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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2022
– Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ.
Trong 3 tháng đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, các
thôn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thành việc phân bổ kế hoạch
và giao dự toán thu – chi ngân sách năm 2022; chỉ đạo kiểm tra việc cấp phát tiền,
hàng cứu trợ kịp thời, minh bạch, công bằng; tập trung chăm sóc lúa và các loại cây
trồng vụ Đông Xuân 2021-2022, tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc,
gia cầm để phòng chống dịch có hiệu quả; tổ chức tu sửa, vệ sinh đường làng, ngõ
xóm, đỗ đá mi các tuyến đường giao thông để đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt và
vui xuân đón tết của nhân dân. Duy trì công tác trực SSCĐ, tăng cường công tác
đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.
1.Trên lĩnh vực kinh tế:
- Trồng trọt:
+ Tổng diện tích lúa đã gieo sạ 213 ha: trong đó chủ động nước 206 ha,
không chủ động nước 7 ha; cây lúa hiện đang phát triển tốt.
+ Vận động nhân dân thường xuyên thăm đồng, chăm sóc cây trồng để phát
hiện kịp thời phòng trừ sâu, bệnh gây hại cây trồng.
+ Tổ chức họp dân triển khai trồng dừa theo phương án chuyển đổi cơ cấu
cây trồng trên diện tích đất không chủ động nước tại Hóc Hố, tổ 06, thôn Diên Lộc.
+ Xây dựng phương án chống hạn năm 2022 gởi về huyện.
+ Thống kê diện tích bị bệnh khảm lá sắn.Triển khai đăng ký kinh tế vườn,
kinh tế trang trại, đăng ký trồng thanh long ruột đỏ.
- Giao thông - Thuỷ lợi:
+ Tiến hành khảo sát các tuyến đường bị hư hỏng để đổ 32 khối bột đá trên
địa bàn 4 thôn và chỉ đạo nhân dân đắp tu sữa, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm
nhân dịp Tết Nguyên đán.
+ Vận động bà con nhân dân nạo vét kênh mương, tạo dòng chảy thông
thoáng để đảm bảo nước tưới trong vụ Đông Xuân 2021 – 2022.
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- Lâm nghiệp:
+ Triển khai Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn bác hồ vĩ đại” xuân Nhâm Dần
2022.
+ Vận động nhân dân trồng cây vụ Đông Xuân năm 2022.
+ Đảm bảo công tác quản lý và chăm sóc rừng.
- Thú y: Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Xây
dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm.
- Về thu ngân sách: Lập dự toán và phân bổ thu – chi ngân sách năm 2022. Bộ
phận Tài chính lập các thủ tục rút lương, phụ cấp cấp phát kịp thời. UBND xã đã
trích ngân sách xã hỗ trợ tiền tết cho cán bộ xã, thôn. Đồng thời đảm bảo nguồn
ngân sách phục vụ cho các hoạt động trong thời gian trước, trong và sau tết.
+ Quyết toán biên lai thu phí lệ phí, phạt, môi trường năm 2021, lập bộ để
triển khai thu năm 2022.
+ Báo soát biên lai năm 2021 cho phòng tài chính.
+ Quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định.
- Công tác Địa chính - Xây dựng:
+ Trong 3 tháng đầu năm, địa chính đã lập các thủ tục hồ sơ đất đai cho công
dân được 12 hồ sơ. Giải quyết đơn thư về đất đai cho công dân được 04 đơn.
+ Phối hợp với Văn phòng ĐKĐĐ huyện Quế Sơn xác định ranh giới và đo
đạc được 02 trường hợp.
+ Hoàn thành quyết toán các công trình thuộc chương trình MTQG xây dựng
NTM năm 2021 và các công trình từ nguồn vốn sự nghiệp.
+ Nghiệm thu, thanh quyết toán công trình đối với công trình từ nguồn kinh
phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt.
+ Phối hợp với Ban nông nghiệp tiến hành chọn đơn vị cung cấp cây xanh
trồng các tuyến đường từ nguồn kinh phí huyện hỗ trợ 40.000.000đ theo Quyết
định 1549/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND huyện Quế Sơn.
+ Đôn đốc, phối hợp với BND 4 thôn tiến hành họp dân thông qua chủ trương
làm đường GTNT năm 2022 theo chỉ tiêu đã phân bổ, đến nay đã triển khai được
1100/1650 mét bê tông đã được huyện phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
Triển khai thi công hoàn thành 600/1839 mét bê tông đã lập hồ sơ báo cáo
kinh tế - kỹ thuật (lần 2).
- Công tác xây dựng nông thôn mới:
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+ Họp BCĐ và BQL xây dựng NTM xã xây dựng danh mục công trình năm
2022 gửi UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư.
+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung để hoàn thành tiêu chí
số 2 về giao thông, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.
- Về xây dựng khu dân cư Kiểu mẫu:
+ Phối hợp với các Hội đoàn thể và Ban phát triển thôn An Lộc tiến hành
nghiệm thu các nội dung công việc của Phương án, giải ngân được hơn 383/400
triệu đồng đã phân bổ.
+ Phối hợp với các Hội đoàn thể và Ban phát triển thôn An Lộc tiếp tục triển
khai các nội dung thực hiện xây dựng Phương án Khu dân cư kiểu mẫu thôn An
Lộc.
2. Lĩnh vực văn hoá – xã hội:
- Hoạt động Văn hoá - Thông tin:
+ Phối hợp với các thôn kiểm tra các tấm panô tuyên truyền và có kế hoạch
sửa chữa.
+ Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng
CSVN, mừng xuân Tân Sửu 2022.
+ Tham gia giải cờ tướng tại huyện.
- Công tác Đài truyền thanh:
+ Kiểm tra hệ thống loa và kịp thời thông tin đến nhân dân các văn bản của
cấp trên và địa phương.
+ Tuyên truyền văn bản chỉ đạo của các ban ngành đoàn thể đến với nhân
dân. Họp ban biên tập đài truyền thanh và phát thanh hằng tuần.
- Công tác Lao động -Thương binh và Xã hội:
+ Tổ chức tu sửa, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang Liệt sỹ và tổ chức viếng
hương vào ngày mùng một Tết.
+ UBND xã đã lập danh sách cấp phát tiền tết của Chủ tịch nước của UBND
tỉnh cho các đối tượng chính sách, đối tượng BTXH thuộc hộ nghèo1.
+ UBND xã thăm và tặng quà cho 05 gia đình chính sách và 05 đối tượng
bảo trợ gặp khó khăn mỗi xuất 300.000đ.
+ Cấp phát 3 tấn gạo cho 160 hộ 200 khẩu cho các hộ dân bị thiếu đói.
1

Cấp tiền của Chủ tịch nước cho 151 đối tượng chính sách với tổng kinh phí là:
45.900.000 đồng. Cấp quà tết của UBND tỉnh cho 187 đối tượng chính sách với tổng kinh phí là
77.400.000 đồng và 126 xuất quà hiện vật. Cấp tiền tết của UBND tỉnh Quảng Nam cho đối
tượng BTXH thuộc hộ nghèo cho 137 khẩu với số tiền 41.100.000đ.
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+ Lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng
lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên
địa bàn tỉnh.
+ Triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của
HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
11/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ
trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 07
nhà được phê duyệt trong đó 05 nhà đăng ký thực hiện trong năm 2022.
+ Tổ chức họp xét duyệt và rà soát các đối tượng thuộc Nghị định
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối
với đối tượng bảo trợ xã hội được 19 đối tượng 2.
+ Lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng
lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên
địa bàn tỉnh.
+ Phối hợp với các ngành cấp phát 476 xuất quà cho hộ nghèo, đối tượng
khuyết tật, các gia đình khó khăn 3.
2 Khuyết tật đặc biệt nặng 03 đối tượng, khuyết tật nặng 07 đối tượng, người đơn thân nuôi con nhỏ 01 đối tượng, người cao tuổi đủ
80 tuổi 03 đối tượng, người nuôi dưỡng người khuyết tật nặng 03 đối tượng; đối tượng hưởng NQ 49: 02 đối tượng
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Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với ngân hàng Liên Việt Quảng Nam tặng 50
xuất quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất 500.000đ.
+ Tiếp nhận và phân bổ 7 xuất quà cho hộ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 khó khăn do Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh tặng, mỗi xuất 500.000 đồng.
+ Gia đình cô Lê Thị Phòng – xã Quế Minh tặng, 19 xuất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn
cảnh khó khăn mỗi xuất 500.000 đồng.
+ Gia đình anh Huỳnh Quyền người con quê hương Quế Minh hiện đang làm việc và sinh sống tại
TPHCM tặng 200 xuất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất 300.000 đồng.
+ Thầy Pháp Trung (Hội An) tặng 50 xuất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn mỗi xuất
300.000 đồng. Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oli tặng 100 xuất quà
cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn mỗi xuất 1.000.000 đồng.
+ Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tặng 30 xuất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh
khó khăn mỗi xuất 500.000 đồng.Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 20 xuất quà cho hộ bị ảnh
hưởng dịch Covid-19 khó khăn, mỗi xuất 1.000.000 đồng.
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- Giáo dục: Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong nhà trường, tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 và tiếp tục
dạy chương trình học kỳ II.Tổ chức các hội thi tại trường và tham gia các hội thi
tại huyện. Tiếp tục hoàn thiện các minh chứng và tổng hợp báo cáo tự đánh giá
KĐCL giáo dục, trường Chuẩn Quốc gia, Trường học hạnh phúc.
- Công tác DS - GĐ - TE: Trong 3 tháng đầu năm, UBND xã đã thực hiện
tốt việc chăm sóc trẻ em. UBND xã đã tiếp nhận và thăm tặng quà Tết của huyện
cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 5 xuất, trị giá mỗi xuất 500.000 đồng.
UBND xã chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác trẻ em tham mưu lập danh sách để
lãnh đạo xã thăm và tặng quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 5 xuất
quà, trị giá mỗi xuất 300.000 đồng. Cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý.
- Y tế: Trong 3 tháng đầu năm, trạm y tế xã đã tổ chức trực thường xuyên giải
quyết khám cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân tại trạm. Tổng số lượt khám 368 lần.
+ Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt 26/47 cơ sở.
+ Công tác phòng chống dịch Covid-19: Thực hiện khai báo y tế 831 đối
tượng; F0: 266 ca được cách ly điều trị và theo dõi tại nhà, đã hoàn thành cách ly
163 đối tượng; còn đang cách ly 103, đối tượng; F1: 381 đối tượng, đã hoàn thành
cách ly 243 đối tượng, còn đang cách ly 138 đối tượng.
+ Họp triển khai nhiệm vụ cho Tổ chăm sóc và điều trị F0 tại nhà.
+ Lập hồ sơ cách ly cho đối tượng và kiểm tra các trường hợp cách ly y tế tại
nhà.
+ Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
- Hoạt động của các tổ chức Hội: Các hội tuyên truyền vận động hội viên tham
gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước..
3.Trên lĩnh vực nội chính:
- Quốc phòng và công tác Quân sự địa phương:
+ Điều động lực lượng DQCĐ xã tham gia trực SSCĐ tăng cường bảo vệ Tết
Dương lịch năm 2022 đảm bảo quân số và thời gian theo quy định.
+ Phối hợp với Công an xã tiến hành tuần tra theo kế hoạch để kịp thời nắm
bắt tình hình trên địa bàn xã theo Nghị định 03 của Chính phủ giữa Công an, Quân
sự.
+ Tổ chức tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2021 và
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
+ Điều động 09 đồng chí cán bộ dân quân tham gia tập huấn Quân sự, chính
trị năm 2022 tại Ban CHQS huyện,
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+ Xây dựng kế hoạch Quốc phòng, kế hoạch công tác Đảng, công tác Quốc
phòng nộp về Ban CHQS huyện phê chuẩn đúng thời gian theo quy định.
+ Tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 07 quân nhân xuất ngũ năm 2022 và 09
thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2022.
+ Giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu huyện giao 07/07 thanh niên.
+ Sơn sửa Mô hình học cụ tham gia trưng bày tại huyện đảm bảo theo kế
hoạch của Ban CHQS huyện.
- Lĩnh vực ANCT – TTATXH:
+ Trong quý xử lý vi phạm hành chính: 03 vụ, 06 đối tượng với số tiền
8.750.000đ.
+ Thực hiện công tác quản lý hành chính tốt: Cấp tạm trú 02 trường hợp,
nhập sinh: 13 trường hợp, chuyển đến 0 hộ 5 khẩu, chuyển đi 0 hộ 04 khẩu, tách 02
hộ 04 khấu, đính chính thông tin 06 trường hợp.
+ Tham mưu UBND xã thành lập, củng cố Đội Dân phòng 4 thôn trên địa
bàn xã.
+ Tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Công an năm 2021 triển khai
nhiệm vụ năm 2022.
+ Tiếp tục kiểm tra an toàn về PCCC đối với hộ gia đình, nhà ở kết hợp
sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.
+ Tổ chức phát thanh 05 đợt tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt
động phạm tội của các loại tội phạm.
+Tổ chức tuyên truyền 01 đợt cho 24 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa
bàn về vệ sinh an toàn thực phẩm, pháo và buôn bán hàng hóa, đồng thời tiến
hành cho cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
- Công tác Tư pháp – Hộ tịch:
+ Đã thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân4.
+ Xây dựng tuyên truyền phổ biến pháp luật và Kế hoạch rà soát văn bản
pháp luật trên địa bàn xã.
+ Tổ chức họp các Tổ hoà giải cơ sở.
4+

Đăng ký khai sinh: 16 truờng hợp,

+ Đăng ký khai tử: 05 trường hợp.
+ Đăng ký kết hôn: 04 trường hợp
+ Xác nhận trình trạng hôn nhân: 18 trường hợp
+ Chứng thực chữ ký: 01 trường hợp
+ Chứng thực chữ ký: 01 trường hợp
+ Chứng thực bản sao đúng với bản chính 282 trường hợp với 514 bản
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- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN – TC: được thực hiện đúng
quy định. Năm 2021 chuyển sang 04 đơn đã kiểm tra giải quyết xong. Trong 3
tháng đầu năm đã nhận 01 đơn tranh chấp đất đường đi hiện đang kiểm tra giải
quyết.
- Công tác xây dựng chính quyền, QLNN và CCHC:
+ Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân. Trong
3 tháng đã tiếp nhận 395 hồ sơ và giải quyết xong đúng hẹn 394 hồ sơ 5.
+ Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm
2022. Phát động thi đua năm 2022. Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động
phục vụ Tết nguyên đán năm 2022.
+ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, lịch làm việc và theo dõi việc
thực hiện chương trình.
+ Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.
* Đánh giá chung:
Nhìn chung, tình hình KT – XH, AN – QP trên địa bàn xã trong 3 tháng đầu
năm 2021 cơ bản ổn định, UBND xã bám sát các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác
chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, con vật nuôi
được triển khai thường xuyên; triển khai sản xuất vụ Đông Xuân kịp thời, đúng
lịch thời vụ, cơ cấu giống; nhân dân đón tết vui xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm;
các đối tượng chính sách, hộ nghèo được chăm lo chu đáo. Tình hình ANCT –
TTATXH được đảm bảo, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác
quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt. Đơn thư khiếu nại- tố cáo giảm
hơn so với
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 9 THÁNG CUỐI NĂM 2022.
Trên cơ sở đánh giá tình hình KT - XH 3 tháng đầu năm, tập trung khắc
phục những hạn chế, tồn tại, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch phát triển
KT – XH năm 2022 đã đề ra.
1/ Lĩnh vực kinh tế:
- Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chăm sóc lúa vụ Đông Xuân và triển
khai gieo sạ lúa Hè Thu năm 2022 đảm bảo đúng lịch, theo dõi tình hình sâu bệnh,
kịp thời xử lý không để lây lan ra diện rộng. Triển khai phương án PCLB năm
2022. Tham mưu thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
- Thủy lợi: Tập trung điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất. Làm việc với
Hợp tác xã, thủy nông viên trên địa bàn xã về việc đảm bảo nước tưới trong thời
gian tới.
5 Địa

chính: 17 hồ sơ; TBXH: 19 hồ sơ; công an 32 hồ sơ; hành chính tư pháp: 327 hồ sơ
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- Về chăn nuôi: Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng đàn gia súc, gia
cầm theo kế hoạch; Lập phương án phòng chống dịch động vật; theo dõi chặt chẽ
tình hình dịch bệnh để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
trên địa bàn xã. Tăng cường công tác quản lý đối với đàn bò theo dự án Hefer, dự
án 3. Tiếp tục kê khai hoạt động chăn nuôi.
- Về lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi, quản lý, chăm sóc rừng trồng.
- Về Địa chính - Xây dựng:
+ Giải quyết đơn thư tranh chấp đất đai cho công dân theo yêu cầu.
+ Kiểm tra và họp HĐTV đất đai các trưởng hợp đăng ký cấp Giấy chứng
nhận QSD đất lâm nghiệp.
+ Giải quyết các hồ sơ đất đai cho công dân theo yêu cầu. Chú trọng công
tác xác định lại mốc giới diện tích đất do UBND xã quản lý.
- Công tác xây dựng nông thôn mới:
+ Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu
An Lộc.
+ Chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình năm
2022 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM khi có quyết định phê duyệt chủ
trương đầu tư của UBND huyện.
- Về tài chính ngân sách: Triển khai công tác thu ngân sách năm 2022. Báo
soát và nộp tiền vào kho bạc. Theo dõi và quản lý tốt nguồn ngân sách. Lập bộ quỹ đất
năm 2022 và rà soát những hộ nợ chưa nộp năm 2021. Khai thác triệt để các nguồn
thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật.
2/ Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:
- Hoạt động Văn hoá - Thông tin: Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn
trong năm. Họp BCĐ phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
để kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, thiết chế văn hóa, đăng ký gia đình văn hóa
2022. Tham gia các môn thi đấu đại hội thể dục thể thao tại huyện. Tham gia lễ kỷ
niệm 50 năm chiến thắng Cấm Dơi.
- Hoạt động trạm truyền thanh: Duy trì hoạt động hệ thống Đài truyền
thanh cơ sở từ trạm đến 16/16 cụm loa tại 4 thôn; theo dõi lịch phát sóng và các
chương trình tiếp sóng đột xuất của đài cấp trên phát sóng kịp thời để bà con nhân
dân nắm bắt thông tin. Thực hiện phát sóng các chương trình.
- Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển khai điều tra đào tạo
nghề nông thôn. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ; lập danh
sách cấp phát tiền cho đối tượng chính sách nhân ngày TBLS 27/7. Tổ chức xét duyệt
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hộ nghèo, cận nghèo năm 2022. Giải quyết các hồ sơ chính sách, hỗ trợ nhà ở cho đối
tượng chính sách, chế độ bảo trợ xã hội được kịp thời.
- Dân số - GĐ & TE: Thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
nhân ngày 1/6. Tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu năm 2022. Triển khai vận
động quỹ BTTE. Tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền lồng ghép cung cấp
dịch vụ KHHGĐ và chăm sóc SKSS năm 2022. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các
hoạt động tháng hành động quốc gia DS-KHHGĐ và ngày DS Việt Nam 26/12.
+ Y tế: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục
rà soát tiêm vắc xin theo quy định, triển khai tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19, thực
hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, điều trị F0 tại nhà, lập thủ tục hồ sơ cách
ly cho đối tượng F0, F1.
+ Giáo dục: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ
trên địa bàn xã; tổ chức bế giảng năm học 2021-2022 và chuẩn bị các điều kiện tổ
chức khai giảng năm học 2022-2023, huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
3/ Lĩnh vực nội chính:
- Quốc phòng và công tác Quân sự địa phương: Duy trì thường xuyên, trực
sẵn sàng chiến đấu, trực bảo vệ các ngày lễ.
+ Quán triệt đầy đủ các công điện, chỉ thị của cấp trên về công tác SSCĐ.
Tiếp tục duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ và thường xuyên bảo vệ an toàn trụ sở
UBND xã.
+ Điều động 15 đồng chí chiến sĩ dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện
quân sự, giáo dục chính trị năm 2022 tại TT Đông Phú.
+ Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho Nam công dân đủ 17 tuổi trong năm
(sinh năm 2005) cho 31 thanh niên.Tham gia hội thao ngành dân quân tự vệ do
Ban CHQS huyện tổ chức.
+ Tổ chức triển khai và tiến hành công tác xét duyệt thực lực tuyển chọn, gọi
công dân nhập ngũ năm 2023 và tổ chức khám sức khỏe NVQS năm 2023 đối với
những thanh niên đủ điều kiện gọi khám.
+ Xây dựng hệ thống kế hoạch tác chiến theo chỉ tiêu huyện giao.
- Tình hình ANCT-TTATXH: Tổ chức phát động phong trào Toàn dân
BVANTQ; tiếp tục tuần tra kiểm soát địa bàn, tuần tra giao thông xử lý nghiêm
việc vi phạm các quy định về ATGT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy
định của pháp luật. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
- Công tác Tư pháp – Hộ tịch: Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch; tiếp
tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. Thực hiện tốt
công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.
- Công tác xây dựng chính quyền, QLNN và CCHC:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và giao trả
kết quả xã. Đẩy mạnh công tác công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời,
đúng quy định, đáp ứng các nhu cầu của mọi tổ chức và công dân. Triển khai giải
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quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo quy
định.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4/2022:
1. Tập trung theo dõi, chăm sóc tốt diện tích lúa và các loại cây trồng vụ
Đông Xuân năm 2021-2022. Tổ chức tiêm vắc xin cho đàn gia súc. Thường xuyên
theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, trên đàn gia súc, gia cầm, không để lây
lan trên diện rộng.
2. Triển khai thu ngân sách đợt 1 năm 2022.
3. Đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, đảm bảo ANTT – ATXH. Tăng
cường trực SSCĐ, tuần tra kiểm soát địa bàn, tuần tra ATGT.
4. Tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2022 tại TT Đông
Phú.
5. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết thủ tục hành chính, duy trì và
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ,
giải quyết kịp thời, đúng quy định.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh quốc phòng 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm và nhiệm
vụ trọng tâm tháng 4/2022 của UBND xã Quế Minh. Kính báo cáo UBND huyện,
Ban thường vụ Đảng ủy theo dõi chỉ đạo./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- UBND huyện Quế Sơn;
- Đảng uỷ, HĐND,các ban, ngành của xã;
- 04 thôn;
- Lưu VT.
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