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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cường Lợi, ngày 09 tháng 9 năm 2022

Số 149 -BC/ĐU
BÁO CÁO
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng
9 tháng năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
----I. Đặc điểm chung
Cường Lợi có tổng diện tích 26,99 km2, dân số là 2.742 người với tổng số hộ
gia đình 654 hộ (Số hộ thường trú: 625 hộ với 2675 nhân khẩu; số hộ tạm trú: 29
hộ với 68 nhân khẩu; số hộ không cư trú tại nơi có hộ khẩu thường trú: 04 hộ; 12
nhân khẩu) gồm 7 dân tộc là Kinh, Tày, Nùng, Dao, H’Mông, Mường, Sái Dìu
được phân chia thành 10 đơn vị thôn bản, Xã cách trung tâm huyện 5 km, phía
Đông Bắc giáp xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, phía Nam giáp xã
Kim Lư và Thị trấn Yến Lạc, phía Bắc giáp xã Văn Vũ, nghề nghiệp chính chủ yếu
là sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ
Tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã luôn ổn
định, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đời
sống của nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách được cấp ủy
đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm,
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác an sinh xã hội trên
địa bàn hoạt động ngày một hiệu quả.
Thuận lợi:Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, ngay từ đầu năm
HĐND xã đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc
phòng của xã. Trên cơ sở đó UBND xã đã chủ động triển khai các nhiệm vụ công
tác năm, khẩn trương triển khai và chỉ đạo giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã đến
từng thôn để tổ chức thực hiện, công tác chỉ đạo sản xuất luôn được quan tâm hàng
đầu. Công tác bảo vệ và phát triển rừng, công tác khám chữa bệnh và phòng chống
dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội luôn được bảo đảm; quốc phòng – quân sự địa phương được giữ vững;
Duy trì xã đạt Nông Thôn mới .
Khó khăn:Tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc diễn biến phức tạp; công
tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, nhận thức của người dân không đồng
đều do vậy khó khăn trong công tác vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng viÖc
nhËn thøc tiÕp cËn khoa häc kü thuËt ¸p dông cho s¶n
xuÊt n«ng l©m cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch-a ®-îc ®ång bé; một
số khu đồng ruộng chưa chủ động được nước tưới tiêu….
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
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Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực UBND xã tập trung chỉ đạo các ban,
ngành đoàn thể xã cùng với các thôn bản khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác
năm 2022, trong đó tập trung chỉ đạo công tác sản xuất, chăm sóc tốt các cây vụ
xuân, tăng cường công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, công tác thu ngân sách,
xây dựng cơ bản, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo đơn vị địa
phương đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, tiết kiệm; lãnh đạo, chỉ đạo, triển
khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy tiến
độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công
tác năm 2022; chỉ đạo thành công Đại hội Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2026
Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ; Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm
vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự
địa phương năm 2022
Đánh giá kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính
trịvề tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; sơ
kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về ban
hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục
phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số
18 NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; báo
cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ
Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; báo cáo tổng kết 15 năm
thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung
ương (khoá X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 18CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị
quyết của cấp trên tới toàn thế cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; chỉ đạo tốt
công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.
Chỉ đạo thành công đại hội Hội Cựu Chiến binh xã, nhiệm kỳ 2022-2027 và
đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027; đại hội các
chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; đại hội Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2026.
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2022
1. Lĩnh vực nông - lâm nghiệp
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Trồng trọt: Cây lúa thực hiện được 268,0 ha/268,0 đạt 100% KH giao. Trong
đó: lúa xuân thực hiện 118 ha/118 ha, bằng so với cùng kỳ năm 2021, diện tích cho
thu hoạch 113,15 ha/118 ha đạt 96% KH (diện tích không được thu hoạch 4,58 ha
do bị thiên tai). năng suất đạt 56 tạ/ha, sản lượng đạt 633.64 tấn giảm 27,16 so với
năm 2021.
Lúa vụ mùa DT thực hiện 150ha/150 ha đạt 100 % KH bằng so với cùngkỳ
của năm 2021. Trong đó lúa mùa sớm: 22 ha hiện đang giai đoạn trỗ bông, phơi
màu, lúa mùa chính vụ thực hiện 128 ha hiện nay đang làm cỏ chăm sóc, ước tính
đạt cả năm đạt 183,5 tạ/ha, sản lượng đạt 1.371,1 tấn.
Cây ngô:Vụ xuân thực hiện 170,01/170ha đạt đạt 100,005% KH, so với kế
hoạch tăng 0,1ha,diện tích cho thu hoach 113,47(diện tích không được thu hoạch
56,53 ha do bị thiên tai), năng suất đạt 48 tạ/ha, sản lượng đạt 5446,56 tấn giảm
2,72 tấn so với cùng kỳ năm trước.
Vụ mùa thực hiện được 117 ha /117 ha đạt 100% KH bằng so với năm 2021,
ước tính đạt cả năm đạt 87,5 tạ/ha, sản lượng đạt 1.287,7 tấn. Hiện nay đang làm
cỏ chăm sóc
Cây Dong riềng: Trồng được 5,0 ha/5,0ha đạt 100% KH bằng so với cùng
kỳ năm 2021, ước tính đạt cả năm đạt 732,0 tạ/ha, sản lượng đạt 366,0 tấn.
Cây lạc: Vụ xuân trồng 5,01 ha /5,0 ha đạt 100,2% KH vụ xuân, so với năm
trước diện tích tăng 0,1 ha, năng xuất đạt 17,0 sản lượng đạt 85,17 tạ/ha
Vụ mùa trồng được 5,0 ha/ 5,0 ha hiện nay đang làm cỏ chăm sóc
Cây sắn: Trồng 9,0 ha/8,5 ha đạt 105% KH cả năm, so với cùng kỳ năm
trước diện tích tăng 0,5 ha .bà con tiếp tục làm cỏ chăm sóc
Cây khoai lang: Trồng 3,5 ha/ 3,5 ha đạt 100% KH cả năm
Cây đậu tương: Trồng 3,02 ha/ 3,0 ha đạt 1007 % KH. năng xuất đạt 17
tạ/ha, năng xuất giảm giảm 1 tạ so với kế hoạch sản lượng đạt 51,34 tấn. Vụ mùa
trồng được 3,0 ha/ 3,0 ha đạt 100 % KH.
Cây gừng: Trồng được 3,5 ha/3,5 ha đạt 100 % KH năm, hiện nay đang phát
triển củ non tốt
Cây khoai môn: Trồng 3,02 ha/3,0 ha đạt 100,6% KH cả năm
Cây mía: Trồng được 6,4 ha/6,4 ha đạt 100% KH giao cả năm hiện nay đang
phát triển tốt
Cây thạch: Trồng được 2,0 ha /2,0 ha đạt 100% KH, so với năm trước diện
tích không tăng không giảm. năng xuất đạt 40,0 tạ/ha, năng sản lượng đạt, 8.0 tấn
Cây Rau các loại: Trồng được 13,06 ha/14,0 ha đạt 93,28% KH vụ xuân
năng xuất đạt 130 tạ/ha sản lượng đạt 1.697,8 tấn
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Đậu đỗ các loai: Trồng được 12,0 ha/12,0 ha đạt 100% kế hoạch, năng
xuất đạt 13,0 tạ/ha sản lượng đạt 156,0 tấn
* Công tác phòng chống sâu bệnh trên cây trồng
Trên cây lúa đã có rầy nâu, rầy lưng trắng, bướm sâu cuốn lá nhỏ bướm sâu
đục thân, trên cây ngô có sâu giai sâu đục nõn, xã đã triển khai văn bản tới các
trưởng thôn bản thông báo cho nhân dân phun thuốc diệt trừ tập trung
- Diện tích bị thiệt hại do sâu bệnh gây ra:
+ Trên cây lúa: Do rầy nâu lưng trắng hại diện tích nhiễm 41 ha,
+ Trên cây ngô diện tích bị sâu keo mùa thu hại nhẹ 2,15 ha, hại trung bình
14,0 ha , hại nặng 11,0 ha
* Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu/ha trở lên đăng ký thực hiện
25/25 ha, đạt 100% KH với 03 công thức áp dụng chủ yếu cây ăn quả 16ha, cây
rau 5,0 ha, cây mía 4,0 ha.
* Cây ăn quả: Diện tích hiện có cam quýt 41,5 ha cây phát triển bình thường,
hiện nhân dân đang làm cỏ bón phân; diện tích trồng mới được 2,5ha (cây cam,
quýt).
2. Lâm nghiệp: Trồng rừng được 39,99 ha /31 ha đạt 129%KH. Trong đó:
trồng phân tán nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 10 ha, trồng sau khai thác 22,29
ha, dân tự bỏ vốn (trồng mới) 7,7 ha; Khai thác gỗ 22,29 ha = 3.100 m3.
Công tác phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng: trong 9 tháng không
có vụ cháy rừng nào xảy ra trên địa bàn.
Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được quan tâm và
duy trì thường xuyên. Trong 9 tháng năm 2022 ảnh hưởng các trận mưa các diện
tích bị ảnh hưởng thiệt hại cây màu mất trắng và bị thiệt hại 70% trở lên như:
+ Diện tích bị mất trắng: Lúa 0,1ha; Dưa chuột 0,03ha; cây ngô 0,6 ha; ao
bị vùi lấp 200 mét vuông
+Diện tích thiệt hại từ 70% trở lên (cây ngô 0,5ha; cây Thạch đen 0,1 ha
+ Các tuyến đường còn bị sạt lở như: Thôn Nà Nưa, sạt lở chiều dài 29 mét
chiều cao 40 mét; thôn Nà Khun sạt lở chiều dài 1,5 mét chiều cao 2 mét; thôn Nà
Khưa sạt lở đoạn đường Khau Chạo chiều dài 70 mét chiều cao 150 mét, đoạn
đường trong thôn bị lở đất từ mặt đường đến chân cột nhà ông: Lý Văn Quân nứt
chân cột nhà và móng nhà ở bị hư hỏng nặng nay đã được hỗ trợ sửa chữa nhà với
tổng số tiền 20.000.000đ.
3. Chăn nuôi, thú y; công tác phòng chống dịch bệnh.
- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Tổng đàn trâu
hiện có: 425 con/ 430 con đạt 98,8% KH; đàn Ngựa: 36 con/ 30 con đạt 120 %
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KH; đàn Dê: 72 con/ 315 con đạt 23 % KH; đàn Lợn: 740 con/ 1.100 con đạt 67 %
KH; gia cầm: 20.338 con/32.000 đạt 64%
Số con xuất bán và giết mổ: Trâu: 58 con/120 con đạt 48% KH; Ngựa: 6
con/12 con đạt 50% KH; Dê: 83 con/135con đạt 61% KH; Lợn: 830 con/1.250 đạt
66,4% KH; Gia cầm: 20.338 con/32.000 con đạt 0.63% KH
- Thú y: Công tác tiêm phòng thực hiện tiêm đợt I được: Chó dại 220 liều;
LMLM trâu được 276 liêù; tụ huyết trùng trâu 260 liều
Công tác phun tiêu độc khử trùng: Trong 9 tháng UBND xã tiến hành phun
được 02 đợt, cụ thể như sau: Đợt 1: 452 hộ, đợt 2: 501 hộ
- Công tác phòng bệnh: Tiếp tục hướng dẫn phòng chống bệnh Newcatson,
tụ huyết trùng trên đàn gia cầm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình dịch,
bệnh của đàn gia súc, gia cầm.
4. Thủy lợi, thủy sản: Tổng số công trình thủy lợi trên địa bàn: Có 18 công
trình kênh mương đã nạo vét phát dọn xong hiện đủ nước tưới tiêu cho vụ mùa.
Thủy sản: Diện tích thực hiện 26 ha, trong đó cá ruộng 0,2 ha. Không có dịch
bệnh lớn xảy ra
5. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
* Chương trình xây dựng nông thôn mới: Xã tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt
nông thôn.
+ Tiêu chí đăng ký nâng cao: 02 tiêu chí (Tiêu chí số 5: Giáo dục và đào tạo
và tiêu chí số 19: An ninh quốc phòng.
6. Tình hình hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn.
Trên địa bàn có 03 hợp tác xã và 01 tổ HTX, các HTX và tổ HTX hoạt động
bình thường
7. Thu, chi ngân sách: Phấn đấu tận dụng các nguồn thu đảm bảo đạt chỉ
tiêu huyện giao; Tổng chi ngân sách: Đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định hiện
hành. Đến thời điểm báo cáo thu ngân sách trên địa bàn được: 40.958397/
42.000.000 = 97.52%; Chi 3.337.714.000/4.549.1 64.200= 73.37%
8. Thương mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại dịch vụ được duy trì và ổn định, phục vụ tốt nhu cầu
tiêu dùng của nhân dân, công tác quản lý được tăng cường, Xã hiện nay có 30 hộ
kinh doanh dịch vụ hàng tạp hóa, ăn uống với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục
vụ nhu cầu của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất của nông thôn, hằng
năm đều được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng
nhận.
9. Quản lý, bảo vệ tài nguyên: Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đất đai, tài
nguyên môi trường. Tiếp nhận 59 hồ sơ, trong đó 11 hồ sơ cấp giấy chứng nhận

6
lần đầu; 08 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 17 hồ sơ tặng cho quyền sử
dụng đất; 02 hồ sơ thừa kế; 04 hồ sơ xác nhận tiếp tục SDĐ; 12 hồ sơ chuyển mục
đích sử dụng đất; 10 hồ sơ tách thửa, hợp thửa. các hồ sơ đã hoàn thiện chuyển lên
cấp trên giải quyết; tiến hành kiểm tra được 5 đợt trong công tác xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực đất đai; kiểm tra được 05 đợt trong công tác xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực môi trưởng. Qua kiểm tra không phát hiện trường
hợp nào vi phạm; các chất thải rắn được thu gom đạt 98%; Tỷ lệ dân số được cung
cấp nước sạch hợp vệ sinh 100%.
10. Văn hóa - Xã hội
Cấp phát thẻ BHYT của các đối tượng hộ nghèo thoát nghèo, các hộ nghèo
mới phát sinh. Đề nghị giảm thẻ DTTS của người dân tổng số 1.395 thẻ.
Người có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi tổng số 84 đối tượng hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, các đối tượng nhận tiền trợ cấp đầy đủ, đúng đối tượng,
đúng thời gian quy định. Các quà tặng của các đối tượng được cơ quan đơn vị
Tham mưu tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ
27/7/197-27/7/2022 và trao quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng chính sách,
người có công, tổng số 21 xuất, tổng số tiền 6.300.000đ. Chi trả kinh phí gia đình
thờ cúng liệt sỹ cho 12 hộ với tổng số tiền 16.800.000đ; chuyển quà của Chủ tịch
nước cho Người có công và gia đình thờ cúng liệt sĩ tặng quà của Chủ tịch nước 22
xuất x 300.000 đồng = 6.600.00đồng; chuyển quà theo Nghị định số 01/2021/NQHĐND tỉnh cho đối tượng Người có công và gia đình thờ cúng liệt sĩ tặng quà của
Chủ tịch nước 22 xuất x 300.000 đồng = 6.600.00đồng; chuyển quà Hội nạn nhân
chất độc Da cam/Dioxin huyện Na Rì và Hội chữ thập đỏ xã tổng 5 xuất x
500.000đồng = 2.500.000đồng.
Công tác bảo trợ xã hội thường xuyên rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội
tăng, giảm, báo giảm thẻ BHYT, trình thôi hưởng 04 hồ sơ trẻ em dưới 36 tháng
tuổi; 03 hồ sơ mai táng phí đối tượng người khuyết tật, 4 hồ sơ đối tượng chăm sóc
người khuyết tật đặc biệt nặng và trình đề nghị 04 hồ sơ người khuyết tật nặng, 01
hồ sơ trẻ em đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi đặc biệt khó khăn, 01 hồ sơ người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi
thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Tiếp nhận 01 hồ sơ hỗ trợ đột xuất do bị
thương nặng; Cấp phát gạo cứu đói dịp tết Nguyên Đán Nhân Dần năm 2022 cho
22 hộ, với tổng số 435kg gạo.
Các chế độ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
được các cấp các ngành quan tâm, giúp đỡ cụ thể chuyển quà nhà tài trợ Nguyễn
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Hào Hiệp tặng cho đối tượng Người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 10
xuất x 200.000 đồng = 2.000.000 đồng; chuyển quà của Quỹ Thiện Tâm cho đối
tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn tổng 40 xuất x 600.000 đồng =
24.000.000đồng; Quỹ vì người nghèo tỉnh, huyện xã tặng quà cho đối tượng hộ
nghèo, hộ cận nghèo tổng 16 xuất x 500.000 đồng = 8.000.000 đồng.
Tổ chức thăm và tặng quà cho 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em
thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, mỗi suất 200.000đ, tổng số tiền
2.000.000đ (Kinh phí trích từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em xã)
Hộ nghèo: Xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2022, giảm 05 hộ,
chiếm tỷ lệ 0,82%
- Về giáo dục: Hai trường học: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, Ban
giám hiệu thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý cán bộ, quản lý học sinh do vậy về
chất lượng dạy và học đảm bảo theo chương trình.Gắn liền với công tác thực hiện
quy định của bộ giáo dục đào tạo chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục.
Các trường học chủ động thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo sự chỉ
đạo của ngành GD&ĐT. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh được thực hiện kịp thời theo đúng quy định, tổ chức
khai giảng năm học 2022 - 2023 được thực hiện tốt, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa,
tiết kiệm; các trường ổn định nề nếp dạy và học, xây dựng kế hoạch giảng dạy cho
học kỳ I.Tổng số học sinh ở các bậc học năm học 2022-2023 như sau:
Trường TH&THCS tổng số học sinh có 263 em, trong đó Trường tiểu học có
149 em, trường THCS có 114 em; tổng số giáo viên, nhân viên của trường có 22
người.
Trường Mầm non: Tổng số các cháu có 115 cháu; giáo viên, nhân viên trong
trường có 17, trong đó giáo viên 10, cán bộ quản lý 02, nhân viên 05.
- Văn hóa Thông tin thể thao:
Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch được quản lý tốt; tổ chức tốt
công tác tuyên truyền như: Phối hợp với Công an xã đi tuyên truyền các hàng quán
làm biển hiệu quảng cáo đúng quy cách của Luật quảng cáo; phối hợp với câu lạc
bộ Đam mê ca hát tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày 30/4/2022 và 01/5/2022;
tổ chức các giao lưu bóng chuyền hơi nhân dịp các ngày lễ lớn như 19/5/2022,
27/7/2022...tuyên truyền các hoạt động khác tổng được 51 lượt và phối hợp cùng
các ngành đoàn xã đi tuyên truyền lưu động được 10/10 thôn, tại trung tâm xã
được 6 lượt và treo băng zôn tổng 6 cái, và treo cờ tổ quốc nhân ngày tết Nguyên đán,
30/4; 01/05 và 19/5, 27/7, 02/9.
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Hoạt động Đài truyền thanh của xã tổng số cụm thu phát sóng được lắp đặt
thêm được 4 cụm loa: 1 cụm tại trung tâm xã, 1 cụm thôn Nà Khun, 1 cụm thôn Nà
Sang, 1 cụm thôn Nà Tát. Tại thời điểm hiện chỉ phát được 4 cụm.
Điểm Bưu điện Văn hóa xã vẫn duy trì hoạt động thường xuyên.
Công tác xây dựng đời sống văn hóa, gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa", công tác gia đình: Phối hợp cùng MTTQ xã triển
hướng dẫn các thôn đăng ký các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa,
đơn vị văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2022 và tham mưu
UBND xã ban hành các kế hoạch, báo cáo theo lĩnh vực phụ trách.
Trang thông tin điện tử của xã thường xuyên đăng tải tin về hoạt động của xã
lên trang của xã được 10 tin.
Hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng được yêu cầu và thuận lợi cho
việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc năng suất, hiệu quả công
việc. Số lượng cán bộ, công chức, cấp xã được trang bị máy tính đạt tỷ lệ 100%, các
máy tính được kết nối mạng Internet, mạng LAN cơ bản đáp ứng được yêu cầu của
công việc.
Công tác tôn giáo, tín ngưỡng và dân tộc: Đôn đốc các thành viên theo tín
ngưỡng tôn giáo thực hiện theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên địa bàn có 06
người hoạt động tín ngưỡng nằm rải rác ở các thôn hoạt động chủ yếu là xem ngày
làm nhà cửa, cưới xin và chủ yếu là đại bộ phận nhân dân trên địa bàn xã đều thờ
cúng tổ tiên, thắp hương cầu cúng vào ngày mùng 1 đầu tháng và ngày rằm hàng
tháng, các hộ gia đình thực hiện thắp hương nhân dip lế tết theo phong tục tại địa
theo đúng quy định.
Chính sách dân tộc: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức tặng quà
người có uy tín xã Cường Lợi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Tổng số người có uy tín được thăm hỏi, tặng quà: 10 người x 500.000đ/người =
5.000.000đ.
11. Công tác phòng chống dịch Covid-19
thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét
nghiệm, cách ly, điều trị); công thức 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin +
thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác. Tổ chức
tuyên truyền trực tiếp 44 lượt/10 thôn, thường xuyên dùng loa di động để tuyên
truyền tại các thôn 10/10 được 36 buổi.... Định hướng tuyên truyền về tác dụng,
hiệu quả của vắc xin và tiêm mũi 3, mũi 4 trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng,
tử vong.
12. Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.
Công tác tiếp công dân: Lãnh đạo UBND xã, người đứng đầu cơ quan, đơn
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vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy
định; bố trí thời gian trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đảm bảo quyền lợi cho công
dân.
Trong 9 tháng năm 2022, Chủ tịch UBND xã tiếp 07 lượt công dân với 07
người (không có đoàn đông người). có 07 vụ việc.
Tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo UBND xã. Trong 9 tháng năm 2022
UBND xã không tiếp công dân đột xuất nào.
Trong 9 tháng năm 2022 UBND xã không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo và
nội dung khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực: hành chính; chính trị, văn hoá, xã hội; tố cáo
tham nhũng.
13. Công tác cải cách hành chính, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả.
- Công tác cải cách hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã duy
trì trực, tiếp công dân hàng ngày, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân
đảm bảo đầy đủ, kịp thời không để tồn đọng; công tác cải cách thủ tục hành chính
được quan tâm, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo 6 nội dung, xử lý các
văn bản báo cáo qua hồ sơ công việc, 100% cán bộ biết sử dụng thành thạo máy vi
tính.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ kế hoạch đề ra gồm: Cải cách thể
chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; cải cách
tài chính công; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện
đại hóa nền hành chính.
Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 được duy trì sử dụng tốt tại bộ phận một cửa. Trong 9
thán đầu năm 2022 tiếp nhận 167 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 144 hồ sơ, đang giải
quyết 23 hồ sơ. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, dịch vụ bưu chính
công ích trong giải quyết thủ tục hành chính đến nay đã được người dân, tổ chức,
doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng thực hiện.
14. Công tác nội chính
Về quốc phòng: BCH quân sự xã trong 9 tháng năm 2022 thực hiện tốt công
tác chuyên môn, tham mưu về công tác quốc phòng trên địa bàn. Chủ động phối
hợp Công an xã thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra trên địa bàn. Duy trì lực
lượng sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, đảm bảo quân số trực trong các
ngày lễ, tết tuyệt đối an toàn. Luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho
các lực lượng dân quân chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp
luật Nhà nước. Tổ chức tuyển chọn, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022 với
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với 05 công dân nhập ngũ, trong đó 03 công nhân tham gia nghĩa vụ quân sự, 02
tham gia Công an nghĩa vụ, đạt 100% kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch
huấn luyện dân quân tự vệ với đạt 100%, kết quả huấn luyện đạt loại khá;
Trong 9 tháng đầu năm 2022 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn xã ổn định, công tác quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững và tăng
cường, kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát triển.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng - Quân
sự luôn được quan tâm chú trọng, đưa hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương
đi vào nề nếp. Tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và
các văn bản hướng dẫn về công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2022.
* Về Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
Chỉ đạo các lực lượng phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, giữ vững ổn định an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư
tưởng. Tuy nhiên trong 9 tháng năm 2022 xảy ra 11 vụ việc = 19 đối tượng liên
quan ANTT, Xử phạt VPHC: 10 vụ = 17 đối tượng. Trong đó 04 vụ = 05 đối tượng
xử phạt cảnh cáo, 06 vụ = 12 đối tượng phạt tiền, tổng số tiền phạt là: 29.750.000đ
. Chuyển Công an huyện điều tra thụ lý 01 vụ = 02 đối tượng, Cụ thể:
- 02 vụ đánh bạc gồm 07 đối tượng. đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành
chính tổng số tiền là 7.750.000đ (Bảy triệu bảy trăm năm mươi triệu đồng). Đã
thực hiện xong quyết định 05 còn 02 đt chưa thực hiện QĐ.
- 01 vụ gây mất trật tự an ninh tiếng ồn trong thôn bản. Ra quyết định xử
phạt cảnh cáo 01 đối tượng.
- 01 vụ xâm hại sức khỏe người khác gồm 02 đối tượng. Công an xã thu thập
thông tin, tài liệu tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện Na Rì ban hành 02 quyết
định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đối tượng với tổng số tiền phạt là
6.500.000đ (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng). chưa thực hiện quyết định.
- 01 vụ hủy hoại tài sản. Công an xã thu thập thông tin, tài liệu tham mưu, đề
xuất lãnh đạo Công an huyện Na Rì ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành
chính đối với 01 đối tượng, số tiền phạt là 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). chưa thực
hiện quyết định.
- Ngày 23/5 Hoàng Quang Linh sn 2007 trú tại thôn Nà Đeng có hành vi xúc
phạm danh dự nhân phẩm ông bà ngoại trong gia đình. Công an xã đã xác minh
làm rõ ngày 17/6 ra QĐ XPVPHC hình thức cảnh cáo
- 01 vụ = 02 đối tượng hành vi đánh nhau, hủy hoại tài sản hiện đã chuyển
CAH thụ lý giải quyết
- Khoảng 17h00 ngày 14/06 bà Nông Thị Len sn 1952 và bà Dương Thị
Nghiệp sn 1973 cùng trú tại thôn Nà Chè xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau dẫn đến
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xô xát. Ngày 12/7 Công an xã đã ra quyết định xử phạt VPHC với 02 đối tượng
trên hình thức cảnh cáo về hành vi gây mất trật tự công cộng.
- Ngày 06/07/2022 bà Hoàng Thị Thiệu sn 1969 trú tại TND Nà Đăng tt Yến
Lạc có hành vi xô đẩy bà Lý Thị Nhung sn 1987 trú tại thôn Nà Đeng và cắn vào
tay gây thương tích cho bà Nhung. Công an xã đã tiến hành xác minh làm rõ, tham
mưu cho Công an huyện Na Rì ra quyết định xử phạt ngày 05/8 với số tiền là
6.500.000đ
- Ngày 07/8 Hoàng Quang Linh sn 2007 trú tại thôn Nà Đeng có hành vi hủy
hoại tài sản. Công an xã đã xác minh làm rõ, ngày 25/8 ra QĐ XPVPHC hình thức
cảnh cáo. (đaK2Đ15 NĐ 144).
- Ngày 17/8 Nguyễn Văn Nhân sn 1995 trú tại thôn Nà Khưa có hành vi dùng
tay tát gây thương tích cho bố đẻ là ông Nguyễn Văn Độ. Công an xã đã xác minh
làm rõ tham mưu cho Lãnh đạo Công an huyên ra quyết định xử phạt VPHC ngày
6/9 với số tiền là 5.000.000đ với hành vi xâm hại sức khẻ thành viên trong gia
đình. (K1Đ52 NĐ 144) chưa thực hiện quyết định
* Về Tư pháp- hộ tịch: Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện tử
liên thông và dịch vụ công trực tuyến được công chức chuyên môn của xã duy trì
và thực hiện đúng theo quy định. Trong 9 tháng năm 2022 đăng ký khai sinh 43
trường hợp; đăng ký kết hôn 11 cặp, đăng ký khai tử 18 trường hợp; chứng thực
bản sao từ bản chính 1628 việc. Phối hợp hòa giải 02 vụ, chứng thực hợp đồng
giao dịch 67, chứng thực chữ ký 05, tuyên truyền 20 cuộc có 1.023 lượt người
nghe.
IV. CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ
1. Công tác Đảng:
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021, đề ra phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Ra Nghị quyết lãnh đạo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và Nghị quyết lãnh đạo công
tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022…
Đăng ký xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và thi đua khen thưởng
năm 2022.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UB KT Đảng ủy năm
2022.
Tập trung chỉ đạo các ngành triển khai nhiệm vụ công tác đầu năm, trong đó
tập trung chỉ đạo công tác sản xuất vụ xuân, vụ mùa, tăng cường tiến độ xử lý
trồng rừng năm 2022.
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Thường xuyên thăm nắm tình hình quần chúng nhân dân, tuyên truyền vận
động nhân dân ăn tết vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 20212026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
Kiện toàn Ủy viên BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ có 13 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 02 chi bộ nhà trường
và 01 chi bộ Công an xã; tổng số đảng viên là 292 đảng viên. Đánh giá, phân loại
các tổ chức cơ sở đảng năm 2021 đối với 13 chi bộ trực thuộc; Đảng ủy tặng giấy
khen cho 02 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã và 13 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên
“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đề nghị cấp huyện khen 01 cá nhân; làm thủ tục
chuyển sinh hoạt; chuyển 02 đảng viên đến đơn vị khác sinh hoạt; tiếp nhận 06
đảng viên chuyển từ nơi khác đến; xét chuyển đảng chính thức cho 07 đồng chí;
xét cử 01 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về đảng; cử 09 đảng viên đi học
lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.
Công tác tuyên giáo: Định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước,
ngày kỷ niệm, định hướng hoạt động văn hoá, văn nghệ năm 2022; thường xuyên
theo dõi, tổng hợp, thu thập thông tin, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình tư tưởng dư luận xã hội trước sự
bùng phát của dịch Covid-19 trên địa bàn xã. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc
tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc quán triệt, nghiên cứu, học tập các văn
bản của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính
trị; tuyên truyền việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng an ninh năm 2022 tại địa phương. Trong đó tập trung phản ánh công tác chỉ
đạo và tổ chức triển khai công tác sản xuất vụ xuân, công tác trồng rừng năm 2022;
tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; kỷ niệm
112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2022); Kỷ niệm 91 năm thành lập
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)….
Khối Dân vận Đảng ủy xã: Chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt
công tác dân vận, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở,
phong trào thi đua “Dân vận khéo” và vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
Tuyên truyền, vận động nhân dân đón Tết Nguyên đán tiết kiệm, an toàn, thực hiện
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, chuẩn bị tốt các điều
kiện cho sản xuất vụ xuân. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở năm 2022; phân công các thành viên phụ trách các thôn bản của Ban
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Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào dân vận khéo; tổng hợp
đăng ký các mô hình dân vận khéo năm 2022 theo kế hoạch; tiến hành kiểm tra,
thăm nắm các chi bộ theo kế hoạch năm. Trong 9 tháng tiến hành kiểm tra được 01
cuộc về dân vận khéo tại thôn Nà Chè và 01 cuộc về thăm nắm tình hình của nhân
dân tại thôn Nặm Dắm. Nhìn chung trong 9 tháng năm 2022 tình hình tư tưởng của
nhân dân ổn định, nhân dân các dân tộc trong xã luôn tin tưởng vào đường lối lãnh
đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ trong đảng: Tổ chức kiểm tra, giám
sát theo kế hoạch và đôn đốc các chi bộ xây dựng và kiểm tra giám sát năm. Thực
hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên: Xây dựng kế
hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ và của Ủy ban kiểm tra đảng
ủy năm 2022. Trong 9 tháng tiến hành kiểm tra theo Điều 30 được 01 chi bộ và 01
cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ và giám sát theo Điều 32 được 01 chi bộ, trong 9
tháng không có tổ chức và đảng viên nào bị thi hành kỷ luật đảng.
Các chi bộ: Duy trì sinh hoạt định kỳ, thực hiện tốt quy định về những điều
đảng viên không được làm, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách pháp
luật của Nhà nước; Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của cấp trên
đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong chi bộ.
2. Công tác chính quyền:
* Về HĐND và các đại biểu HĐND
* Hội đồng nhân dân: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND xã và tổ
chức được 02 cuộc họp chuyên đề về thực hiện Chương trình Nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025 và năm 2022.
* Uỷ ban nhân dân: Thực hiện công tác quản lý, điều hành trên tất cả các
lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã
hội, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ đạo triển khai nhu cầu giống, phân bón và các
điều kiện chuẩn bị cho sản xuất năm 2022; Chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn
gia súc, gia cầm đợt I/2022 trên địa bàn xã; tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn
nhiệm kỳ 2021-2026.
Chỉ đạo điều hành tốt công tác sản xuất nông lâm nghiệp, làm tốt công tác
tiếp dân, giải quyết kịp thời những thắc mắc khiếu kiện của nhân dân đúng pháp
luật. Đề ra được phương hướng chỉ đạo điều hành kịp thời trong quá trình tổ chức
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thường xuyên
quan tâm đến các phong trào hoạt động các ngành đoàn thể quần chúng nhân dân.
Chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng toàn nhân dân tiếp tục duy trì các tiêu chí
đã đạt NTM
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Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng và tăng cường tuyên truyền, kiểm tra
các chủ rừng trên địa bàn xã về việc chặt phá, khai thác rừng tự nhiên trên địa bàn.
Chỉ đạo toàn dân thường xuyên nâng cao, tự giác về công tác phòng chống
dịch bệnh trên người và đàn vật nuôi, nhất là dịch bệnh COVID -19, thường xuyên
thực hiện 5K với dịch bệnh.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:
- Ủy ban MTTQ:
Trong 9 năm 2022 Ủy ban MTTQ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nước; vận động nhận dân phát triển kinh tế trong năm các thôn
trên địa bàn xã thực hiện đúng các chỉ tiêu kinh tế xã giao, kịp thời vụ; phối hợp
thống nhất với chính quyền, đoàn thể để tuyên truyền vận động các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, về tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần cung cấp thông tin
đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vân động “toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và duy trì các tiêu chí đã đạt
chuẩn nông thôn mới và các tiêu chi đạt còn non được 01 cuộc có 579 lượt người
dân tham gia; Thực hiện cuộc vận động vận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”,được
3.170.000đ; phối hợp các thành viên vận động ủng hộ các em học sinh có hoàn
cảnh khó khăn 13 xuất quà ( mỗi xuất 100.000đ), 01 xe đạp giúp bạn đến trường.
Chỉ đạo tổ chức kiện toàn 01 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn (Thôn Nà Sang).
Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã 5/10 khu dân cư có 311
cử tri tham gia, 17 ý kiến của cử tri. Phối hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp bất thường
lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV có 56 người tham dự, có 05 ý kiến, kiến nghị.
Phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 4 năm 2022 về Hội đồng
nhân dân tỉnh Bắc Kạn có 64 người tham dự, 01 cuộc đại biểu hội đồng nhân dân
huyện tiếp xúc cư tri tại thôn Nà Sang có 55 cử tri tham gia.
MTTQ Việt Nam xã tổ chức giám sát 01 cuộc về việc phát gạo giác hạt cho
các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ thiếu đất sản xuất.
* Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng
Ban Thanh tra nhân dân xã đã thực hiện công tác giám sát thu các loại quỹ
trong nhân dân; Công tác tặng quà, trợ cấp cho các gia đình chính sách, gia đình gặp
khó khăn trong dịp Tết; công tác tuyển quân, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư
khiếu nại, giám sát các công trình thi công trên địa bàn xã…..
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* Về hội Phụ nữ: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn
quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến 10/10 chi hội có 315 hội viên tham dự.
Công tác thực hiện phong trào thi đua phụ nữ Na Rì “ Đoàn kết, năng động,
sáng tạo, khát vọng vươn lên” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 2
khâu đột phá; Giới thiệu được 02 gương điển hình, mô hình tiêu biểu và phát triển
kinh tế về thực hiện “Mô hình thực hiện 5 không 3 sạch của chị Hoàng Thị Vè chi
hội Nà Đeng, mô hình phát triển kinh tế chị Phạm Thị Là chi hội Nà Khun.
Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi
đua đã đạt được kết quả thiết thực, xây dựng các mô hình thực hành tiết kiệm, có
hai mô hình tiết kiệm ở chi hội Pò Nim và chi hội Nà Khưa với tổng số tiền là:
16.500.000đ cho 6 hội viên vay với lãi xuất thấp.
Hội phối hợp với chi hội Nà Nưa trồng hoa 01 đoạn 300m với tổng số tiền
hỗ trợ mua giống hoa là 1.000.000đ; các đoạn đường phụ nữ tự quản thường xuyên
được dọn dẹp, khơi thông cỗng rãnh tổng được 156 công.
Giúp 06 hộ gia đình hội viên phụ nữ có người thân ốm đau với 80 công và
hỗ trợ được 850.000đ.
Hội hỗ trợ Trạm y tế xã tiêm phòng covit -19 được 03 ngày, tặng 01 xuất
quà trị giá 200.000đ, vận động hội viên ủng hộ covit-19 được 550.000đ. Phối hợp
với Hội LHPN huyện tặng miễn phí 500 chiếc khẩu trang cho 10 hội viên phụ nữ
nghèo.
Phối hợp với Hội Nông dân xã làm nhà vệ sinh cho gia đình chị Lường Thị
Thùy chi hội Nà Khun có con đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, người thân bị ốm đau
được 01 buổi với 10 người tham gia.
Hội phối hợp với MTTQ các ngành giúp 02 hộ gia đình chính sách , người
có công với cách mạng nhân ngày 27/7 được 14 công.
Hội kiểm tra theo kế hoạch 04 tổ Nặm Dắm, Nà Nưa, Nà Đeng, Nà Khun,
qua kiểm tra các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích.
Chỉ đạo tổ chức kiện toàn 01 chi hội trưởng chi hội Nà Sla.
Quản lý tốt các nguồn vốn vay do Hội quản lý như: Vay vốn NHCSHH Hội
quản lý 04 tổ, tổng dư nợ là: 6.595.980 0.000đ, tổng số hộ đang vay 142 hộ, số dư
tiết kiệm: 168.839.881đ, nợ quá hạn: 60.000.000đ; về vay vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ
phát triển tỉnh Bắc Kạn tổng dư nợ là: 615.883.000đ cho 56 thành viên vay, số dư
tiết kiệm 47.670.000đ. Quỹ Supha tổng dư nợ là 131.000.000đ cho 26 thành viên
vay hàng tháng các thành viên trả gốc, lãi, gửi tiết kiệm đầy đủ.

16
* Hội nông dân: Hội Nông dân đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ,
UBND chỉ đạo nhân dân gieo trồng vụ xuân, vụ xuân đạt chỉ tiêu giao, kết hợp với
cán bộ khuyến nông phát hiện kịp thời các loại sâu bệnh để có biện pháp phòng
trừ, do đó đã hạn chế được thiệt hại; Quản lý tốt các nguồn vốn do Hội quản lý
như: nguồn vốn Ngân hàng nông nghiệp huyện tổng dư nợ: 6.149.000.000 triệu
đồng/73 hộ vay; nguồn vốn vay do Hội quản lý cụ thể như dư nợ của NHCSXH:
5.324.500.000/150 hộ vay; xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát tại các
chi hội; phối hợp với NHCSXH, tổ tiết kiệm vay vốn kiểm tra, đôn đốc hộ vay thu
nợ quá hạn lãi tồn dứt điểm.
* Đoàn thanh niên: Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thăm
hỏi, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022, kết quả Đoàn xã tặng 03 xuất
quà trị giá 600.000đ; Tổ chức thực hiện công trình thanh niên chào mừng Đại hội
Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027, đổ đường bê tông tại thôn Nà Sang, dài 80m,
rộng 1,5m trị giá 16 triệu đồng; Tổ chức chức ra quân tháng thanh niên, trồng hoa
trên tuyến đường thanh niên tự quản, dọn vệ sinh tuyến đường trung tâm xã, tổ
chức đổ bê tông cầu hạnh phúc tại thôn Nà Tát, có hơn 28 lượt đoàn viên, thanh
niên tham gia; Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng 06 đoàn viên; Cử đoàn viên
tham gia hỗ trợ tiêm phòng và tes nhanh covid-19 với hơn 12 lượt đoàn viên tham
gia; Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cường Lợi lần thứ
nhất, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu 11 đồng chí vào BCH Đoàn xã nhiệm kỳ 20222027. Tại hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu 03 đồng chí vào BTV, đồng chí Bế
Đức Tiến được bầu giữ Bí thư, đồng chí Lê Thị Thùy được bầu giữ chức Phó Bí
thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2022-2027; Tiếp nhận bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại
địa phương, tổng công 259 học sinh; Tổ chức giúp đỡ bằng ngày công các gia đình
chính sách tại thôn Nà Sla, Nà Khưa, Nà Đeng, Nà Nưa nhân ngày TBLS 27/7,
được 04 buổi với 25 đoàn viên thanh niên tham gia; Thành lập đội thi gồm 19
thành viên tham gia Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng khối xã, thị trấn do
Huyện đoàn tổ chức; Tham mưu cho BCĐ hoạt động hè cấp xã tổ chức tổng kết,
bình xét đề nghị cấp huyện khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân gửi hội đồng
thi đua khen thưởng huyện, cấp xã khen 01 tập thể và 10 cá nhân; Nhân dịp khai
giảng tặng 01 xe đạp trị giá 1.500.000đ, tặng 01 xuất quà trị giá 300,000đ và nhận
đỡ đầu 01 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới.
* Hội Cựu chiến binh: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh
thần đoàn kết, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ gìn an ninh trật tự,
giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền trong sạch, vững mạnh; cùng với cựu thanh niên xung phong luôn nêu
gương sáng cho thế hệ trẻ. Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động Hội viên

17
nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Tiếp cận với các nguồn vớn phát triển kinh
tế; tuyên truyền phòng chống covitd-19 được 20 lượt theo hình thức lồng ghép
sinh hoạt chi hội có 203 lượt hội viên tham gia; tuyên truyền và vận động các hội
viên chú trọng đến các mô hình kinh tế cụ thể tổng số mô hình kinh tế hộ gia đình
trong hội CCB là 16 mô hình, các mô hình trên đang họat động có hiệu quả tạo
việc làm cho các thành viên trong gia đình. Mô hình kinh tế tạp thể, Hội viên CCB
làm chủ 01 HTX sản xuất nông nghiệp thời điểm hiện tại chủ yếu là chăm sóc cây
mía. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xã tặng quà của Chủ tịch nước, của
MTTQ tỉnh, huyện, xã được 17 xuất quà/17 hội viên với trị giá 6.103.000 đồng
* Hội khuyến học: Hội luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động ủng hộ
quỹ khuyến học, tổ chức đăng ký gia đình học tập đến toàn thể hội viên.
* Hội Người cao tuổi: Tuyên truyền vận động hội viên thực hiện phong trào
“Tuổi cao gương sáng”. Hội tích cực tham gia phát huy vai trò của người cao tuổi
trong việc giữ gìn nề nếp gia phong. Tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa,
xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua tổ chức thực hiện hội thu hút đông đảo
hội viên.
* Hội chữ thập đỏ: Thực hiện tốt chức năng của hội, tuyên truyền vận động
ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện, tham mưu tổ chức xét hỗ trợ tặng quà đúng đối
tượng theo quy định
* Các Hội đặc thù: Thực hiện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, vận
động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới,
các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác kết nạp hội viên, đoàn viên,
xây dựng tổ chức hội vững mạnh; duy trì các hoạt động giúp nhau phát triển kinh
tế, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất.
4. Hoạt động công tác Công đoàn cơ sở:
Các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy
định. Trong 9 tháng năm 2022 làm thủ tục nâng lương cho 13 cán bộ, công chức,
theo quy định.
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong 9 tháng năm 2022, các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể quần chúng
trong toàn xã đã tích cực triển khai nhiệm vụ công tác năm; công tác chỉ đạo sản
xuất thường xuyên được quan tâm, tổng diện tích các cây trồng vụ xuân đạt khá;
đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định; Thu ngân sách được quan tâm
đôn đốc thực hiện, chi ngân sách điều hành, quản lý đúng luật định; các chính sách
về an sinh xã hội được triển khai đúng quy định; chất lượng giáo dục ngày càng
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được nâng cao; Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh,
chăm sóc sức khỏe nhân dân; Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và đẩy
mạnh; An ninh - quốc phòng cơ bản ổn định; công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại tố cáo được chú trọng.
2. Hạn chế, tồn tại
Công tác tuyên truyền đối với cây trồng chủ lực nên một số chỉ tiêu thực
hiện chưa đạt theo kế hoạch giao như cây Hồng không hạt; tình hình sâu bệnh gây
hại cho cây trồng còn cao; tình hình dịch bệnh Covit - 19 trong những tháng đầu
năm diễn biến phức tạp; …
VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ
HỘI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện
cho sản xuất vụ đông; kiểm tra và duy tu công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới
cho lúa và hoa màu; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa
khô. Chỉ đạo công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, dự trữ thức ăn và
phòng chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông
2. Tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí đã đạt trong chương trình xây dựng
nông thôn mới.
3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; lập thủ tục cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện.
4. Phấn đấu tận thu các nguồn thu trên địa bàn xã, chi ngân sách đảm bảo chi
đúng, chi đủ theo luật NS nhà nước, thực hành tiết kiệm 10%.
5. Quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thông tin trên địa bàn; đẩy mạnh thực
hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức bình xét
các danh hiệu văn hóa, phối hợp tổ chức ngày hội toàn dân đoàn kết ở khu dân cư.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh,
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại tuyến, thường xuyên tuyên
truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; thực hiện tốt kế hoạch dạy
và học; duy trì công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải
quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách xã hội; tổ chức điều tra, rà
soát hộ nghèo năm 2022 đúng quy định
7. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là tệ nạn am
túy, trộm cắp tài sản, cờ bạc.
8. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác
cải cách hành chính, tiếp tục làm tốt công tác hệ thống « Một cửa »; thực hiện và
giải quyết tốt các nội dung công việc trên hệ thống phần mềm hồ sơ công việc tại
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cơ quan ; thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy
định.
9.Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch
đã đề ra, phối hợp với các thôn bản tích cực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã
giao từ đầu năm.
10. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng
lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tuyên truyền, giáo dục chính
trị, tư tưởng, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, thăm nắm cơ sở.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu
năm 2022, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy xã Cường Lợi.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử;

Ký bởi: ĐẢNG ỦY XÃ CƯỜNG LỢI
T/M ĐẢNG
ỦY
BÍ THƯ

- Văn phòng Huyện ủy,
- TT UBND xã,
- Các ngành, đoàn thể xã,
- Lưu VP.

Triệu Tiến Hồng

KẾT QUẢ
Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022
( Kèm theo Báo cáo số
B/C-UBND ngày 09 /9/2022 của Đảng ủy xã Cường Lợi)
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STT

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
1
1
2
3
4
5
6

Nội dung
LĨNH VỰC KINH TẾ
Trồng trọt
Cây lúa
Vụ xuân
Vụ mùa
Cây ngô
Vụ xuân
Vụ mùa
Tổng sản lượng lương thực có hạt
Dong riềng
Khoai môn
Sắn
Khoai lang (cả năm)
Đậu tương ( cả năm)
Cây Lạc (cả năm)
Cây mía (cả năm)
Cây gừng
Cây thạch đen
Rau các loại
Đậu các loại
Cây cam quýt
Cây hồng không hạt
Cây mận
Cây chuối
Lâm nghiệp
Trồng rừng
Chăn nuôi thú y
Trâu
Ngựa
Dê
Lợn
Gia cầm
Thủy sản

Đơn vị
tính

Ha
Ha
Ha
Ha
tấn
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
Ha

Ha
Ha
ha

Chỉ tiêu
giao năm
2022

Thực hiện
đến
10/9/2022

268
118
150
287,0
170,0
117
2.673,2
5.0
3.0
8.5
3.5
3.0
10.0
6.4
3.5
2.0
14.0
12
2.5

268
118
150
287,0
170,01
117
2.673,2
5.0
3.02
9.0
3.5
3.02
10.01
6.4
3.5
2.0
13.06
12
2.5

6
- -

Tỷ lệ %

100
100
100
100
100,005
100
100
100
100,7
105
100
100,7
100,1
100
100
100
93,28
100
100
Không
thực hiện
0 được
-

Ha

31

39,99

129

Con
Con
Con
Con
Con
ha

430
30
315
1.100
32.000
26.00

425
36
72
740
20.338
26.00

98.8
120
23
67
64
100

Dự ước
cả năm
2022

1.371.1

1.307,4

:
Thu chi ngân sách
1

Thu ngân sách trên địa bàn

2

Chi ngân sách

3

Cam kết giải ngân vốn đầu tư

Triệu
đồng
Triệu
đồng
Triệu
đồng

42.000.000

40.958397

97.52

100

4.549.1
64.200

3.337.714.000

73.37

100

-

-

-
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1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

1

Chương trình xây dựng NTM
Xã nông thôn mới
VĂN HÓA XÃ HỘI
Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5
tuổi
Giảm tỷ lệ hộ nghèo
Tỷ lệ hộ dùng điện lưỡi quốc gia
Tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa
Tỷ lệ khu dân cư văn hóa
Tỷ lệ cơ quan đơn vị văn hóa
Huy động trẻ trong độ tuổi vào lớp 1;
lớp 6
Tỷ lệ người dân tham gia BHYT
Gữi vững PCGD Tiểu học; Phổ cập giáo
dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi
Tỷ lệ tốt nghiệp THCS
CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
Tỷ lệ độ che phủ rừng
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ
sinh
Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom xử
lý
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tỷ lệ cơ cấu công chức phù hợp với vị
trí việc làm

T chí

-

-

%
%
%
%
%
%

1
3,5
98
90
90
100

10.75
0
100
0
0
0

10.75
0.00
102.04
0.00
0.00
0.00

%
%

100
98

100

100.00
0.00

%
%

100
90

100

100.00
100

%

70

%

98.5

%

50

%

95

100

105.26

90

98.5

100

50

100

Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình
độ chuyên môn từ trung cấp trở lên
CHỈ TIÊU AN NINH- QUỐC PHÒNG

%

100

100

100.00

1

Tuyển quân; động viên quân dự bị; bồi
dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối
tượng
Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3
tiêu chí

%

100
Giảm 3
tiêu chí

100

100

%

90
90
100

0.00

2

2

1.65

Giảm

Giảm

CHỈ TIÊU VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ
1

- Kết nạp đảng viên mới

2

3

ĐV

5

0

0

- Tổ chức, cơ sở đảng đạt trong sạch, %
vững mạnh

>50

-

Chưa
ĐG

- Tỷ lệ chính quyền, đoàn thể vững %
mạnh

85

-

Chưa
ĐG
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