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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 

đảm bảo QP-AN quý I, nhiệm vụ quý II năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách năm 2022;Nghị quyết số 47-NQ/ĐU ngày 21 tháng 12 năm 

2021 của Đảng ủy xã Lục Bình về nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 14/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân xã Lục Bình khóa 

XX - kỳ họp thứ ba về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và 

an ninh năm 2022. UBND xã Lục Bình báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ quý II như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Phát triển kinh tế 

1.1- Sản xuất nông - lâm nghiệp 

- Trồng trọt 

+ Cây lúa: Diện tích thực hiện gieo cấy 175ha/175ha kế hoạch giao, đạt 

100%, gồm các giống chủ yếu như: Khang dân, Japonica J02, HDT10, Việt lai 

20, DT8, lúa đang trong giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh. Thực hiện chương trình áp 

dụng canh tác lúa cải tiến SRI diện tích 10,7 ha giống lúa HDT10, 92 hộ tham 

gia. Cây lúa phát triển bình thường đang giai đoạn bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh. 

+ Cây ngô: Diện tích giao 15ha ước diện tích đã gieo cấy 10,7 ha (đạt 71,33% 

KH), Các giống chủ yếu như: CP511, NK4300, HN88, Biosed9698, PAC339, cây 

đang trong giai đoạn 3-5 lá, diện tích còn lại bà con đang tiếp tục gieo cấy. 

+ Cây khoai lang: Diện tích thực hiện 1ha/1ha, đạt 100% kế hoạch giao 

+ Cây lạc: Diện tích thực hiện 1ha/1ha đạt 100% kế hoạch giao. 

+ Cây khoai lang: Diện tích thực hiện 1,0ha/1,0ha kế hoạch giao đạt 100% 

+ Cây lạc: Diện tích thực hiện 1,0ha/1,0ha kế hoạch giao đạt 100% 

+ Cây gừng: Diện tích thực hiện 1,0ha/1,0ha kế hoạch giao đạt 100% 

+ Cây nghệ: Diện tích thực hiện 1,0ha/1,0ha kế hoạch giao đạt 100% 

+ Cây rau màu các loại: Diện tích giao 14ha, ước diện tích đã gieo cấy 

10,4ha, đạt 74,28% KH, diện tích còn lại bà con đang tiếp tục gieo cấy. 
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- Chăn nuôi: Trong 3 tháng đầu năm nhìn chung đàn gia súc, gia cầm 

phát triển tương đối ổn định, UBND xã đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, phun tiêu độc, khử trùng môi trường, không có dịch 

bệnh lớn xảy ra trên địa bàn 

+ Công tác tiêm phòng: Tiêm phòng đợt 01 đến ngày 31/3 tiêm vác xin 

dại chó được 306 con; tiêm phòng vác xin LMLM,THT trâu, bò: 191 con (Trâu 

105 con, bò 86 con). Tiêm phòng vác xin Viêm da nổi cục 55 con bò. Hiện xã 

tiếp tục triển khai tiêm 

+ Tình hình dịch bệnh: Trong quý I phát sinh bệnh Viêm da nổi cục tại 

HTX Hòa Phát, UBND xã đã phối hợp với phòng chuyên môn của huyện kịp 

thời hướng dẫn các biện pháp phòng dịch theo quy định, hiện ổ dịch đã được 

bao vây khoanh vùng. 

+ Tình hình thiệt hại do rét: Trên địa bàn thiệt hại 10 con trâu, 3 con nghé 

và 7 con dê tại thôn Nà Chuông và Cao Lộc. 

- Lâm nghiệp: Vận động Nhân dân tiếp tục chăm sóc diện tích rừng trồng 

hiện có, thực hiện trồng rừng đạt kế hoạch giao. Năm 2022 kế hoạch giao 30ha 

rừng trồng sau khai thác, diện tích thực hiện 36,03 ha/30ha kế hoạch giao đạt 

120,1%. Thực hiện  “ Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ theo kế 

hoạch’’ được 100 cây mỡ, trồng tại hộ gia đình chính sách. 

1.2. Công tác Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai 

- Công tác thuỷ lợi: Chỉ đạo nạo vét, tu sửa kịp thời các công trình thủy 

lợi theo phân cấp trên địa bàn đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất.  

- Công tác PCTT: Duy trì công tác trực phòng chống thiên tai, thông báo, 

thông tin kịp thời các bản tin dự báo thời tiết của cấp trên dự báo đến các thôn.  

1.3. Chương trình MTQG xây dựng NTM: Xây dựng kế hoạch thực hiện 

các tiêu chí năm 2022 và đăng ký phấn đấu đạt trong năm 2022 đạt tiêu chí số 09 

“Nhà ở dân cư”. Đăng ký 2 thôn nông thôn mới Nà Nghịu, Bắc Lanh Chang. 

Đăng ký danh mục xây dựng công trình thuộc chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới và phát triển KT-XH vùng DTTS&MN của năm 2021, 2022. 

1.4. Chương trình MTQG giảm nghèo: Xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 

2022 phân đấu giảm 40 hộ nghèo, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

1.5. Chương trình OCOP năm 2022: Duy trì 07 sản phẩm đã được công 

nhận 3 sao năm 2021: Mộc nhĩ khô nguyên tai, Nấm hương khô nguyên tai, 

Nấm hương thái sợi, Nấm đông trùng hạ thảo khô, Nấm ĐTHT ngâm mật ong, 

Nấm linh chi thái lát, Nấm sò tươi. 
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1.6. Công tác tài chính - ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn  đạt 30.000.000đ/100.000.000đ, đạt 30% kế hoạch giao. Chi ngân sách đảm 

bảo tiết kiệm chi, đáp ứng chi cho các hoạt động của địa phương và thực hiện 

tiết kiệm chi theo quy định. 

1.7. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên &môi trường 

- Thực hiện kịp thời các thủ tục phát sinh cho các trường hợp đăng ký 

chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoach năm 2022.  

- Thực hiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 02 hộ gia đình, lập hồ sơ chuyển mục 

địch cho 03 hộ gia đình, lập hồ sơ chuyển mục đích cho 03 hộ. 

- Công tác giải quyết tranh chấp đất đai: Tổ chức giải quyết 01 đơn. 

- Công tác Môi trường, khoáng sản: Thực hiện tốt công tác quản lý khai thác 

cát , sỏi trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên 

địa bàn và tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, xử lý chất thải trong điều trị 

các ca bệnh Covid-19 tai nhà. 

1.8. Công tác quản lý dịch vụ thương mại, quy hoạch: Trên địa bàn xã 

duy trì hoạt động Chợ trung tâm cụm xã và 86 cơ sở sản xuất, kinh doanh tập 

trung chủ yếu kinh doanh hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống, sửa chữa, làm mộc. 

Duy trì hoạt động các HTX trên địa bàn. 

1.9. Thực hiện chính sách dân tộc: Tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán 

Nhâm Dần cho Người có uy tín các thôn, được 8 xuất quà với trị giá 4.000.000đ. 

2. Công tác Văn hoá - Xã hội 

2.1. Công tác Giáo dục - Đào tạo: Công tác dạy và học tại nhà 2 trường 

được duy trì nền nếp dạy và học thích ứng với tình hình dịch Covid-19; thực 

hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. 

2.2. Công tác Y tế - Dân số:  

- Công tác y tế: 

+ Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn được triển khai nghiêm túc, triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên. 

Triển khai tiêm phòng Vác xin Covid-19 trên địa bàn được 720 liều (bao gồm 

mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại). Kịp thời kiện toàn BCĐ phòng chống dịch 

Covid-19 khi coa thay đổi thành viện. Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên đại bàn  

đến 31/3/2022 là 626 ca, trong đó 207 ca đã khỏi.  

+ Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân được 

duy trì nghiêm túc. Trong quý I có 544 lượt Nhân dân khám bệnh tại Trạm y tế xã.  

- Công tác dân số: Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về 

Dân số KHHGĐ; xã không có trường hợp sinh con thứ 3. 
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2.3. Công tác Văn hoá - Thông tin tuyên truyền: Tăng cường tiếp sóng 

truyền thanh đài huyện, tỉnh, Trung ương về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 được 120 lượt với tổng thời lượng là 2.400 phút; công tác phòng 

chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi; Tổ chức tuyên truyền lưu động tới các 

thôn được 7 lượt; đăng thông tin qua các nhóm zalo của thôn... Ban hành Công 

văn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, 

mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm  92 năm thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022). Đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022, 

có 666/680 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hoá; 08/08 thôn đăng ký danh 

hiệu khu dân cư văn hoá; 04/04 cơ quan đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hoá. 

Thành lập Đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT cấp huyện, kết quả đạt 

giải nhì đội bóng chuyền da, giải ba môn đẩy gậy 

2.4. Công tác Lao động - Thương binh & xã hội: Tổ chức các đoàn thăm 

hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, người uy tín, chúc thọ, mừng 

thọ các cụ tròn 70,75,80,85,90,95 tuổi Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022; Tổ chức lễ dâng hương tại Nhà bia nhân dịp Tết Nguyên đán. Lập thủ tục 

tăng giảm thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, 

hộ cận nghèo cho các hộ gia đình. Nhận và phát gạo cứu đói Tết Nguyên đán cho 

21 hộ, 46 khẩu, 690 kg gạo. Họp xét cứu đói giáp hạt cho 23 hộ, 57 nhân khẩu, 

1.140 kg gạo. Bàn giao tiền hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo với số tiền 70.000.000 

đồng. Chi tiền hỗ trợ tiền điện quý II,III năm 2021 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu 

nhập cho 122 hộ, tổng số tiền là 37.332.000 đồng. Thăm tặng quà chúc tết cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, người có công nhân dịp tết Nguyên đán được 178 xuất quà, 

tổng số tiền là 96.200.000 đồng. Lập hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho 02 

trường hợp. Lập hồ sơ bảo trợ xã hội cho 14 trường hợp theo quy định. Thôi 

hưởng đối với 11 đối tượng bảo trợ xã hội. Lập hồ sơ mai táng phí 02 đối tượng 

bảo trợ xã hội; lập 01 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội. 

3. Công tác tổ chức, nội chính 

3.1. Công tác cán bộ, chính quyền cơ sở: Đội ngũ cán bộ, công chức thực 

hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan. Đăng ký chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị 

định 59/2019 của Chính Phủ đối với 03 công chức thuộc diện chuyển đổi, rà soát, 

lập danh sách tinh giản biên chế 02 công chức 01 cán bộ giai đoạn 2022 - 2030. 

Triển khai kế hoạch công tác Dân vận chính quyền, “Dân vận khéo” năm 2022. 

3.2. Công tác Tư pháp - Hộ tịch 

-  Xây dựng các Kế hoạch về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2022; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật trên địa bàn xã năm 2022; kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022.  

- Đăng ký khai sinh12 trường hợp, khai tử 02 trường hợp, đăng ký kết hôn 

06 cặp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 01 trường hợp. Chứng thực 404 việc.  
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3.3. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Duy 

trì thực hiện công tác tiếp công dân tại trụ sở UBND xã. Trong quý I xã không 

nhận được đơn, thư khiếu nại tố cáo nào. Hiện nay xã đang xác minh giải quyết 

05 đơn ffề nghị giải quyết tranh chấp đất đai. 

3.4. Công tác Quốc phòng - An ninh 

- Công tác Quốc Phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 

công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, trực Tết Nguyên đán và các 

ngày Lễ lớn của Đất nước. Tổ chức lễ giao, nhận quân đảm bảo an toàn, tiết 

kiệm, đúng đủ số lượng 07 tân binh (04 quân sự và 03 Công an nghĩa vụ), đón 

quân nhân xuất ngũ trở về địa phương đúng theo quy định (04 quân nhân xuất 

ngũ); Tổ chức rà soát công dân độ tuổi 17, công dân trong độ tuổi sẵn sàng ngập 

ngũ năm 2023, rà soát kịp thời quân nhân xuất ngũ về địa phương chưa biên chế 

vào các đơn vị dự bị động viên. 

- Công tác An Ninh  

+ Tổng số nhân khẩu trên địa bàn 2.731 nhân khẩu/688 hộ.  

+ Trong quý I, xảy ra 01 vụ tại nạn giao thông, hậu quả: 02 xe máy hư 

hỏng nặng, 02 người bị thương; 01 vụ có hành vi bán pháo hoa không có giấy 

phép tại chợ phiên xã Lục Bình dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, vụ việc được 

chuyển đến Đội CSQLHC về TTXH Công an huyện Bạch Thông giải quyết theo 

thẩm quyền; tiến hành kiểm tra và lập biên bản quả tang 01 đối tượng tàng trữ 

trái phép chất ma túy (người từ địa phương khác) vụ việc đã chuyển đến 

CQCSĐT Công an huyện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền; 01 vụ đánh nhau tại 

thôn Lủng Chang, Công an xã đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Công an huyện Bạch 

Thông xử lý theo quy định.  

+ Tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; 

xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT; bảo đảm ANTT các phiên chợ Tết; tổ chức 

tuần tra kiểm soát ANCT, TTATXH trên địa bàn, kiểm tra tạm trú, lưu trú dịp 

trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; xây dựng kế hoạch 

phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2022; kế hoạch Kiểm tra 

hướng dẫn an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh; tổ chức kiểm tra tạm trú, xử lý 01 trường hợp vi phạm, ra 

quyết định XPVPHC với số tiền 750.000đ; tiến hành gọi hỏi, kiểm điểm cam kết 

đối tượng quản lý trên địa bàn: 09 đối tượng; tiến hành xét nghiệm 12 lượt các 

đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong đó 01 dương tính đã lập hồ sơ xử 

lý theo quy định; lập hồ sơ giáo dục tại xã 01 đối tượng; Lập hồ sơ đối tượng tái 

hòa nhập cồng đồng theo quy định 01 đối tượng; phối hợp với đội Cảnh sát giao 

thông - trật tự Công an huyện xử lý 06 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ 

cồn; nhắc nhở 01 trường hợp; tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy 

07 lượt hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh; vận động 01 hộ gia đình mở 

lối thoát nạn thứ 2. Vận động người dân giao nộp 01 khẩu sung kíp; 01 kích điện. 
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4. Công tác khác 

- Công tác thi đua khen thưởng: Tổ chức đăng ký thi đua khen thưởng cụm thi 
đua khối xã, thị trấn, triển khai thực hiện đăng ký các phong trào thi đua trên địa bàn. 

- Công tác cải cách hành chính: UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính ngay từ đầu năm và tổ chức rà soát thủ tục hành 
chính. Tăng cường chỉ đạo và đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện công 
tác cải cách hành chính theo kế hoạch. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Áp dụng và duy trì tiêu chuẩn ISO 
9001: 2015 vào hoạt động chuyên môn của cơ quan xã. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN 

QUÝ II NĂM 2022. 

1. Phát triển kinh tế 

- Trồng trọt: Kiểm tra, đôn đốc Nhân dân tập trung chăm sóc lúa và các loại 
cây trồng vụ xuân, tiếp tục gieo cấy các loại cây màu khác đảm bảo thời vụ, diện tích 
kế hoạch giao. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, tập trung thực hiện tốt các 
phương án ssản xuất nông lâm nghiệp.  

- Chăn nuôi: Tiếp tục vận động Nhân dân phát triển chăn nuôi, tái đàn 
đảm bảo công tác phòng dịch, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho 
đàn vật nuôi, thủy sản, triển khai tốt kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2022 đạt 
chỉ tiêu giao. Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm thời điểm 01/4.  

- Lâm nghiệp: Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng 
chống cháy rừng; Chăm sóc diện tích rừng đã trồng, trồng lại rừng sau khai thác 
đạt chỉ tiêu giao 30 ha; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra theo Chỉ thị 10 
của tỉnh ủy. Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR năm 2021, triển 
khai nhiệm vụ năm 2022. Phối hợp Ban quản lý dự án Sở nông nghiệp tỉnh thực 
hiện các bước trong đầu tư dự án đường Lâm nghiệp tại thôn Bản Piềng. 

- Công tác Thuỷ lợi và PCTT 

+ Công tác thủy lợi: Triển khai nạo vét các tuyến kênh mương do xã quản 
lý và Trạm thuỷ nông quản lý đảm bảo đủ nước cho sản xuất; Phối hợp tốt với 
đơn vị thi công thực hiện xây mới Đập kênh Khau Cải thôn Cao Lộc.  

+ Công tác PCTT: Duy trì trực phòng chống thiên tai, thông tin báo cáo 
kịp thời khi có thiệt hại xảy ra. 

- Thực hiện các Chương trình MTQG, chương trình 135, OCOP: Chuẩn bị 
các điều kiện để triển khai các dự án khi được phân bổ vốn; triển khai kế hoạch 
giảm nghèo; Duy trì hoạt động các HTX, các sản phẩm OCOP đã được công nhận. 

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản: Thực hiện 
tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, quản lý hành lang giao 
thông, thực hiện kịp thời các thủ tục về cấp giấy CNQSDĐ, chuyển nhượng, 
tặng cho. Xem xét xử lý các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 
Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt 
động khai thác khoáng sản trái phép. 
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- Công tác thu, chi ngân sách: Tập trung thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ 

tiêu giao, chi ngân sách đảm bảo quy định và hoạt động của đơn vị. 

- Công tác dân tộc: Triển khai kịp thời các chương trình, chính sách dân 

tộc trên địa bàn. 

- Công tác quản lý, khai thác chợ: Duy trì hoạt động chợ cụm xã, quản 

lý tốt các hoạt động kinh doanh tại chợ, rà soát xây dựng, điều chỉnh quy  

chế hoạt động chợ. 

- Công tác khác: Phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Kạn và huyện đoàn Bạch 

Thông triển khai xây dựng cầu dân sinh tại các thôn Pác Chang, Lủng Chang và 

Cao Lộc đảm bảo tiến độ.  

2. Công tác Văn hoá - Xã hội 

- Công tác Giáo dục: Chỉ đạo trường Tiểu học, Mầm non thực hiện tốt kế 

hoạch về công tác giáo dục đầu cấp, giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1, 

công tác giáo dục, xóa mù chữ năm 2022. Làm tốt công tác vận động con em tham 

gia các kỳ thi; chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết năm học 2021 – 2022. Nâng cao 

công tác quản lý trẻ em, tổ chức tốt các hoạt động hè cho Thiếu nhi; quan tâm quản 

lý, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Triển khai công 

tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

- Công tác Y tế-Dân số 

+ Công tác y tế: Quan tâm công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho Nhân dân; Chủ động công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt dịch 

bệnh Covid-19; triển khai tiêm vắc xin covid 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và 

các đối tượng trên 18 tuổi theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, 

kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

+ Công tác Dân số: Tiếp tục công tác tuyên truyền, truyền thông giáo dục 

sức khỏe, nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác Dân số. 

- Công tác VTTTT: Duy trì công tác thông tin tuyên truyền, quản lý các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Thực hiện các hoạt động kỷ niệm 30/4, 

01/5, 131 nưm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm ngày gia đình việt nam 

và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, triển khai mô 

hình phòng, chống bạo lực gia đình ở các thôn, triển khai sửa đổi, bổ sung quy 

ước, hương ước thôn bản. Triển khai hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4. Tiếp 

tục tuyên truyền các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực 

hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

- Công tác LĐTB&XH: Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho người 

có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội, làm tốt công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng kế hoạch hoạt 

động tháng hành động vệ sinh lao động năm 2022; kế hoạch phòng, chống mại 

dâm; tháng hành động vì trẻ em, thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết Thiếu nhi 

01/6. Thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội địa bàn. 
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3. Công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, phòng chống tham 
nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác tư pháp. 

- Công tác cán bộ: Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ 
công chức thuộc diện tinh giản biên chế, công tác chuyển đổi vị trí việc làm định 
kỳ theo Nghị định 59/2019 của Chính phủ 

- Công tác CCHC: Xây dựng kế hoạch thực hiện theo lĩnh vực cụ thể, 
khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra năm 2021. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư: 
Triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 và tiếp tục thực hiện 
các Quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt công tác 
tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. 

- Công tác tư pháp: Triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên 
địa bàn, thực hiện kịp thời các thủ tục phát sinh, thực hiện nhiệm vụ theo 
chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

4. Công tác Quốc phòng - An ninh  

- Công tác Quốc Phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 
trực chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng kế hoạch, tiến 
trình biểu, giáo án và các vật chất để thực hiện công tác huấn luyện dân quân 
cho các đối tượng đảm bảo đúng kế hoạch, tổ chức luyện tập các nội dung tham 
gia hội thao trung đội Dân quân đảm bảo kế hoạch; dựng kế hoạch và tổ chức 
bồi dưỡng cho các đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN đối 
tượng 4 cấp xã và giới thiệu đối tượng 3,4 lên bồi dưỡng theo phân cấp. 

- Công tác An ninh: Tiếp tục nắm tình hình ANTT trên địa bàn, giải quyết 
các vụ việc phát sinh theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát 
bảo đảm ANTT trên địa bàn xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy 
định. Kiểm tra tạm trú, lưu trú trên địa bàn. Giải quyết các thủ tục hành chính 
theo quy định. Tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ theo kế hoạch. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo Quốc phòng và An ninh quý I, nhiệm vụ quý II năm 2022 của Uỷ ban 
nhân dân xã Lục Bình./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Thường trực Đảng uỷ xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công an xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các ông, bà Trưởng thôn; 

- Lưu: VP UBND xã. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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