
Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 

Sáng ngày 15/7/2022 UBND xã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 

tháng đầu năm và phát động phong trào thi đua quý III năm 2022. Tham gia hội 

nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, ngoài ra còn 

có các đồng chí đại diện HĐND, Mặt trận, đoàn thể, các ngành, Bí thư chi bộ, 

Trưởng BĐH, Ban CTMT thôn và toàn thể Cán bộ công chức xã. Hội nghị đánh 

giá tình hình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chỉ ra tồn tại hạn chế, khuyết 

điểm, đề ra chỉ tiêu thi đua quý III, thảo luận đề ra phương hướng 6 tháng cuối 

năm đạt các chỉ về đích nông thôn mới. 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tình 

hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến mạnh từ sau Tế nguyên đán Nhâm Dần, 

nhưng nhìn chung phong trào thi đua của xã nhà trong 6 tháng đầu năm có mặt 

chuyển biến tiến bộ. Nổi rõ là: Diện tích gieo trồng cây hàng năm của vụ Đông 

xuân và Hè thu vượt kế hoạch đề ra; các loại cây trồng, con nuôi có lợi thế tiếp tục 

được chuyển đổi, nhất là mô hình trồng dưa lưới và liên kết sản xuất lúa giống 

mới; tiếp tục thúc đẩy chương trình sản xuất thanh long VietGAP; hoạt động dịch 

vụ thương mại tiếp tục phát triển, HTX thanh long hoạt động có hiệu quả bước 

đầu. Công tác xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn được tập trung chỉ 

đạo và đạt kết quả tốt. Thực hiện các chính sách hỗ trợ và phát triển vùng  đồng 

bào dân tộc thiểu số tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất vượt kế hoạch cả năm; đang tập trung gải quyết 149 sổ đỏ tồn 

đọng từ năm 2013 trở về trước cho nhân dân. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra và xử lý 

vi phạm pháp luật về đất đai, rừng, khoáng sản… Thu ngân sách vượt kế hoạch cả 



năm đã đề ra; điều hành chi ngân sách bảo đảm cho hoạt động bộ máy, thực hiện 

tốt các chính sách an sinh xã hội. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục thể 

thao, thông tin tuyên truyền có nhiều mặt chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an 

sinh xã hội được thực hiện khá tốt, các hoạt động cứu trợ được triển khai kịp thời, 

đạt nhiều kết quả. Chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, thực hiện 3 mô hình thí 

điểm tại bộ phận một cửa được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Công tác 

phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện những vụ việc qua kiểm điểm theo 

tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 27, 30 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy được tập trung chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định. 

Công tác quốc phòng địa phương được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả.  

 

Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, vẫn còn một số tồn tại, hạn 

chế đáng chú ý là: Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do giá cả nông sản 

không ổn định, nhiều diện tích thanh long bị phá bỏ để thay thế cho các loại cây 

trồng ngắn ngày, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày vào đầu vụ hè thu nên đã gây thiệt 

hại 625 ha hoa màu của nhân dân. Công tác khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất, việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng chưa đạt 

yêu cầu, triển khai thực hiện mô hình khuyến nông hiệu quả chưa cao; tình hình vi 

phạm Luật Lâm nghiệp và khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tiếp tục xảy 

ra và có chiều hướng gia tăng. Công tác xây dựng nông thôn mới chuyển biến chưa 

mạnh, chưa huy động được nhiều sự đóng góp của nhân dân và các tổ chức; phong 

trào thi đua “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” còn nhiều mặt hạn 

chế, nhất là việc vận động nhân dân tham gia mua BHYT hộ gia đình còn nhiều 

khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, số hộ thoát nghèo thiếu bền vững và có nguy cơ 

tái nghèo trở lại; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn 



với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” tuy có chuyển biến 

nhưng chất lượng chưa cao và thiếu đồng bộ, nhất là thực hiện các tiêu chí ở thôn 

văn hóa điểm Dân Lễ còn nhiều khó khăn về đầu tư các thiết chế văn hóa; chưa 

thực hiện tốt các biện pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; dịch sốt xuất huyết 

bùng phát mạnh trên địa bàn 2 thôn dân Hòa và Dân trí. Trật tự an toàn xã hội 

chuyển biến chưa căn bản. Đặc biệt là tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp 

(nhất là tệ nạn ma túy, số đề, bài bạc) đã gây bức xúc và lo lắng trong nhân dân, 

tình hình chấp hành pháp luật về giao thông vẫn còn hạn chế, trật tự an toàn xã hội 

vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một 

vài cán bộ chưa nghiêm. 

 


