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UỶ BAN NHÂN DÂN
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Số:
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CCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phổ Châu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh
Quý I/2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thị xã; kết luận của Đảng ủy và nghị quyết
của HĐND xã về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
Chương trình công tác của UBND xã năm 2022, UBND xã đã chỉ đạo, điều hành
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2022 như sau:
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội; quốc
phòng, an ninh quý I/2022
- Tổng giá trị sản xuất ước 542,8 tỷ đồng, đạt 34,38 % kế hoạch năm. Trong
đó:
+ Nông, lâm, thủy sản ước 100,85 tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch.
+ Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước 148,65 tỷ đồng, đạt 31,5% kế hoạch.
+ Thương mại, dịch vụ ước 293,3 tỷ đồng, đạt 35,75% kế hoạch.
- Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông, lâm, thủy sản chiếm 18,58%; Tiểu thủ công
nghiệp - xây dựng chiếm 27,38%; Thương mại, dịch vụ chiếm 54,04%.
1. Lĩnh vực kinh tế
a. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:
Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, bảo vệ sản xuất, chỉ đạo phòng trừ các
đối tượng gây hại và chống rét cho lúa Đông Xuân 2021-2022, diện tích sản xuất
lúa 150 ha, năng suất ước đạt 62,3tạ/ha, sản lượng 934,5 tấn; đạt 66,6% kế hoạch
năm.
Chỉ đạo HTX Nông nghiệp thường xuyên kiểm tra nguồn nước tại các hồ,
đập thủy lợi, điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm nước phục vụ sản xuất Đông Xuân
2021 - 2022.
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm;
công tác tiêm phòng các loại vacxin được thường xuyên quan tâm thực hiện theo
hướng dẫn của cấp trên, (trong tháng 3 chết 01 con bò bị viêm da nỗi cục).
UBND xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác
kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm để đảm bảo an toàn thú y và vệ sinh
thực phẩm.
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Tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hộ dân thực hiện mô hình phát
triển sản xuất từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm tra, giám sát,
phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
Chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; thường
xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác bảo vệ rừng; chủ động
phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày
07/10/2015 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số
55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, về chính sách tín dụng phục vụ
phát triển nông nghiệp, nông thôn. Sản lượng đánh bắt hải sản ước đạt đạt 1.529,6
tấn, đạt 21,85% kế hoạch năm.
b. Về thương mại và dịch vụ
Hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã ổn định, chỉ đạo thực hiện phù
hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
c. Tài chính ngân sách:
* Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tính đến tháng 02/2022).
- UBND thị xã giao: Thu NSNN 408,317 triệu đồng/650 triệu đồng đạt
62,82%; Thu ngân sách xã 196,313 triệu đồng/962 triệu đồng đạt 20,41%.
- HĐND xã giao: Thu NSNN 408,317 triệu đồng/690,5 triệu đồng đạt
59,13%; Thu ngân sách xã 196,313 triệu đồng/976 triệu đồng đạt 20,11%
* Thu, chi ngân sách xã (tính đến tháng 02/2022):
- Thu ngân sách xã 969,312 triệu đồng/5.640,9 triệu đồng đạt 17,18%.
- Chi ngân sách xã 694,998 triệu đồng/5.640,9 triệu đồng đạt 12,32%.
Tăng cường đôn đốc công tác thu thuế, ngân sách; giải quyết kịp thời các chế
độ, chính sách theo quy định.
d. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường
- Kiểm tra, quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân,
nhất là chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở không phù hợp với
quy hoạch.
- UBND xã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành hành chính về lĩnh vực đất
đai.đối với 02 trường hợp.
Phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Đức
Phổ kiểm tra trường hợp tách thửa, cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.
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- Tổ chức kiểm tra, yêu cầu khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường
của các doanh nghiệp trên địa bàn xã.
- Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân xử lý rác thải, không gây
ô nhiễm môi trường.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN xã tổ chức ngày “Chủ nhật xanh” và
ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường Quốc lộ 1A.
Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân xử lý rác thải, không gây ô nhiễm
môi trường.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn xã.
đ. Về công nghiệp - xây dựng:
- Tổ chức kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông
thôn phục vụ kịp thời cho sản xuất và đi lại của nhân dân trước, trong và sau tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, khối lượng 196 m3, với tổng kinh phí: 11.242.000
đồng.
- Kiểm tra hiện trạng các công trình: Sân vận động (sập 37m tường rào phía
tây nam); Nhà hiệu bộ Trường TH&THCS Phổ Châu (chưa hoàn thành); Nước
sinh hoạt thôn Châu Me (không hoạt động), bàn các giải pháp khắc phục.
- Tham gia nghiệm thu Trường Mầm non Phổ Châu (điểm Châu Me); phối
hợp giao mốc xây dựng công trình đê ngăn mặn Bàu Nú Châu Me.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
a. Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các Trường thực hiện công tác giảng dạy,
thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp, đảm bảo thích ứng, an toàn, linh
hoạt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
b. Văn hóa - thông tin, thể thao và truyền thông
- Chỉ đạo các thôn hướng dẫn nhân dân đón tết Nguyên đán vui tươi, lành
mạnh, an toàn, tiết kiệm.
- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử trong quý I
theo hướng dẫn của cấp trên (Ngày thành lập Đảng CSVN 3/2/1930 -3/2/2022;
Ngày giải phóng thị xã Đức Phổ và tỉnh Quảng Ngãi 23/3/1975-23/3/2022; Ngày
Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày biên phòng toàn dân 3/3/2022;…). Tuyên truyền phòng
chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống
thiên tai; các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hội của xã trong quý I năm
2022.
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- Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp
Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2022.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các dịch vụ lưu trú trên địa
bàn xã, các chủ cơ sở thực hiện kinh doanh dịch vụ đảm bảo quy định.
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã tổ chức tuyên truyền chính sách bảo
hiểm đến tận người dân.
- Tổ chức ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân theo chỉ đạo của UBND
thị xã, được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng.
c. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
- Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về phòng,
chống dịch bệnh trong tình hình mới, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid-19”; tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã phát sinh 169 ca F0, Trạm Y tế xã
kiểm tra đủ điều kiện, tham mưu ra quyết định cách ly điều trị F0 tại nhà; truy vết
357 F1 ra quyết định cách ly tại nhà; số ca tử vong: 02 ca.
- Công tác tiêm phòng vacxin:
TT

1

Tổng số

Tiêm mũi 1

Tỷ lệ

4799

100

4791

99,9

317

100

301

100

Tiêm mũi 3
(liều bổ sung,
liều nhắc lại)

Tỷ lệ

3881

80,92

Người từ 12-17 tuổi
279

3

Tiêm mũi 2

Người từ 18 tuổi trở lên
4796

2

Tỷ lệ

Trẻ em từ 5-11 tuổi
874

Chưa tiêm

Tính đến ngày 25/3/2022 người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 3: 915/4796
người, tỷ lệ 19,08%.
d. Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Thực hiện chính sách, an sinh xã hội; triển khai và lập danh sách hộ nghèo,
cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư có mức sống trung bình.
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- Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết đối với 05 trường
hợp hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi người có công (mai táng phí).
- Lĩnh vực bảo trợ xã hội: hướng dẫn hồ sơ giải quyết đối với 34 trường hợp
(Xác định mức độ khuyết tật: 12 trường hợp; người từ đủ 80 tuổi trở lên: 06 trường
hợp; điều chỉnh nhóm đối tượng bảo trợ xã hội: 07 trường hợp; cắt giảm 04 đối
tượng BTXH; mai táng phí 05 trường hợp).
- Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân
dân trong tình hình mới; phòng chống dịch bệnh, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm,
tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng
giới và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội..
- Lãnh đạo UBND xã đã tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có
công cách mạng ốm đau, khó khăn; gia đình thanh niên trúng tuyển năm 2022; Tiếp
nhận và cấp phát quà cho các đối tượng trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần với
tổng số tiền: 439,7 triệu đồng,
- Tổ chức chúc thọ, mừng thọ hội viên người cao tuổi 83 cụ, với số tiền quà
45,6 triệu đồng.
- Công tác lao động - việc làm, giảm nghèo, phòng chống ma túy, mại dâm
được quan tâm triển khai thực hiện.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2022.
- Rà soát, hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân
liệt sĩ giai đoạn 2021-2025: trên địa bàn xã có 04 hộ gia đình cần hỗ trợ kinh phí để
sửa chữa.
- Thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát
triển thanh niên năm 2022 trên địa bàn xã.
3. Lĩnh vực nội chính:
a. Công tác tư pháp:
- Xây dựng, ban hành và triên khai thực hiện các kế hoạch: Kế hoạch số
05/KH-UBND ngày 20/01/2022 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp
luật của HĐND và UBND xã năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày
27/01/2022 về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động hòa giải ở cơ
sở, xã đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2022; Xây dựng lịch tiếp công dân của Chủ
tịch UBND xã năm 2022.
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Đăng ký khai sinh 21 trường hợp; đăng ký kết hôn: 08 trường hợp; xác
nhận tình trạng hôn nhân: 16 trường hợp; đăng ký khai tử: 09 trường hợp; bổ
sung hộ tịch: 01 trường hợp; thay đổi hộ tịch: 01 trường hợp; cấp bản sao hộ
tịch: 34 trường hợp, chứng thực 1348 trường hợp.
Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022; kế hoach tiếp công
dân định kỳ năm 2022; kế hoạch tiếp công dân lưu động tại thôn Hưng Long;
Trong quý I/2022, tiếp nhận 06 đơn yêu cầu của công dân (có 01 đơn kỳ
trước chuyển sang); nội dung về tranh chấp đất đai 04 đơn, kiến nghị liên quan đến
đất đai 02 đơn; đã giải quyết 04 trường hợp (03 trường hợp thành, 01 trường hợp
không thành), còn 02 trường hợp đang tổ chức xác minh để giải quyết.
b. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:
- Công tác ban hành văn bản: Trong quí I năm 2022, UBND xã đã ban hành
795 văn bản đảm bảo nội dung và thể thức theo qui định của luật ban hành văn
bản, trong đó: 604 Quyết định, 75 công văn, 28 thông báo, 16 tờ trình, 35 báo
cáo, 34 kế hoạch và 03 kết luận.
- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch: Kế hoạch cải
cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao thứ
hạng chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh giai
đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Quy chế công tác dân
vận; Phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã Phổ Châu;
Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với công dân, tổ chức về cải cách hành
chính; Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm
2022; Kế hoạch về khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính
năm 2021; Kế hoạch về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch
về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022.
- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các Quyết định: Quyết định
phân công nhiệm vụ cho thành viên UBND xã; quyết định phân công nhiệm vụ cho
cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã thuộc UBND xã;
quyết định kiện toàn các ban chỉ đạo, hội đồng; Quyết định của UBND xã về nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022.
Trong quí I/2022, bộ phận một cửa đã tiếp nhận và trả kết quả 1610 hồ sơ
đúng qui định (tăng hơn cùng kỳ năm trước 774 hồ sơ) . Trong đó: lĩnh vực Tư
pháp - Hộ tịch 1438 hồ sơ, lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 108 hồ sơ; lĩnh vực Tài
nguyên, môi trường: 64 hồ sơ.
- Thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày
22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn
chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của
tỉnh Quảng Ngãi.
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- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát
động phong trào thi đua năm 2022. Đề nghị Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng
đối với 03 tập thể và 05 cá nhân. Chủ tịch UBND xã khen thưởng đối với 08 tập thể
và 21 cá nhân có thành tích tốt trong năm 2021; khen thưởng chuyên đề đối với 02
tập thể và 04 cá nhân; công nhận 29 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- Tổ chức công khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức xã.
- Thực hiện thành công đợt điều tra dân số giữa kỳ.
c. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh
* Quốc phòng:
- Tổ chức tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021 và
triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ
trực sẵn sàng chiến đấu.
- Công tác giao quân năm 2022 đạt chỉ tiêu (18 thanh niên); tham niên chống
khám sức khỏe NVQS 18 trường hợp đã xử lý theo quy định; chốt công dân trong
độ tuổi 17 nghĩa vụ quân sự có 46 thanh niên.
- Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã điều động lực lượng dân quân cơ động
tham gia dự lễ ra quân huấn luyện có 11/11 đồng chí tham gia. Điều động dân quân
tham gia huấn luyện 02 đợt, có 35/35 đồng chí tham gia; đảm bảo chỉ tiêu cấp trên
giao.
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày
05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu
tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.
* An ninh:
Tổ chức tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm
2022. Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm năm
2022.
Trong quý I/2022, tình hình ANCT trên địa bàn, trật tự an toàn xã hội cơ bản
ổn định. UBND xã chỉ đạo lực lượng công an thực hiện kế hoạch kiểm soát đảm
bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra công tác phòng cháy chữa
cháy, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các hoạt động văn hóa,
kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin,.... Tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Công tác quản lý cư trú (Quản lý nhân, hộ khẩu; Quản lý ngành, nghề kinh
doanh có điều kiện và Công tác PCCC và CNCH) được thực hiện tốt.
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- Trong quý I, xảy ra 12 vụ việc có liên quan đến ANTT (giảm 05 vụ so
với cùng kỳ năm trước), trong đó: 01 vụ tố giác vi phạm làm giả con dấu, 01 vụ sử
dụng súng săn bắn, 01 vụ sử dụng xung điện để đánh bắt cá, 01 vụ mại dâm, 02
đánh nhau gây thương tích, 01 đánh bạc dưới hình thức xì dách, 02 vụ gây mất trật
tự công cộng và 03 vụ tai nạn giao thông đường bộ (làm 01 người chết, 03 người bị
thương, 03 phương tiện bị hư hỏng).
- Chỉ đạo Tổ tuần tra kiểm soát TTATGT - Công an xã thực hiện tuần tra
theo kế hoạch, lập biên bản và ra quyết định xử phạt VPHC về TTATGT 16 trường
hợp vi phạm.
- Công an xã xác minh ra quyết định xử phạt VPHC 26 trường hợp với số
tiền 16,9 triệu đồng và 06 trường hợp cảnh cáo. Chủ tịch UBND xã ra quyết định
xử phạt VPHC 08 trường hợp với số tiền 13,65 triệu đồng.
- Tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn PCCC cho 100% hộ gia đình trên địa
bàn xã.
- Tổ chức thực hiện tốt mô hình “Trường học an toàn về ANTT” tại Trường
tiểu học và THCS Phổ Châu, mô hình “Cụm liên hoàn an toàn về ANTT”, mô hình
“camera an ninh”; mô hình “zalo an ninh”; mô hình “Hộ an toàn – Thôn bình
yên” tại thôn Châu Me và mô hình “Cơ sở lưu trú an toàn về PCCC” trên địa bàn
xã.
- Phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vận động nhân dân, đoàn viên
chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia phong trào
tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và quản lý giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng
đồng khu dân cư. Tổng số đối tượng đang quản lý, giáo dục trên địa bàn: 09 đối
tượng.
4. Công tác phối hợp với Thường trực HĐND xã và Ủy ban Mặt
trận, các đoàn thể chính trị- xã hội xã:
Chủ động giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực HĐND xã,
thông báo cho HĐND những quyết định, chỉ thị của UBND xã để Thường trực
HĐND xã có điều kiện đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết của
HĐND xã. Phối hợp với Thường trực HĐND xã giải quyết những vấn đề phát
sinh, xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp để đảm bảo
thực hiện Nghị quyết HĐND xã.
Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị- xã hội xã chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên,
đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân chấp hành Hiến
pháp và pháp luật. Tạo điều kiện UBMTTQVN và các Hội, Đoàn thể xã hoàn
thành tốt chức năng, nhiệm vụ; thông báo tình hình, mọi mặt của địa phương
cho UBMTTQVN và các Hội, Đoàn thể xã biết; xem xét, giải quyết theo thẩm
quyền các kiến nghị của UBMTTQVN xã và các Hội, Đoàn thể.
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5. Công tác dân vận của chính quyền:
Xây dựng kế hoạch công tác dân vận năm 2022; chỉ đạo công chức, các
thôn tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tập trung
những vấn đề bức xúc của công dân, quan tâm thực hiện tốt công tác hòa giải
ở cơ sở, nâng cao nhận thức, tác phong làm việc, ý thức phục vụ, trách nhiệm
của cán bộ, công chức, qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố
lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
6. Đánh giá chung:
Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của
cấp trên, sự nổ lực của Đảng bộ và nhân dân nên kinh tế - xã hội của xã trong quí I
năm 2022 đạt được một số kết quả tích cực; giá trị một số ngành tăng; các hoạt
động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội ổn định, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã
phải đối mặt những khó khăn, thách thức: Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng
không nhỏ đến đời sống nhân dân, đặc biệt đến các hoạt động sản xuất kinh doanh
trên địa bàn; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra; chất lượng tham mưu,
giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức chưa cao, chưa chủ động trong
công tác tham mưu; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; thực hiện
chưa nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.
III. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong quí II năm 2022:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành
trong quí I/2022. Chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung, Chương trình công
tác của Ban Thường vụ Đảng ủy quí II/2022; Quyết định số của UBND xã về
những nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội năm 2022; Chương trình công tác Quí II/2022 của UBND xã.
2. Tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
và kế hoạch triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022. Làm việc với Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam xã, các hội, đoàn thể xã trong công tác phối hợp 6 tháng đầu
năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
3. Họp trực báo quý II/2022
4. Về kinh tế:
- Theo dõi, hướng dẫn các địa phương chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên
cây lúa và một số cây trồng khác. Theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm
trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động
vật thủy sản năm 2022.
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- Theo dõi diễn biến rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ và phát triển rừng; tăng
cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Triển khai thực hiện công
tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022.
- Tuyên truyền vận động ngư dân và chủ phương tiện không xâm phạm vùng
biển các nước.
- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo
vệ môi trường.
- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất
đai, nhất là tuyến đường Quốc lộ tránh Tây và dọc bờ kè biển thuộc thôn Tấn Lộc.
- Xây dựng phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề nghị cấp giấy
chứng nhận sau dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng thôn Tấn Lộc và thôn
Châu Me.
- Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng
chống thiên tai và TKCN; xây dựng phương án ứng phó thiên tai và TKCN.
- Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
- Vận động thu Qũy phòng chống thiên tai; Qũy đền ơn đáp nghĩa. Lập báo
cáo thu, chi và tổng hợp thực hiện thu chi các hoạt động tài chính khác.
- Đôn đốc công tác thu thuế, phí, lệ phí và ngân sách….; giải ngân các nguồn
vốn có mục tiêu được cấp trên giao; Giải quyết các chế độ, chính sách theo dự toán
được duyệt theo quy định (Tiền lương, phụ cấp, khoản hỗ trợ, các chi phí phát
sinh…)
- Lập đối chiếu các nguồn vốn đầu tư theo Thông tư 96/2021/TT-BTC báo
cáo cấp có thẩm quyền.
5. Văn hóa - xã hội
Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện lịch
sử trong quý II theo hướng dẫn của cấp trên: Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Lễ
Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2022), Quốc tế Lao động (01/5) và kỷ niệm 132 năm
Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)...Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
Covid-19; các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2022.
Phối hợp với UBMTTQVN xã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”.
Triển khai thực hiện linh hoạt các hình thức dạy và học phù hợp, đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm trường trên địa bàn xã. Chỉ đạo các
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Trường thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022 và các
hoạt động hè năm 2022; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách người có công cách mạng, an sinh xã
hội…; thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công, bảo trợ xã hội đảm bảo
đúng thời gian, đúng đối tượng; thực hiện các hoạt động chăm sóc, trợ giúp người
khuyết tật...
- Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma
túy năm 2022, triển khai tháng hành động vì Trẻ em năm 2022
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP trên địa bàn xã năm 2022,
tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng chấp hành quy định pháp luật về
an toàn thực phẩm.
- Huy động đóng góp xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022.
* Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:
- Chú trọng công tác chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; theo dõi,
giám sát, điều trị F0 tại nhà chặt chẽ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác
phòng chống dịch Covid-19.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 21/01/2022
của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch “Tổ chức, thực hiện, quản
lý và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú” trên địa bàn tỉnh; Quyết
định số 167/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy
định tạm thời một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
COVID-19”. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện tiêm vacxin đầy đủ theo
quy định; Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới.
6. Quốc phòng, an ninh:
- Điều động dân quân huấn luyện đảm bảo chỉ tiêu thị xã giao, chỉ đạo thực
hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
- Tăng cường triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo tập trung công tác phòng ngừa, trấn áp
tội phạm, phòng chống ma túy, chú trọng công tác an toàn giao thông, phòng cháy,
chữa cháy trên địa bàn xã. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch liên tịch,
chương trình phối hợp hành động trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc”.
7. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chinh:
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- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa, áp dụng công
nghệ thông tin trong công việc.
- Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số
48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy
định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi.
- Rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định.
- Chỉ đạo Đại hội nghiệp đoàn nghề cá lần thứ nhất.
- Tổ chức tiếp công dân thường xuyên của Chủ tịch UBND xã vào thứ Năm
hằng tuần.
- Tổ chức đối thoại với công dân, tổ chức về cải cách hành chính, thái độ
phục vụ của cán bộ, công chức.
- Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND xã giữa năm theo quy định.
8. Công tác Tư pháp - Hộ tịch; giải quyết đơn, thư:
- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý
thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật cư
trú; Luật xử lý vi phạm hành chính; một số nội dung cơ bản của Luật đất đai, Luật
xây dựng.
- Thực hiện giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật về các thủ tục
hành chính, hộ tịch, chứng thực, không để gây phiền hà cho tổ chức, công dân.
- Tiếp tục giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công
dân còn tồn đọng.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh quí I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quí II
năm 2022 của UBND xã Phổ Châu./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã (bc);
- BTV Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các đoàn thể CT-XH xã;
- Các công chức xã;
- Các Trưởng thôn;
- Lưu: VT.
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