
ĐẢNG BỘ HUYỆN GIỒNG TRÔM 
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ THẠNH 

* 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Mỹ Thạnh, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

Số 85-BC/ĐU   

 
 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2022  

và Chương trình công tác tháng 02/2022 
----- 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 
01/2022: 

 1- Xây dựng đảng và hệ thống chính trị 

- Hoạt động của Thường trực Đảng ủy: tham dự hội nghị tổng kết công tác 
xây dựng đảng năm 2021; hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021; hội 
nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban 
Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể; hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại 
hội XIII của Đảng; hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy 
định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hội nghị lần thứ 7 
Ban chấp hành Đảng bộ huyện 

- Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, 
đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Qua đánh giá, 
xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý đã xếp loại 12 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ1 và 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ2, Đảng ủy tự xếp loại hoàn 
thành tốt nhiệm vụ3. Xếp loại 9 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ4, 32 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 162 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 
6 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, xét 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 
năm liền5. Nhận quyết định kết nạp 01 đảng viên mới chi bộ ấp Bến Đò, chuyển 
sinh hoạt đảng 01 đồng chí về Đảng bộ xã Lương Hòa, hoàn chỉnh hồ sơ bổ  
khuyết 01 cấp ủy gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy, hướng dẫn làm lý lịch phát triển 
đảng 3 quần chúng6. Xây dựng Kế hoạch phát triển đảng năm 2022. Báo cáo thống 
kê công tác văn thư lưu trữ năm 2021. Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 

                                         
1 MTTQ, Ban Chấp hành Hội phụ nữ, Nông dân và 9 chi ủy: Quân sự, Y tế, 3 Trường, ấp Bến Đò, Nghĩa Huấn, cái 
Chốt, Cái Tắc. 
2 Thường trực HĐND, UBND, Ban Chấp hành xã đoàn, Ban Chấp hành hội CCB; chi ủy ấp Căn cứ, ấp Chợ, Công 
an xã 
3 Nguyên nhân: do xã không đạt an toàn về ANTT, chính quyền xếp loại khá. 
4 Chi bộ Quân sự, Y tế, 3 Trường, Bến Đò, Cái Chốt, Cái Tắc. 
5 Đồng chí Võ Thành Nhân, Bí thư chi bộ ấp Bến Đò. 
6 Chi bộ ấp Cái Chốt 01, Căn cứ 01, Mầm non 01. 
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năm 2021 và triển khai Nghị quyết năm 2022 của Đảng ủy. Chỉ đạo khẩn trương rà 
soát và tiêm vét các đối tượng chưa tiêm vắc-xin covid-197. 

- Triển khai tài liệu sinh hoạt chủ đề năm 2022 “Đồng thuận-Sáng tạo-Phát 
triển”, kế hoạch học tập, quán triệt kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XIII, kết quả hội nghị đối ngoại toàn quốc thực hiện Nghị quyết 
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XIII, Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022 và Kết luận của Tỉnh ủy 
tại hội nghị lần thứ 78, Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 25/11/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới9, Quy định số 329-
QĐ/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy10, Chỉ thị số 11-CT/TW 
ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về tổ chức tết Nhâm dần năm 2022, Kết quả kỳ 
họp thứ 2 Quốc hội khóa XV11, Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ 
Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới12, Kết luận 
số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác phòng, chống tội phạm trong tình tình mới. Xây dựng sổ tay hướng dẫn đăng 
ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, 
quản lý năm 2021, cuối năm Mặt trận, Hội nông dân, Hội Phụ nữ được ngành dọc 
cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến 
binh hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đoàn thanh niên tổ chức đại hội 7/9 chi đoàn, xây 
dựng văn kiện, vệ sinh làm cỏ xung quanh Đền thời Liệt sĩ, phối hợp với chi bộ các 
ấp thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới. Hội cựu chiến binh xây dựng văn kiện 
đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 

- Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp lần thứ 3, qua kỳ họp đã ban hành 8 
Nghị quyết13, chất lượng tổ chức kỳ họp từng bước được nâng lên; họp xét thi đua 
cụm thi đua số 3, kết quả đạt 951 điểm; Cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính 
theo quy định; rà soát thực hiện các tiêu chí Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; 
tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; báo cáo kiểm soát thủ 

                                         
7 Công văn số 1072-CV/HU, ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 
8 Công văn số 1067-CV/HU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 
9 Công văn số 1071-CV/HU, ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 
10 Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm cấp ủy, cơ quan chủ trì và người đứng đầu trong triển khai, tổ chức 
thực hiện nghị quyết của Đảng; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 
11 Công văn số 171-CV/BTGHU, ngày 06/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 
12 Công văn số 170-CV/BTGHU, ngày 06/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 
13 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 
Nghị quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm 
kỳ 2021-2026, Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị 
quyết xác nhận kết quả cho thôi đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ 
họp thường lệ năm 2022, Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại 
biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 
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tục hành chính năm 2021 trên hệ thống Chính phủ; thực hiện hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001: 2015; nhận Quyết định điều chuyển 1 cán bộ sang công chức. Tổ 
chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không 
chuyên trách năm 2021, kết quả về cán bộ, công chức: hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ 4, hoàn thành tốt nhiệm vụ 16; người hoạt động không chuyên trách 6, kết quả 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1, hoàn thành tốt nhiệm vụ 5. 

2- Kinh tế: 

- Phối hợp Hội Nông dân vận động nông dân thực hiện các giải pháp chăm 
sóc vườn dừa, cây ăn trái; chi hỗ trợ bổ sung cho hộ trồng dừa bị ảnh hưởng hạn 
mặn được 9 hộ, số tiền 5.040.000 đồng; tổ chức tiêm vác xin cúm gia cầm trong 
tháng được 3674 liều, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn heo 536 liều; vận động hộ 
chăn nuôi vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc khữ trùng, vệ sinh chuồng trại 
trong chăn nuôi. 

- Thu ngân sách tháng 12/2021 được 315.403.770 đồng, lũy kế 
10.392.102.143 đồng, đạt 113% so với nghị quyết14. Chi ngân sách trong tháng 
12/2021 là 924.534.052 đồng, lũy kế 8.150.806.198 đồng, đạt 88%. 

- Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 13 
trường hợp, thế chấp quyền sử dụng đất 17, văn bản phân chia tài sản thừa kế 3 
trường hợp, tặng cho 5, chuyển mục đích sử dụng đất 1. 

- Kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ở ấp 7 qua kiểm tra nhắc nhỡ công tác 
đảm bảo môi trường; lập bộ thu phí, xử lý rác thãi năm 2022, thu phí  xử lý rác thãi 
trong tháng được 19.500.000 đồng. 

- Giám sát công trình sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa ấp Chợ; tăng cường 
giới thiệu sản phẩm bánh tráng cho Hợp tác xã; kiểm tra, bổ sung hồ sơ thực hiện 
tiêu chí nông thôn mới; giám sát công trình nâng cấp đô thị xã Mỹ Thạnh năm 
2021. 

3- Văn hóa-xã hội: 

Các trường tiếp tục giảng dạy trực tuyến cho học sinh; thực hiện tốt các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tổ chức khám và điều trị 166 ca, trong đó khám bảo hiểm y tế là 160 ca, 
chiếm tỷ lệ bệnh cao nhất viêm khớp, huyết áp 20,2%; tổ chức khám phụ khoa, 
khám thai cho 17 phụ nữ có nhu cầu khám, chữa bệnh; tiêm chủng mở rộng cho trẻ 
từ 0 đến 36 tháng được 91/95, đạt 95,8%; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi 
được 6 thẻ; tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra, hướng dẫn thực 
hiện việc khai báo y tế đối với người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có 
dịch bệnh về địa phương (tổng số 121 người); trong tháng xảy ra 53 ca F0, lũy kế 

                                         
14 Các khoản thủ cụ thể như sau: Phí, lệ phí 6.073.000 đồng, lũy kế 68.120.000 đồng, đạt 62%; thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp 23.931.126 đồng, lũy kế 27.458.031 đồng, đạt 275%; lệ phí môn bài tứ cá nhân, hộ kinh doanh 3.300. 
000 đồng, lũy kế 76.400.000 đồng, đạt 92%; thu khác 1.400.000 đồng, lũy kế 42.150.000 đồng, đạt 34%; thuế 
TNCN 154.773.504 đồng, lũy kế 1.989.483.142 đồng, đạt 190%; thuế TNCN từ CQSDĐ 39.421.206, lũy kế 
311.130.824 đồng, đạt 65%; thuế GTGT 135.144.799 đồng, lũy kế 3.752.692.091 đồng; lệ phí trước bạ nhà đất 
12.677.033 đồng, lũy kế 112.316.553 đồng, đạt 100%; thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 1.543.000 đồng, 
lũy kế 12.543.000 đồng, đạt 100%. 
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137 ca, truy vết được 62 F1, lũy kế 208 ca; tổ chức tiêm vác xin phòng dịch Covid-
19 cho người dân trên địa bàn xã; tiêm ngừa vác xin Covid-19 cho học sinh trường 
trung học cơ sở Phạm Viết Chánh (mũi 1 và 2). 

- Tiếp tục thực hiện các tiêu chí ấp văn hóa kiểu mẫu (ấp Bến Đò và ấp Cái 
Chốt); kiểm tra hồ sơ nâng chất xã văn hóa; tiếp tục thực hiện thí điểm chuyển đổi 
số xã năm 2021. 

- Thực hiện tốt việc chi trả lương và các chế độ ưu đãi khác đến tận tay các 
đối tượng chính sách, diện bảo trợ xã hội; gửi về huyện 5 hồ sơ trợ cấp bảo trợ xã 
hội cho người cao tuổi; Chi hỗ trợ cho người lao động không có ký kết hợp đồng 
lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định 25/2021/QĐ-UBND 
ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tính đến nay được 664 
người, số tiền 996.000.000 đồng; chi hỗ trợ cho hộ kinh doanh theo Nghị quyết 
68/2021/NQ-CP của Chính phủ, tổng số 153 người, số tiền 459.000.000 đồng. 

- Đang liên hệ bàn giao 3 nhà tình thương cho hộ nghèo ấp 5, 7, kinh phí 
150.000.000 đồng; công khai danh sách hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 
2021-2025, kết quả hộ nghèo 115, tỷ lệ 4,44% (tăng 1,59%), hộ cận nghèo 51, tỷ lệ 
1,97% (giảm 1,11%). 

4- Nội chính: 

- Tình hình an ninh chính trị ổn định; tổ chức tuần tra 11 cuộc, 66 lượt lực 
lượng tham gia, tuần tra giao thông 8 cuộc, 32 lượt lực lượng tham gia, nhắc nhỡ 
21 trường hợp mua bán không đúng nơi quy định; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã 
hội không xảy ra; giáo dục, răn đe, cho cam kết không vi phạm pháp luật 17 đối 
tượng; giải tán 01 tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ở ấp Căn Cứ; đưa 01 đối 
tượng ở ấp 6 vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với hành vi sử dụng trái phép chất ma 
túy; tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy; triển khai kế hoạch mở đợt cao 
điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán 2022; hỗ trợ truy vết các F1 trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. 

- Phối hợp truy tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ, kết quả đã phát hiện 01 hài cốt; tổ 
chức khám sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, tổng 
số 112 thanh niên, đạt sức khỏe 18; hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-
19. 

* Nhận xét đánh giá: 

Nhìn chung trong tháng qua Đảng ủy đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các 
nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành công tác tổ chức kiểm điểm, đánh giá 
xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021 
đúng theo Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo tổ chức kỳ 
họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân xã đúng luật định; thực hiện tốt công tác bình xét, 
công khai danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2022; tiếp tục thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch covid-19, tổ chức tiêm ngừa cho các đối tượng theo quy định; 
triển khai thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên cũng còn một số hạn 
chế, khó khăn như tình hình dịch bệnh cũng còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ người 
nhiễm tăng chưa kéo giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; 
chậm tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 
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09/01/2015 của Chính phủ. Việc tổ chức bình xét, công nhận danh hiệu gia đình 
văn hóa chưa thực hiện đúng quy trình, chậm so với thời gian quy định theo Nghị 
định 122 của Chính phủ. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHƯƠNG TRÌNH CÔNG 
TÁC THÁNG 02/2022: 

 1- Các đoàn thể15; các chi bộ trực thuộc tổ chức tổng kết năm 2021 và triển 
khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gửi nội dung đăng ký sinh hoạt chi bộ 
chuyên đề năm 2022 theo Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các chi bộ 
triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2022. 

 2- Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới16; hoàn chỉnh 03 hồ sơ phát triển đảng 
gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy; xây dựng kế hoạch xây dựng chi bộ trong sạch 
vững mạnh, toàn diện năm 2022; họp xét chi bộ ấp Cái Chốt đạt trong sạch, vững 
mạnh toàn diện; tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 3/2. 

 3- Thực hiện các quy trình bầu Bí thư, Phó Bí thư xã đoàn nhiệm kỳ 2017-
2022; làm việc với Hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên về công tác chuẩn bị đại 
hội nhiệm kỳ 2022-2027. 

 4- Triển khai thực hiện tốt Công văn số 1094-CV/HU, ngày 30/12/2021 của 
Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán 
Nhâm dần 2022; nộp tài liệu lưu trữ về kho lưu trữ Văn phòng Huyện ủy17. Tổ 
chức họp mặt khai việc đầu năm và ký kết giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết 
năm 2022. 

 5- Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy và Ủy 
ban Kiểm tra Đảng ủy; kiểm tra tài chính đảng 4 chi bộ trực thuộc; các chi bộ xây 
dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; các tập thể và cá nhân xây dựng kế 
hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm 202118. 

 6- Triển khai quán triệt, tuyên truyền tài liệu sinh hoạt chuyên đề năm 2022 
“Đồng thuận-Sáng tạo-Phát triển”19; học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, 
ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn 
đảng và hệ thống chính trị20;Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp 
hành Trung ương, khóa XIII21; Tuyên truyền hội nghị đối ngoại toàn quốc: xây 
dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản 

                                         
15 Mặt trận, Hội nông dân, đoàn thanh niên. Hội cưu chiến binh triển khai kế hoạch công tác năm 2022 gắn với Hội 
nghị lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. 
16 Chi bộ ấp Bến Đò. 
17 Công văn số 1081-CV/HU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 
18 Tập thể: cấp ủy; Thường trực HĐND, UBND; MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội; chi ủy các chi bộ trực thuộc. 
cá nhân: cấp ủy; chi ủy các chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các ngành, đoàn thể 
19 Công văn số 1084-CV/HU, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 
20 Kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 
21 Hướng dẫn số 08-HD/BTGHU, ngày 22/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 
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sắc dân tộc22; triển khai đăng ký nội dung thực hiện Chương trình Đồng Khởi mới 
năm 2022 theo Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy23. Báo cáo tổng kết 
10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong tình 
hình mới24. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác khoa giáo và Kế hoạch công 
tác lý luận chính trị năm 202225. 

 7- Trưởng Khối vận chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân và các đoàn thể 
chính trị-xã hội triển khai giao chỉ tiêu cho Mặt trận, các đoàn thể vận động mua 
bao hiểm y tế cho hộ cận nghèo năm 2022, phần đối ứng 30%26. Xây dựng kế 
hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022. Các đoàn thể chủ động triển khai thực 
hiện kế hoạch công tác năm ngay từ đầu năm; xã đoàn và Hội cựu chiến binh tập 
trung cho công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. 

8- Họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân xã; xây 
dựng Chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các 
Ban Hội đồng nhân dân; tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 3; tổ chức cho đại 
biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 
và các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính; họp hội đồng thi đua 
khen thưởng xét khen thưởng năm 2021. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 
2021. 

 9- Tổng kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tập trung khai thác nguồn thu vào ngân 
sách đảm bảo chi lương và các hoạt động cấp bách trong những tháng đầu năm 
2022; công khai dự toán thu-chi ngân sách; nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình 
cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa ấp chợ, các công trình chỉnh trang đô thị; theo dõi 
sát, tăng cường dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, đảm bảo cân đối cung 
cầu hàng hóa, dịch vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận 
thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ tích trữ, 
đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân trữ nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và 
chăn nuôi; rà soát các hộ. Xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí 
chưa đạt. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh trên cầy 
trồng, vật nuôi. 

                                         
22 Công văn số 177-CV/BTGHU, ngày 24/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 
23 Đảng ủy, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc. 
24 Công văn số 1093-CV/HU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 
25 Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 
26 Công văn số 843-CV/HU, ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy vận động xã hội hóa mua bảo hiểm y tế 
cho  hộ cận nghèo. Tổng số hộ cận nghèo năm 2022 là 51 hộ, với 171 nhân khẩu. 
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 10- Triển khai kế hoạch vận động giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải 
sinh hoạt theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; kiểm tra mô trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ chăn nuôi 
trên địa bàn; thu gom, xử lý rác thải các hộ có ca F0 đúng quy định. 

 11- Ủy ban nhân dân xã chủ trì phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các ấp 
vận động hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vui xuân, 
đón tết nguyên đán Nhâm dần 2022; bàn giao 03 nhà tình thương cho các hộ nghèo 
ấp Bến Đò, Cái Tắc; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm dần 
2022; tập trung trang trí tạo không khí phấn khởi, sôi nổi, vui tươi, lành mạnh, an 
toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có tết”; tập trung lãnh 
đạo tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ tổ quốc theo quy định27; chủ động 
triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngay từ đầu năm. Triển khai kế hoạch tổ chức tết 
trồng cây theo tinh thần Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

 12- Tập trung nỗ lực cao nhất đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, 
thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ 
là, mất cảnh giác, có kế hoạch cụ thể phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên 
chức trực tết kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát 
sinh, hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm yêu 
cầu phòng chống dịch, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong 
dịp nghỉ tết; thực hiện tốt chế độ chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch và 
các đối tượng cách ly F0, F1 theo quy định. Kiểm tra, giám sát chặc chẽ, bảo đảm 
tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 
bệnh. 

 13- Tập trung tuyên truyền, vận động học sinh trở lại lớp học trực tiếp theo 
chỉ đạo của ngành giáo dục; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong dạy và học của các trường. 

 14- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, 
đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao28; triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, 
truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân, đón 
tết; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 
phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháp và 
vật liệu nổ. 

                                         
27 Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các đoàn thể, các ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân treo 
cờ, thành lập tổ kiểm tra để vận động, nhắc nhở hộ dân treo cờ theo quy định. 
28 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phân công thành viên phụ trách theo dõi sát diễn biến tình hình tư tưởng, hoàn cảnh 
gia đình thanh niên, thực hiện tốt công tác quản lý, động viên, giáo dục, giúp đỡ, kịp thời báo cáo để có giải pháp xử 
lý. 
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 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2022 
và một số nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác tháng 02/2022 của Đảng ủy. 
Đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc 
cụ thể hóa, triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: T/M ĐẢNG ỦY 
- Văn phòng Huyện ủy, 
- Các Ban Đảng huyện, 
- Đồng chí Đinh Thị Thanh Nhanh, 
UV.BTVHU, PCT.UBND huyện, 
- Đồng chí Nguyễn Văn Chận, HUV, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, 
- Các đồng chí trong cấp ủy, 
- Hội cựu chiến binh, 
- Các chi bộ trực thuộc, 
- Lưu Văn phòng Đảng ủy. 

PHÓ BÍ THƯ 
(Đã ký) 

Phạm Thanh Diễn 

 


