
XÃ HỒNG LIÊM TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022 

  Sáng ngày 29/12/2022, UBND xã Hồng Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 
năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Trần Thanh Tuấn, bí 
thư đảng ủy xã, trưởng các ngành, đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn và ban CTMT các thôn. 

Năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi do mưa nhiều, nắng 
hạn kéo dài và tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của nhân 
dân trên địa bàn xã. Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tuy có gặp khó khăn 
nhưng nhờ có sự đoàn kết và nỗ lực của hệ thống chính trị và bà con nhân dân trong xã nên có sự 

chuyển biến theo hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt theo kế hoạch đề ra như: Công tác thu ngân sách 
đạt 128%, cấp quyền sử dụng đất đạt  488,71%, công tác giao quân đạt 100% (9/9 thanh niên), huy 
động sức dân vượt chỉ tiêu đề ra, các chỉ tiêu văn hoá xã hội cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. Thực hiện 
quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34 trong cộng đồng dân cư từng bước có chuyển biến, nhân dân tự 
nguyện đóng góp, thực hiện giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng góp phần thực thực hiện đạt 
kết quả nhất định về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động giáo dục, 
y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền có nhiều mặt chuyển biến tiến bộ. Thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội thực hiện đạt yêu cầu đề ra, các hoạt động cứu trợ đạt nhiều kết quả. Chất 
lượng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thôn có chuyển biến 
tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác quân sự, quốc 
phòng được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt.  

 

*Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: 

1.Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, UBND xã có thành lập tổ và thường xuyên 
tuần tra, kiểm soát tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp lén lút vận chuyển cát bồi nền và sỏi đỏ để 
xây dựng các công trình và nhà ở dân cư . 

2. Công tác giải quyết đơn thư của dân tuy có nhiều cố gắng, tuy nhiên một vài vụ việc giải 
quyết không kịp thời kéo dài so với thời gian quy định làm gây bức xúc trong nhân dân. 

3. Việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông vẫn còn nhiều trường hợp 
trễ hẹn và quá hạn giải quyết làm cho tổ chức và cá nhân đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho nhân dân 
(nhất là lĩnh vực đất đai). 

          Nhân dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho 04 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua năm 2022. 

 

 

 


