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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM LỘC                                              

Số:       /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Lộc, ngày     tháng 05 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả phát triển KTXH tháng 5 năm 2022 

Thực hiện Nghị quyết số 17 - HĐND xã khoá XX về nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã báo 

cáo kết quả đạt được tháng 5 năm 2022 như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Phát triển kinh tế: 

+ Nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2022. Chỉ đạo 

công tác điều hành nước, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các trà lúa vụ Xuân. 

Chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ Xuân năm 2022, thăm đồng đánh giá năng suất 

vụ Xuân ước đạt 55 tạ/ha. Xây dựng, triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 

2022. 

+ Các loại cây trồng khác: Triển khai trồng và chăm sóc một số cây trồng trên 

cạn như: lạc, đậu các loại, vừng, bí, mướp đắng, mướp ngọt, rau muống,... 

+ Chăn nuôi: Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; đặc biệt phòng chống dịch tả lợn 

Châu Phi ở đàn lợn. Tiến hành thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng chống 

dịch bệnh động vật đợt 2, kết quả tiêm đạt được như sau: Vắc xin Tụ huyết trùng 

trâu bò đạt 47,81%, vắc xin Long móng lở mồm đạt 51,25%, vắc xin Tụ huyết trùng 

lợn đạt 24,35%, vắc xin Dịch tả lợn đạt 24,35%, vắc xin Cúm gia cầm 14,97%, vắc 

xin dại chó 51,13%. 

+ Lâm nghiệp: Khảo sát thực địa và lấy ý kiến của tổ cộng đồng bảo vệ phát 

triển rừng để thực hiện Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường sức 

chống chịu vùng ven biển. Khảo sát diện tích đất lâm nghiệp, xây dựng kế hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới. 

+ Thuỷ sản: Tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất thủy sản năm 2022. Hiện nay 

đã có 28 hộ thả giống tôm, với 216,2 vạn con giống đang phát triển bình thường. 

Vận động các hộ đánh bắt mua sắm ngư cụ mới để ra khơi bám biển, thường xuyên 

tuyên truyền ngư dân về các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

khai báo, không theo quy định 

+ Điều tra thủy sản và thương mại tháng 04/2022. 

2. Tài nguyên - Môi trường:  

- Tài nguyên: Tiếp nhận 30 bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận để trình họp HĐTV 

đất đai xét duyệt. Hoàn thiện nộp về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để in giấy 

chứng nhận gồm: 04 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận, 01 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất 
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lần đầu, 08 hồ sơ cho tặng QSD đất. Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc 

để cấp mới GCN 12 thữa đất, đo tách thữa cho 16 giấy CNQSD đất thành 38 thữa. 

Hoàn thành công trình Hạ tầng và Thông báo bán đấu giá 13 lô đất tại vùng quy 

hoạch bán đường huyện lộ ĐH 132 gần xã Cẩm Hà. 

- Môi trường: Phối hợp với Hội đồng Nhân dân huyện kiểm tra công tác vệ 

sinh môi trường tại lò mổ ông Hoàng Cu quản lý kết quả đạt yêu cầu hướng dẫn bổ 

sung thêm hố chứa Bioga và làm sân phơi phân thải trước khi ủ phân vi sinh. 

3. Tài chính - ngân hàng: 

- Tài chính: Hoàn chỉnh các hồ sơ để quyết toán công trình, bổ sung hồ sơ 

thanh tra công vụ tĩnh, kiểm toán, thu nợ tồn đọng, chi trả đảm bảo đầy đủ các chế 

độ chính sách, tiền lương, tiền phụ cấp tháng 05 năm 2022 cho CBCC và những 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, đảm bảo ngân sách chi cho các hoạt 

động thường xuyên.  

- Ngân hàng: Làm hồ sơ cho các hộ vay vốn ngân hàng, đôn đốc thu gốc và lãi 

đúng quy định. 

4. Giao thông - Thủy lợi. 

Chỉ đạo hợp tác xã, tổ dẫn nước, tu sửa kênh mương, trạm bơm đã xuống cấp, 

điều hành nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022, chuẩn bị cho vụ Hè Thu. Lập 

phương án và dự toán xây dựng kênh mương nội đồng tại thôn Tân Trung Thủy. 

5. Xây dựng cơ bản.  

Thi công Hạ tầng kỷ thuật khu quy hoạch đất ở giáp Cẩm Hà. Tiếp tục xây 

dựng nhà 2 tầng trường Mầm non. Triển khai thiết kế - Lập dự toán công trình nhà 

hội quán thôn Vinh Lộc. Tổ chức làm việc thu thuế chủ thầu xây dựng nhà ở tư 

Nhân năm 2022. Giám sát các công trình đang thi công trên địa bàn. 

6. Xây dựng nông thôn mới: 
Hoàn thành phương án, dự toán, tờ trình khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu 

Vinh Lộc. Phát động các thôn ra quân lao động xây dựng NTM, vận động bà con 

Nhân dân thôn Vinh Lộc và Tân Trung Thủy giải tỏa được 650m tường rào, xây 

được 420m rãnh thoát nước, xây 700m bồn hoa, trồng bổ sung 100m hàng rào xanh, 

láng 1.180m lề đường. Vận động Nhân dân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, sắp 

xếp đồ đạc trong gia đình, cải tạo 21 vườn hộ, hướng dẫn 657 hộ phân loại rác thải 

tại các hộ gia đình, cắt tỉa 1.547 m hàng rào xanh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể 

và huy động Nhân dân với 1.541 lượt người tham gia lao động.  

7. Công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, kiện toàn 

đội xung kích PCTT cấp xã; Quy chế hoạt động của lực lượng xung kích Quy chế 

hoạt động của lực lượng xung kích PCTT cấp xã theo quy định tại Quyết định số 

08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống 

thiên tai về việc Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên 

tai cấp xã. Ban hành các Quyết định phê duyệt của UBND xã, Ban chỉ huy PCTT và 
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TKCN xã đối với các phương án: Phương án phòng ngừa ứng phó với bão mạnh, 

siêu bão; Phương án đảm bảo giao thông và an ninh trật tự xã hội về PCTT;  Phương 

án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra; Phương án bảo vệ đảm 

bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều được phân cấp quản lý; phương án quản lý, 

vận hành các cống tiêu thoát lũ dưới đê, cống tại trục tiêu trên địa bàn xã; Phương 

án đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. Ban hành Kế hoạch 

phòng chống thiên tai cấp xã giai đoạn 2021-2025; kế hoạch thực hiện PCTT năm 

2022.  

8. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội: 

- Thông tin tuyên truyền: Thường xuyên tuyên truyền các đường lối chủ trương 

của Đảng; pháp luật của Nhà nước trên hệ thống đài truyền thanh của xã vào các 

ngày trong tuần. Treo băng cờ, pano, áp phích, viết và tuyên truyền được 14 tin bài, 

phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của cấp trên cũng như địa phương. Chú 

trọng tuyên truyền, phổ biến các Luật mới có hiệu lực năm 2022 như: Luật Phòng, 

chống ma túy; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ Môi trường; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 

15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg. 

- Văn hóa, văn nghệ, TDTT: Tham gia giải đua thuyền toàn huyện tại Thiên 

Cầm đạt giải nhì. 

9. Y tế, dân số và trẻ em: 

- Y tế: Uỷ ban Nhân dân xã đã chỉ đạo ngành y tế chú trọng vào chất lượng 

khám, điều trị bệnh, trực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt các chương 

trình tiêm chủng mở rộng tháng 05 năm 2022, khám chữa bệnh có 130 lượt người 

đến, 03 lượt người chuyển tuyến, không có người bị ngộ độc thực phẩm. Xây dựng 

kế hoạch, phương án và theo dõi phòng, chống dịch, quản lý người đi về quê đều 

được đăng ký dịch tễ và cách ly tại nhà, test nhanh kết quả 1 mẫu dương tính. 

thường xuyên kiểm tra việc chấp hành người cách ly tại nhà, căn hộ độc lập kiểm tra 

việc người dân thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng và chợ, kiểm tra việc 

chấp hành phòng chống covid-19. Đến thời điểm này công tác phòng dịch đang 

được kiểm soát. Bố trí trực đảm bảo tại trạm y tế đảm bảo điều trị.  

- Dân số kế hoạch hoá gia đình: Tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, điều tra 

thu thập thông tin biến động Dân số - KHHGĐ, thực hiện công tác ghi chép, tổng 

hợp báo cáo biến động Dân số - KHHGĐ tháng 05 năm 2022, khảo sát đối tượng ra, 

vào độ tuổi 15-49 tuổi, phụ nữ có chồng chưa sử dụng các biện pháp tránh thai, 

chuẩn bị cho kế hoạch vận động sắp tới, cấp phát bao cao su, thuốc uống tránh thai 

miễn phí cho các đối tượng có nhu cầu. Kết quả tính tại thời điểm 19/5/2022, toàn 

xã có 03 trẻ được sinh ra, trong đó nữ 2 cháu, con thứ 3 trở lên 0 cháu.  

10. Chính sách xã hội:  

Tiến hành cấp đổi thẻ cho 46 đối tượng sai thẻ BHXH, cấp mới 25 thẻ BHYT,  
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báo giảm BHYT cho các đối tượng đã từ trần, làm hồ sơ mai táng phí cho 5 đối 

tượng. Giải quyết chế độ tiền điện hộ Chính sách quý I/2022. Làm hồ sơ thủ tục xét 

7 đối tượng bảo trợ xã hội và nhận 03 hồ sơ của đối tượng xét BTXH. Hoàn thiện 09 

hồ sơ miễn giảm học phí nộp huyện. 

11. Quốc phòng - An ninh - Tư pháp: 

+ Quốc phòng: Phối hợp công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra, trực đảm 

bảo quân số để giải quyết khi có các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Tổ chức trực SSCĐ 

theo 2 kế hoạch bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam và kế 

hoạch bảo vệ Hội nghị TW5. Tổng hợp báo cáo công tác điều tra trên địa bàn xã 

theo Công văn số 25 của BCHQS huyện về việc điều tra cơ bản địa bàn cấp xã, thị 

trấn năm 2022. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh 

toàn diện huyện năm 2022, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách phục vụ đoàn kiểm tra Ban chỉ 

huy quân sự huyện về kết quả hoạt động Xây dựng co sở VMTD 6 tháng đầu năm 

2022. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách, biên chế, kế hoạch, giáo an, mô hình học 

cụ. Tổ chức lau chùi bảo quản vũ khí trang bị theo đúng quy định. 

+ An ninh: Ban công an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra xử lý, đảm bảo thời 

gian trực tại UBND xã. Chủ động nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn xã. Tổ 

chức tuần tra 15 lượt nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Phối hợp accs ban ngành 

đoàn thể kiểm tra các trường hợp cách ly tại nhà theo quy định. Phối hợp kiểm tra 

giải toả các hộ lấn chiếm lòng lề đường, tham mưu đảng uỷ, Chính quyền các biện 

pháp đảm bảo ANTT trong các dịp lễ và thu hoạch lúa vụ Xuân năm 2022. 

+ Tư pháp - Hộ tịch: 

Đăng ký 9 trường hợp khai sinh, cấp 47 bản sao giấy khai sinh trên 22 lượt yêu 

cầu, đăng ký kết hôn 01 đôi, cấp 02 giấy xác nhận tình trạng hôn Nhân, liên thông 

cấp 03 thẻ BHYT trẻ em, chứng thực chữ ký 02 trường hợp, chứng thực hợp đồng 

giao dịch 10 lượt yêu cầu, chứng thực bản sao y bản chính 42 lượt. Thực hiện tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư của công dân theo quy định. Thực hiện số hóa hộ tịch giai 

đoạn 4 kịp tiến độ theo Kế hoạch đã ban hành. 

12. Công tác cải cách hành chính:  

Ban hành Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính và Quyết định thành lập 

kiểm tra Cải cách hành chính và kiểm tra đột xuất kỷ luật kỷ cương hành chính năm 

2022. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2022. Rà soát đề 

xuất khó khăn vướng mắc trong giải quyết TTHC. Chỉ đạo công chức chuyên môn 

thực hiện các nội dung Kế hoạch CCHC năm 2022 và bổ sung khắc phục tồn tại 

CCHC năm 2021, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch 

vụ bưu chính công ích. Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới để triển 

khai và thực hiện. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “Một cữa”, “Một cữa liên 

thông”. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã hoạt động các ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 trong tuần để nhận và trả kết quả, giao dịch các thủ tục hành chính cho các tổ 

chức, công dân đến giao dịch tại xã. Các hồ sơ đều được giải quyết nhanh gọn, đúng 

thẩm quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân khi đến giao dịch. 

Công tác quản lý sử dụng cán bộ, công chức đã đi vào nề, nếp.  
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II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ. 

Một số ban phát triển còn bị động trong ra quân xây dựng nông thôn mới vào 

ngày thứ bảy hàng tuần. 

Tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt hai ở một số thôn tỷ lệ chưa đạt yêu cầu 

so với tổng đàn. 

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả kết tháng 5 năm 2022. Ủy ban Nhân dân 

xã báo cáo cho các ban, ngành, đoàn thể theo giỏi, chủ động phối hợp triển khai 

thực hiện kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Thường trực Đảng ủy-HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể; 

- các đ/c bí thư chi bộ, thôn trưởng 

- Lưu VT, VP.                               

                                                                                               

                                                                                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

          CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

Nguyễn Viết Đồng 
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