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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:        /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

         Bắc An, ngày        tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, với tinh 
thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” 
trong 6 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ- UBND xã, tập thể 
cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bắc An đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt qua 
mọi khó khăn để thực hiện mục tiêu “thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” 
nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn ổn định và đạt được 
một số kết quả khá tích cực, cụ thể như sau:

A. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua, công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã được triển khai với tinh thần khẩn trương, 
quyết liệt; các lực lượng tuyến đầu chống dịch (đặc biệt là ngành Y tế, Công an, 
Quân sự..) và các lực lượng làm nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đã 
không ngại vất vả, vượt qua mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, có tư tưởng buông xuôi; tăng cường 
tổ chức kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Các cán bộ, công chức, viên chức của địa phương chấp hành và thực hiện 
nghiêm các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và kỷ luật, kỷ 
cương hành chính; không tổ chức liên hoan, gặp mặt ăn uống đông người trừ các 
trường hợp phục vụ mục đích công vụ được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn có tổng 879 trường hợp F0 các 
trường hợp trên đều được Ban chỉ đạo ra quyết định, giám sát cách ly tại nhà 
theo quy định.

B. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 
2021:

* KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

Tổng giá trị sản phẩm 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 126,4 tỷ đồng, tăng 
12,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 55,7% so với nghị quyết. 
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Trong đó; - Giá trị Nông, Lâm, Thủy sản ước đạt 45,5 tỷ tăng 7,1 % so với 
cùng kỳ năm 2021.    

- Giá trị Tiểu thủ Công nghiệp xây dựng ước đạt 14 tỷ, tăng 5,2% so với 
cùng kỳ năm 2021.

- Giá trị Thương mại Dịch vụ ước đạt 18,5 tỷ tăng 4,5% so với cùng kỳ 
năm 2021.

- Thu khác ước đạt 48,4 tỷ đồng (bao gồm: xuất khẩu lao động nước ngoài, 
tiền lương, tiền công và các nguồn tiền thu nhập khác).

I. Về phát triển kinh tế
1. Phát triển dịch vụ: Hoạt động dịch vụ thương mại vẫn duy trì ổn định, 

trên địa bàn hiện có 125 cơ sở kinh doanh hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực 
như vận tải, cửa hàng tạp hóa, bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, kinh doanh 
gia cầm... HTX NN trên địa bàn duy trì hoạt động có hiệu quả, cung cấp đảm 
bảo các hoạt động dịch vụ đầu vào trong sản xuất nông nghiệp cho nhân dân. 

Ước giá trị sản xuất ngành dịch vụ trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 18,5 tỷ 
đồng, chiếm tỷ trọng 23,7%.

2. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: Trên địa bàn có 01 
Công ty hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp sản xuất kem, có 03 cơ sở chế biến 
gỗ, có 18 cơ sở, hộ cá thể hoạt động trên nhiều ngành nghề - tiểu thủ công 
nghiệp, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực chính như: Xây dựng, cơ khí, hàn xì, 
đóng giường tủ... Các công ty và cơ sở trên luôn duy trì ổn định. Ước giá trị sản 
xuất ngành CN-TTCN và xây dựng 3 tháng đầu năm 2022 đạt 14 tỷ đồng, chiếm 
tỷ trọng 17,9%.

3. Phát triển nông nghiệp – lâm nghiệp - thủy sản: Trên lĩnh vực nông 
nghiệp, vụ Đông Xuân 2022 toàn xã gieo cấy 282,18 ha, trong đó diện tích lúa: 
127,07ha, diện tích lạc 151ha và cây rau màu ngắn ngày 4,11ha.

Diện tích cây ăn quả: 573,48 ha; Trong đó; Diện tích vải 357,65 ha sản. 
Diện tích nhãn 52,2 ha. Diện tích na 59,5 ha. Diện tích chuối, thanh long, dứa, 
cam, bưởi và một số cây ăn quả khác 104,13 ha.

+Về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp: 
Đã thực hiện một số mô hình dự án nhằm đánh giá tính thích nghi của các loại 
cây trồng, từng bước nhân rộng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện 
nay, đang phối hợp với Trung tâm DVNN thành phố  triển khai mô hình trồng 
vải theo hướng VietGap với diện tích 50 ha. Việc triển khai tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn xã được thực hiện thường 
xuyên. 

Về lâm nghiệp: Tổng diện tích 1.548,14 ha. Trong đó; Đất rừng sản xuất 
623,52 ha, đất rừng phòng hộ 901,28 ha, đất rừng đặc dụng 23,34 ha. Luôn duy 
trì và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện tốt công tác quản lý 
khai thác lâm sản theo đúng quy định.
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Về thủy sản: Tổng diện tích 20,36 ha. Luôn luôn duy trì ổn định diện tích 
nuôi trồng thủy sản, tăng cường công tác kiểm tra, vệ sinh ao nuôi trước khi thả 
cá.

Về chăn nuôi: Tổng đàn gia cầm 557.9761 con. Riêng đối với tổng đàn lợn, 
đang từng bước thực hiện tái đàn sau ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nên số 
lượng tổng đàn còn thấp, chỉ có 1.020  con (trong đó lợn nái 200 con, lợn con và 
lợn thịt 820 con). Công tác tiêm phòng đối với các loại gia súc và gia cầm vẫn 
được duy trì thực hiện nghiêm túc.

Ước giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 45,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
58,4%. 

4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường: 
Công tác quản lý đất đai: Được duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. 

UBND xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Chí Linh lập 
hồ sơ cấp được 10 giấy chứng nhận đối với các trường hợp chuyển nhượng, tặng 
cho QSDĐ.

UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về 
đất đai, hướng dẫn nhân dân trong việc sử dụng, chuyển đổi mục đích, chuyển 
nhượng QSDĐ đúng quy định. 

Không có trường hợp vi phạm về đất đai
Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động gây ô 

nhiễm môi trường, duy trì có nề nếp công tác thu gom rác thải. 
Tuyên truyền quy định đội MBH và phóng chống lạm dụng rượu, bia trong 

dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2022.
5. Đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản: 
- Đã thi công xong và đưa vào sử dụng 14 tuyến đường2

1 Trong đó; Gà: 540.000 con, giảm 32.000 con so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1.458 tấn, giá bình quân 
45.000đ/kg. Vịt 10.100 con, giảm 10.000 con, đạt 325 tấn, giá bình quân 35.000đ/kg. Ngan 5.500 con, giảm 
7.000 con, đạt 16 tấn, giá bình quân 38.000đ/kg. Lợn 1020 con, tăng 400 con so với năm 2021. Trong đó; Lợn 
nái: 200 con,; Lợn thịt, lợn con: 820 con. Đàn trâu bò có 115 con, trong đó; Trâu 33 con; Bò 82 con. Tổng đàn 
chó nuôi 1.241 con giảm 89 con so với năm 2021
2 - Tuyến xóm Dây Diều: từ Suối Đôi đến cổng ông Hưng Dây Diều 1.500m với tổng mức đầu tư: 
2.045.901.000đồng. 
- Tuyến xóm Hố Bành 233m với tổng mức đầu tư: 325.026.000 đồng.
- Tuyến xóm Tai Chua 150m với tổng mức đầu tư: 204.720.000 đồng.
- Tuyến xóm Ba Khe 275,5m với tổng mức đầu tư: 378.732.000 đồng.
- Tuyến xóm ông Kều với chiều dài 260m, chưa quyết toán.
- Tuyến xóm ông Ngọc: từ nhà Sơn Dung đến nhà ông Ngọc dài 293m với tổng mức đầu tư: 443.487.000 đồng. 
- Tuyến xóm Lý Tư, Khe To đến xóm ông Dòng với chiều dài 1.567m với tổng mức đầu tư: 2.214.259.000 đồng. 
- Tuyến xóm ông Bé: từ nhà văn hóa thôn đến nhà ông Bình với chiều dài 488m, tổng mức đầu tư: 614.309.000 
đồng. 
- Tuyến xóm ông Chính: từ nhà Bà Liên đến cổng ông Đông 260m với tổng mức đầu tư: 352.517.000 đồng. 
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- Số công trình đang thi công còn lại 03 công trình bao gồm:
+ Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Bắc An với tổng mức đầu tư: 4.324.391.000 

đồng.
+ Xây mới 04 phòng học và sửa chữa một số hạng mục phụ trợ điểm 

trường tiểu học tại thôn Mệnh Trường với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ
+ Nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn
6. Tài chính - Ngân sách
- Tính đến thời điểm hiện tại
+ Tổng thu 9.531.300.462 đồng đạt 181,37% so với kế hoạch
+ Tổng chi 7.399.236.064 đồng đạt 140,8% so với kế hoạch
II. Về văn hóa – xã hội
1. Giáo dục-Đào tạo:
Trong điều kiện khó khăn, ngành Giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái 

hoạt động để ứng phó với dịch Covid-19 nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực 
của dịch bệnh đến các hoạt động của ngành.

Căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các nhà trường đã chủ động, 
linh hoạt xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để 
ứng phó với diễn biến khó lường của dịch Covid-19, đảm bảo yêu cầu của 
chương trình giáo dục.

2. Y tế:
Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân: Đã khám chữa bệnh 

cho 980 lượt người, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, phòng 
chống dịch bệnh; phối hợp với các ngành chức năng định kỳ kiểm tra vệ sinh an 
toàn thực phẩm trên địa bàn. Công tác tiêm vắc xin covid-19 và theo dõi cách ly 
y tế: Tổng số người đã tiêm 3.665 người, Trong đó số người tiêm 3 mũi 3.433, 
số người tiêm 2 mũi 165, số người tiêm mũi 1 là 67. Hiện tại còn 65 người trên 
18 tuổi chưa tiêm Vacxin Covid-19. 

Tiêm phòng trẻ em 5-11 tuổi: Đã tiêm 200 cháu mũi 1, còn 453 cháu chưa 
được tiêm. Công tác phòng chống dịch Covid Từ đầu năm 2022 toàn xã có 879 
người mắc COVID – 19. Trong đó 12 người điều trị tại TTYT Chí Linh. Còn lại 
điều trị tại nhà.

- Tuyến xóm ông Tâm: từ nhà ông Nam đến nhà ông Tâm 360m với tổng mức đầu tư: 506.387.000 đồng.
- Tuyến xóm Thùy Mỵ với chiều dài 370m , chưa quyết toán.
-  Tuyến xóm Đại Bộ với chiều dài 520m. chưa quyết toán.
-  Tuyến xóm Trại Quýt với chiều dài 700m. chưa quyết toán.
-  Tuyến xóm ông Huỳnh với chiều dài 290m, chưa quyết toán.
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3. Công tác Văn hóa – thông tin, thể thao: Tiếp tục duy trì hoạt động của 
Đài truyền thanh xã, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị lớn của quê hương, đất nước..

4. Công tác Chính sách xã hội: Tiếp nhận giải quyết: 41 hồ sơ BTXH.
- Cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, cận nghèo năm 2021 

áp dụng năm 2022.
- Tiếp nhận và cấp tiền, quà cho các đối tượng chính sách dịp Tết nguyên 

đán 2022: 
+ Quà Tỉnh: 62 suất (Tiền mặt 43.400.000 đ)
+ Quà Tỉnh cho Hộ nghèo: 21 suất (Tiền mặt 6.300.000 đ)
+ Quà Chủ tịch nước: 60 suất (Tiền mặt 18.000.000 đ)
+ Quà Thành phố: 60 suất (Tiền mặt: 30.000.000 đ) (Huy động tặng quà 

các đoàn thể, nguồn xã hội hoá); 02 suất quà tiêu biểu ( Mỗi suất: 1.000.000đ 
tiền mặt và 01 suất hiện vật).

+ Quà xã đối tượng NCC: 70 suất (Tiền mặt: 14.000.000đ)
- Quà đề nghị phó thủ tướng chính phủ cho hộ nghèo: 02 suất ( Mỗi suất trị 

giá: 1.000.000đ và suất quà hiện vật).
- Tiến hành rà soát các đối tượng khó khăn đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ 

BHYT: 06 sổ BHXH, 40 thẻ BHYT.
- Rà soát nhà ở người có công
III. Lĩnh vực Nội chính
1. Quốc phòng, An ninh
Công tác Quốc phòng: Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, làm tốt mọi 
công tác chuẩn bị và tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên 
chuẩn bị nhập ngũ và Lễ giao nhận quân năm 2022 đảm bảo trang trọng, An toàn. 
Bàn giao đủ 12/12 thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Công tác An Ninh: Tình hình ANTT tương đối ổn định. UBND xã đã tập 
trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo 
an ninh trật tự trên địa bàn. Phối kết hợp với trạm y tế xã theo dõi tình hình dịch 
bệnh Covid 19 tuyền truyền sâu rộng đến người dân.

Về phạm pháp thuộc lĩnh vực trật tự xã hội: Không có.
Về phạm pháp thuộc lĩnh vực kinh tế, chức vụ, môi trường: Không có
Tệ nạn xã hội: Không có
2. Tư pháp: Thực hiện tốt việc đăng ký quản lý hộ tịch theo Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/05/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch.
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Lĩnh vực hộ tịch đã giải quyết 138 trường hợp, lĩnh vực chứng thực 354 
trường hợp và lĩnh vực bảo trợ xã hội 41 trường hợp.

3. Công tác thanh tra: UBND xã đã ban hành Kế hoạch phòng chống 
tham nhũng năm 2022. Triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật 
về công tác phòng chống tham nhũng. Công tác tiếp dân được củng cố, duy trì 
thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo UBND xã đã tiếp 03 lượt công dân 
về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, tiếp 
nhận 01 đơn thư phản ánh kiến nghị đã được UBND giải quyết.

4. Công tác Cải cách hành chính: UBND xã đã xây dựng các Kế hoạch 
về Cải cách hành chính và tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Công tác 
cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc 
quy định; Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân luôn 
tuân thủ quy trình và tiến độ thời gian. Duy trì tốt hoạt động trang Thông tin 
điện tử của xã, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của thành 
phố, tỉnh; duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015 tại cơ quan. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính 
theo quy định.  Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được 
thực hiện chặt chẽ.

Các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai rõ ràng bằng các văn 
bản của nhà nước quy định cụ thể kể cả các biểu mẫu cũng như những khoản phí 
và lệ phí giúp cho công dân nắm bắt thông tin và thuận lợi trong giao dịch. Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đã tiếp nhận và giải quyết 530 hồ 
sơ; Trong đó 529 hồ sơ trả trước hạn chiếm tỷ lệ 99,1%; 01 hồ sơ đúng hạn 
chiếm tỷ lệ 0,18%, hồ sơ trễ hạn 0.

5. Xây dựng chính quyền: Duy trì tốt và từng bước nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức xã. Tiếp tục thực hiện nghiêm 
túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chấp hành 
nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Công tác phối hợp giữa Chính quyền-Mặt trận và các đoàn thể được duy trì 
thường xuyên, luôn bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển 
KTXH-QPAN để vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 
căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, Kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của UBND xã, cần tập trung thực hiện 
tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
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1. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nội bộ từng ngành, lĩnh vực 
theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của từng sản 
phẩm. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 5,5% so với năm 2021.

2. Tập trung nguồn lực để thực hiện quy hoạch phát triển các vùng trung 
tâm theo đề án quy hoạch chung của xã. Tiếp tục khuyến khích, tạo môi trường 
thuận lợi cho các thành phần kinh tế mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu 
quả hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại hiện có, đặc biệt khai thác tối đa 
các lĩnh vực có lợi thế và mang lại giá trị cao. Khuyến khích mở rộng dịch vụ 
phi nông nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp theo hướng CNH-
HĐH. Phấn đấu giá trị sản xuất của ngành tăng 6,5% so với năm 2021.

3. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, TTCN, ngành nghề trên địa bàn, trong 
đó, tập trung phát triển mở rộng các ngành nghề được xem là thế mạnh của địa 
phương như, chế biến gỗ, cơ khí, hàn xì...Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ, hộ 
kinh doanh cá thể tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thúc đẩy 
phát triển cơ sở sản xuất đúng theo quy định của pháp luật để mở rộng đầu tư 
trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nhân rộng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế 
cao. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp – TTCN tăng 7% so với năm 
2021.

4. Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và 
phát triển bền vững; xem xét bố trí nguồn quỹ đất phù hợp trong số diện tích đất 
trồng lúa để thực hiện đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp lúa hữu cơ và 
khuyến khích mở rộng tăng diện tích sản xuất theo từng vụ, từng năm. Đẩy 
mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả kinh tế đối với các vùng chuyên canh trên địa bàn, chú trọng phát triển 
kinh tế vườn đồi để từng bước nhân rộng mô hình. Tích cực ứng dụng các tiến 
bộ khoa học vào sản xuất và phát triển các loại cây giống, con giống có chất 
lượng. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
sản hữu cơ trên địa bàn xã. Khuyến khích nhân dân tiếp tục phát triển đàn vật 
nuôi, đầu tư nhân giống để phục hồi phát triển. Tiếp tục mở rộng các mô hình 
chăn nuôi gia trại theo hướng hiệu quả, an toàn gắn với đảm bảo công tác vệ 
sinh môi trường và cảnh quan; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền 
vững, phấn đấu nâng mức tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản trong năm lên  
trên 60 tấn. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa Hợp tác xã với Hội Nông dân xã để tổ 
chức các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, kinh nghiệm và năng lực sản 
xuất cho nông dân.

Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 7,5% so với năm 
2021.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tuyệt đối 
không để xảy ra trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích và thực hiện 
đảm bảo lộ trình quy hoạch đất đai trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 
theo quy trình pháp luật nhà nước về công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 
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Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác cấp, đổi giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các loại đất trên địa bàn đối với những 
hồ sơ đủ điều kiện.

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, chất lượng công trình 
xây dựng và an toàn trong xây dựng. Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh 
về đảm bảo hành lang an toàn giao thông và bảo vệ môi trường để đảm bảo về 
mỹ quan và môi trường xanh, sạch, đẹp. 

6. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định 
hướng của giai đoạn 2023-2025. Tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan cấp trên và các 
nguồn hỗ trợ khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. 
Đồng thời bố trí nguồn lực đối ứng và nguồn vốn nhân dân đóng góp để triển 
khai tổ chức xây dựng các công trình dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn xã. 
Khuyến khích các thành phần kinh tế và hộ dân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 
theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

7. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách 
nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2022 tăng 5%  
so với chỉ tiêu thành phố giao. Huy động khai thác tối đa các nguồn thu, đảm 
bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý tốt về tài chính, công khai minh 
bạch, sử dụng ngân sách đúng mục đích và theo quy định của pháp luật. 

8. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của năm học, duy trì 
ổn định và đảm bảo số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm  học. Tiếp tục 
triển khai các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, chất 
lượng mũi nhọn. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng 
độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài 
trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, 
khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; 
thực hiện tốt chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế. 
Tiếp tục nâng cao chất lượng y tế - dân số và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 
xuống còn 7%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 8%, tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên 1,0%; duy trì đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, dòng họ tự quản. 
Duy trì trong năm có trên 95% gia đình, 100% các thôn và cơ quan đạt chuẩn 
văn hóa và giữ vững danh hiệu văn hóa. Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Đài 
truyền thanh xã.

Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và 
tinh thần cho gia đình chính sách, diện BTXH trên địa bàn. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động lực lượng lao động địa phương trong độ 
tuổi từ 18-35 tham gia hoạt động xuất khẩu lao động phấn đấu trong năm 2022 
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có từ 40-60 người tham gia thị trường xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước 
ngoài.

Tiếp tục vận động hộ gia đình tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, phấn 
đấu tăng tỷ lệ hộ dân tham gia về BHYT trên địa bàn đạt trên 90%. Thực hiện có 
hiệu quả các chương trình, dự án để giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, năm 
2022 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1%.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Thực hiện công tác cải 
cách hành chính đảm bảo mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cán bộ, công chức 
trong thực thi công vụ; nghiêm túc thực hiện việc niêm yết, công khai TTHC. 
Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, 
xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham 
nhũng, lãng phí.

10. Tiếp tục củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 
Hoàn thành tốt công tác huấn luyện, tuyển quân, giao quân năm 2022 và chế độ 
chính sách, hậu phương quân đội.

Duy trì tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện 
tốt các mô hình tự quản để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội; thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao 
thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Bắc An về tình hình thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 
trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2022./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố; (để báo cáo)
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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