, 01 vụ nghi khai thác vàng trái phép, 01 vụ xâm hại sức khỏe thành 

viên trong gia đình, hiện các vụ việc đang được tiến hành giải quyết theo quy định. 

3.4- Quản lý bảo vệ rừng: 

Rừng cơ bản được bảo vệ tốt, nhưng do địa hình đồi núi phức tạp nên việc quản 

lý bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn, UBND xã đã chỉ đạo Ban lâm nghiệp xã, phối 

hợp với lực lượng công an xã, kiểm lâm địa bàn kiểm tra tuần rừng, tuyên truyền về 

Luật Lâm nghiệp năm 2017. 6 tháng đầu năm không xảy ra vụ vi phạm lớn về khai 

thác và bảo vệ rừng. 

3.5. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công 

tác phòng chống tham nhũng:  

a. Công tác phòng chống tham nhũng: 

Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân tại Trụ sở UBND xã. Thường xuyên 

quán triệt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 6 tháng đầu năm 

không xảy ra vụ việc tham nhũng; không có đơn tố cáo của công dân về hành vi 

tham nhũng, vụ việc tham nhũng. 

b. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư: Duy trì và thực hiện tốt công 

tác tiếp dân theo quy định, trong 6 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch 

bệnh, song với sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của xã tiếp tục được duy trì ổn định, đời sống của nhân 

dân được cải thiện; Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức 

độ 3, phổ cập GDXMC mức độ tuổi 2; tỷ lệ tiêm phòng các loại vacxin cho trẻ em 

đạt cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác 

quốc phòng quân sự địa phương được bảo đảm. 

2. Tồn tại hạn chế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của xã còn một 

số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:  

1. Tăng trưởng kinh tế chậm do thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

2. Công tác cải cách hành chính biến chuyển còn chậm, nhất là công tác hiện 

đại hóa nền hành chính. 

3. Tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia súc đạt thấp; tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn... 
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3. Nguyên nhân. 

* Nguyên nhân chủ quan 

- Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết đôi khi còn thiếu tính linh hoạt, chưa 

thường xuyên giám sát. 

- Công tác tham mưu của một số cơ quan chuyên môn chưa kịp thời; chưa 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Một bộ phận Nhân dân còn chủ quan trong việc phòng, chống thiên tai, dịch 

bệnh. 

* Nguyên nhân khách quan 

- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết, thiên tai diễn biến 

phức tạp đã ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội; Một số 

chương trình, kế hoạch công tác phải điều chỉnh để thực hiện nhiệm vụ chống dịch, 

do đó đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã. 

- Tình hình kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn, thiếu nguồn lực đầu tư 

phát triển... 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2022. 

1. Kinh tế: 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ, đảm bảo cấy hết 

diện tích; phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng lương thực năm 2022; xây dựng phương án 

gieo trồng cây vụ đông và kế hoạch năm 2023.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi để phát hiện sớm và xử lý kịp thời; triển khai có hiệu quả công tác tiêm 

phòng định kỳ năm 2022.  

- Tập trung chỉ đạo trồng và chăm sóc rừng trồng. 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, tổ chức trực 

24/24 giờ trong những ngày có mưa, bão; xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra 

trên địa bàn. Chỉ đạo các thôn tăng cường kiểm tra, thống kê thiệt hại sau các đợt mưa 

lũ, có kế hoạch sửa chữa kịp thời đảm bảo đời sống và sản xuất cho nhân dân. 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng 

sản theo quy định, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. 

- Quản lý tốt các nguồn thu phát sinh, phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt 

chỉ tiêu giao. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, chi đúng theo quy định của 

Luật ngân sách. 
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- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, theo các tiêu chí đã đăng ký thực hiện. 

- Việc thực hiện các danh mục đầu tư, sử dụng các nguồn vốn thực hiện đúng cam 

kết, theo lộ trình. 

2. Văn hóa - xã hội 

- Tổ chức an toàn, có hiệu quả các hoạt động hè cho trẻ em năm 2022; các 

trường chủ động cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho khai giảng năm học 2022-

2023;  

- Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia y tế, quan tâm thực  

hiện tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Tăng cường truyền thông, vận động người dân thực hiện tốt công tác Dân số 

- KHHGĐ. 

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các hoạt động văn hóa - 

thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cổ 

động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. 

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn. 

Tổ chức kiểm tra đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022, đánh giá kết 

quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, thôn nông thôn mới và rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đảm bảo theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 

đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật. Duy trì và phát huy phong trào xây dựng “xã 

hội học tập” để áp dụng kiến thức, tiến bộ KHKT trong phát triển kinh tế. 

- Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, gia 

đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em và 

phòng chống các tệ nạn xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn và công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn. Tổ chức thiết 

thực các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2022.  

- Duy trì hoạt động đài truyền thanh xã; nâng cao chất lượng các tin bài trên 

đài truyền thanh và trang TTĐT nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác tới 

nhân dân. 

3. Công tác Nội chính 

- Tăng cường trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh nội bộ, làm tốt công tác QLNN về 

tôn giáo và các tổ chức Hội. 
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- Kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt 

các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. 

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác quốc 

phòng, quân sự địa phương. Hoàn thành chỉ tiêu điều khám và tuyển quân năm 

2023. 

- Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ 

động phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước 

về an ninh trật tự, quản lý hộ khẩu.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức phòng 

ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân; làm tốt việc tuyên truyền về 

pháp luật trong quản lý và bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra khai 

thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ lâm sản, tài nguyên trái phép, đảm bảo an toàn 

giao thông trên địa bàn. 

2. Các giải pháp chủ yếu: 

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ vào sản xuất nông - lâm 

nghiệp; thực hiện 100% diện tích ruộng sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng cao. 

Kịp thời duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi dảm bảo tưới tiêu; Theo dõi đàn gia 

súc, gia cầm không để xảy ra dịch bệnh lớn, kiểm tra giống vật nuôi cung cấp đến 

địa phương; Phối hợp các đoàn thể xây dựng mô hình tăng thu nhập; duy trì các 

mô hình đã có… 

- Thực hiện quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý những 

trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Trạm 

Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ với BCHQS và Công an xã trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện tốt phương án phòng chống cháy rừng và 

phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, 

trồng rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác xây dựng chính quyền, thực 

hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham 

nhũng tại cơ quan. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Chỉ đạo thực hiện tốt 

các phong trào thi đua. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 

người dân, đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt 

công tác hòa giải tại cơ sở. 

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất;  

- Tiếp nhận các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh thực hiện các chương trình dự án và các chính 
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sách hỗ trợ phát triển sản xuất; phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả 

công tác giảm nghèo một cách bền vững. 

- Thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách trên địa bàn, khai thác tạo lập 

nguồn thu, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước giao. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, đẩy mạnh công tác khuyến học, 

khuyến tài; Thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện 

có hiệu quả các chương trình Quốc gia về Y tế; đẩy mạnh công tác truyền thông 

giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm 

và vệ sinh môi trường. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ huy quân sự xã, Ban Công an xã trong 

việc nắm tình hình trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 

phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 

ninh- quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022 của UBND xã Vũ Muộn./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND huyện (B/c); 

- TT ĐU-HĐND xã (B/c); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các vị Đại biểu HĐND xã; 

- Các ban, đoàn thể; 

Gửi bản giấy: 

- Các thôn; 

- Các vị Đại biểu HĐND xã 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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