ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25 /BC-UBND

Hòa Châu, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN Quý I năm 2022
và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022
Kính gửi: UBND huyện Hòa Vang
KThực hiện Nghị quyết số 40-NQ/ĐU ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ xã; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng Nhân dân xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ủy ban Nhân
dân xã đã tập trung chỉ đạo phân công các ngành, bộ phận xây dựng các kế hoạch
triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách trên địa bàn xã trong
quý I năm 2022 trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục
phát triển kinh tế. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân
toàn xã thực hiện nhiệm vụ trong quý I năm 2022 đạt được những kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Trên lĩnh vực kinh tế
a) Nông nghiệp
Tình hình sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2021 – 2022 với tổng diện tích lúa
gieo sạ là 181,02ha chủ yếu là giống lúa trung ngắn ngày. Ủy ban nhân dân chỉ đạo
cán bộ phụ trách nông nghiệp phối hợp Ban nhân dân các thôn, HTX1 thường
xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời xử lý dịch bệnh phát sinh. Đến nay, cây lúa
phát triển tốt đang trong giai đoạn đứng cái, làm đòng; một vài diện tích lúa đã trổ.
UBND huyện đầu tư bê tông hóa kênh KN7B đi Biền thôn Tây An dài 810m; rà
soát các hệ thống mương tưới, tiêu, đường Giao thông nội đồng xuống cấp đề nghị
cấp trên đầu tư nâng cấp. Một số diện tích rau, màu phát triển tốt mang lại thu nhập
tương đối cho người dân.
Tổ hợp tác hoa Dương Sơn sản xuất hoa chậu phục vụ trong dịp tết Nguyên
Đán Nhâm Dần 2022 đã xuất bán được hết 32.750 chậu1 chậu hoa các loại với
tổng doanh thu 3.900.000.000 đồng. Tình hình giá cả cơ bản ổn định, người dân
đảm bảo được thu nhập và có lãi.
b) Chăn nuôi
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Duy
trì và phát triển đàn chăn nuôi trên địa bàn xã với tổng đàn 22.361 con các loại2.
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Cúc chậu các loại 12.500 chậu, Vạn Thọ lớn 5.900 chậu; Thược Dược 650 chậu; Bươm Bướm 2.800
chậu; Mào Gà 400 chậu; Hoa Giấy 2.500 chậu; Hoa treo các loại 5.000 chậu; Hoa Súng 3.000 chậu
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Bò 136 con, Trâu 7 con, lợn 7 con, gà 16.500 con, vịt 700 con, chim cuốc 5.000 con
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Triển khai tiêm phòng dịch cúm gia cầm đợt 1 năm 2022. Hướng dẫn nhân dân có
nhu cầu đăng ký tái đàn lợn theo quy định. Đầu tư nuôi thử nghiệm 5000 con chim
cuốc tại thôn Giáng Đông. Tiếp tục vận động các hộ dân trong khu vực dân cư của
các thôn Cẩm Nam, Bàu Cầu giảm dần số lượng đàn bò theo Đề án ”Giảm chăn
nuôi nông hộ”; duy trì vùng An toàn dịch bệnh đối với Cúm gia cầm H5N1 và
LMLM ở gia súc. Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 20222030.
c) Về tài chính
Triển khai công tác rà soát tờ khai và lập bộ thuế phi nông nghiệp năm 2022,
giai đoạn ổn định 2022-2026 theo quy định. Phối hợp với Mặt trận các Hội, đoàn
thể tuyên truyền vận động nhân dân nộp các khoản nghĩa vụ nhà nước, thu các
quỹ; chủ động kiểm tra thu thuế xây dựng tư nhân, thu nợ đọng thuế của các hộ
kinh doanh và khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Triển khai thu các
Ngân sách Nhà nước đến ngày 10/3/2022 đạt 796.149.000 đồng/4.321.000.000
đồng đạt 18,43%3 chỉ tiêu Huyện giao. Chi ngân sách tiết kiệm, chặt chẽ đảm bảo
đúng quy định.
2. Thực hiện chủ đề năm
Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID 19; Quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế” trên địa bàn
xã; Nghị quyết số 40-NQ/ĐU ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng
bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng. Trên
cơ sở kế hoạch của huyện, UBND xã tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết,
các văn bản chỉ đạo thực hiện, ban hành các kế hoạch cụ thể từng lĩnh vực[4],triển
khai đến các ngành, Hội, đoàn thể từ xã đến thôn, toàn thể cán bộ, đảng viên và
nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng thực hiện.
a) Về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19: Tiếp
tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19; xây dựng kế hoạch, đồng thời
kết hợp công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện; rà soát,
kiện toàn Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ theo dõi điều trị F0 theo hướng tinh gọn,
hiệu quả. Hoàn thành việc lập danh sách đề nghị tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-11
tuổi; rà soát, đề nghị tiêm vắc xin mũi 01 cho 10 trường hợp là người ở các địa
phương khác đến cư trú; làm việc với các trường học trên địa bàn xã về công tác
phòng, chống dịch tại nhà trường trong điều kiện học sinh đi học trực tiếp theo ý
kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở giáo dục và đào tạo thành phố, UBND
huyện Hòa Vang; tổ chức kiểm tra, quán triệt đối các nhóm trẻ độc lập tư thục về
Thuế CTN: 97.981.000 đồng đạt 6,28%; thuế Thu nhập cá nhân: 44.850.000 đồng đạt 6,10%; thuế Phi nông
nghiệp: 77.050.000 đồng đạt 30,10%; lê phí trước bạ: 371,296.000 đồng đạt 25,34%; phí, lệ phí: 65.658.000 đồng
đạt 48,64%; thu khác 139.314.000 đồng đạt 81,95%
[4] - Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 22/02/22 về Chủ đề năm 2022.
- Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/02/2022 về phát động thi đua thực hiện chủ đề năm 2022
- Kế hoạch số 15 /KH-UBND ngày 15/02/2022 về Quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế.
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việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công văn số
126/PGDĐT-THHC ngày 20/02/2022 của Phòng Giáo dục và đạo tạo huyện Hòa
Vang về việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với bậc học mầm non trên địa bàn
huyện. Tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được tiêm vắc xin trên địa bàn xã đề
nghị huyện có kế hoạch tiêm nhất là những trường hợp mới đến tạm trú, lưu trú
trên địa bàn. Thực hiện tuần tra, kiểm soát yêu cầu các hàng, quán kinh doanh, ăn,
uống trên địa bàn xã chấp hành công tác phòng, chống dịch covid-19 trong quá
trình hoạt động.
b) Về quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế:
Xây dựng Kế hoạch Quy hoạch phát triển kinh tế. Phối hợp thực hiện tốt công
tác quy hoạch theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, nội dung
Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND thành phố về triển khai
Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày
05/7/2021 của UBND huyện Hòa Vang về Triển khai thực hiện kế hoạch số
111/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND thành phố về triển khai Quyết định số
359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy
hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa
bàn huyện Hòa Vang; đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2045 trên địa bàn xã gắn với quy hoạch chung của thành phố và của huyện.
Xây dựng Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022, thực hiện giao chỉ
tiêu cho các thôn triển khai công tác thu các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022. Tập trung
công tác giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai các giải pháp phục hồi phát triển
kinh tế trong điều kiện Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19. Tiếp tục khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, kinh tế tư nhân,
kinh tế hộ gia đình mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển
thương mại - dịch vụ. Đề nghị đầu tư, nâng cấp chợ Hòa Châu, khai thác có hiệu
quả các chợ truyền thống trên địa bàn. Tăng cường kêu gọi hỗ trợ và tạo điều kiện
để các nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư nông nghiệp, nông thôn. Phát triển nông
nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới. Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục
kêu gọi đầu tư chuyển đổi sản xuất tại vùng hoa Dương Sơn theo hướng ứng dụng
công nghệ cao, từng bước hình thành vùng chuyên canh theo hướng phục vụ du
lịch. Phát triển sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, lúa chất lượng cao trên địa bàn.
3. Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm
Xây dựng kế hoạch5 triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm6 xã đăng ký
với huyện, kết hợp với thực hiện Chủ đề năm và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
5

KH số 12/KH-UBND ngày 10/02/2022 về triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
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1 Xây dựng ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên. 2 Quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, trật tự xây dựng;
xử lý nghiêm tình trạng lẫn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán. 3 Xây dựng thành công 02
tuyến đường văn minh, đô thị (ĐT605 và Nguyễn Hồng Ánh).
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tế xã hội của địa phương. Phối hợp với Mặt Trận, các ngành, đoàn thể tổ chức
tuyên truyền thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ nhiệm vụ thể cho
từng bộ phận, lĩnh vực tổ chức thực hiện.
Đối với nhiệm vụ 1: “Xây dựng ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao
trở lên”
Xây dựng Kế hoạch7 triển khai thực hiện, xét chọn sản phẩm bánh tráng của
cơ sở Thi-Chung thôn Đông Hòa lập hồ sơ đề nghị công nhận nhãn hiệu cũng như
hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP. Làm việc với hộ gia đình ông Lê Đức Thi là chủ
cơ sở Thi-Chung rà soát lại các tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số
1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu
chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tiếp tục
đầu tư hỗ trợ để đảm bảo điều kiện lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công
nhận.
Đối với nhiệm vụ 2: “Quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, trật tự xây dựng; xử lý
nghiêm tình trạng lẫn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán”.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động “Quản lý trật tự đô thị, trật tự xây
dựng và xây dựng tuyến đường văn minh Nguyễn Hồng Ánh, ĐT 605 và Tuyên
truyền vận động các hộ dân trên địa bàn xã nhất là khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ
tháo dỡ các các vật cản che chắn lối thoát hiểm. Tăng cường công tác giám sát và
xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trong vùng quy hoạch, hướng dẫn nhân dân
đăng ký xây dựng theo quy định; tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự ATGT, trật tự vỉa
hè trên địa bàn nhất là các tuyến đường chính: QL1A, Phạm Hùng, các tuyến
đường liên thôn…
Đối với nhiệm vụ 3: “Xây dựng thành công 02 tuyến đường văn minh, đô
thị (ĐT605 và Nguyễn Hồng Ánh)”.
Thực hiện thống kế, lập danh sách các hộ dân sinh sống trên 02 tuyến
đường, tổ chức mời các hộ dân họp thông báo chủ trương quy định và tổ chức cho
nhân dân ký cam kết thực hiện. Tổ chức lắp đặt 02 biển báo “cấm buôn bán hàng
rong” tại khu vực đường ĐT 605; rà soát các điểm cần lập lại trật tự đô thị nút giao
thông Nam cầu Cẩm Lệ và Quốc lộ 1A – ĐT 605. Xây dựng kế hoạch tổ chức ra
quân thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự
ATGT, trật tự vỉa hè lòng lề đường, nếp sống VHVMĐT trên 02 tuyến đường ĐT
605-Nguyễn Hồng Ánh. Tuyên truyền vận động nhân dân lắp đặt thùng rác, ra
quân dọn dẹp đảm bảo VSMT, treo cờ vào các ngày lễ, tết đảm bảo đúng quy định
từng bước hình thành nếp sống VHVMĐT trên 02 tuyến đường này.
4. Xây dựng Nông thôn mới
Triển khai rà soát, nâng cấp 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xã kiểu mẫu nông thôn mới, thôn
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KH số 14/KH-UBND ngày 15/02/2022 về Xây dựng ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên
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kiểu mẫu nông thôn mới Quang Châu, xây dựng kế hoạch thực hiện sản phẩm
OCOP đạt chuẩn 3 sao. Phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện tiến hành
khảo sát, kiểm tra lập danh mục cần đầu tư nâng cấp nông thôn mới giai đoạn
2022-2025 theo Nghị quyết 72 của HĐND Thành phố. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ
đạo, Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới của xã, Ban phát triển xây dựng nông
thôn mới các thôn; lập danh mục các tuyến đường ngõ, đường xóm và điện chiếu
sáng, hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng…đề nghị huyện đầu tư năm
2022. Triển khai thi công tuyến mương thoát nước trong khu dân cư tổ 4 thôn
Dương Sơn với chiều dài 450m. Bàn giao mặt bằng và chuẩn bị thi công tuyến
đường qua vùng hoa Dương sơn.
5. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, đất đai, Môi
trường, quy hoạch và trật tự xây dựng
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên – môi trường. Phát
động nhân dân tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ
gây, phát hoang bụi rậm trên địa bàn đón tết nguyên đán Nhân Dần 2022, chào
mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đảng (03/02/1930 – 03/02/2022) với tổng
cộng 04 đợt hơn 1.200 lượt người; xử lý 4 điểm nóng về môi trường tại 02 khu vực
đường ĐT 605 và khu chung cư A2 nam cầu Cẩm Lệ, xóa bỏ điểm chứa rác tại
đường Đào Trình Nhất với tổng kinh phí 15 triệu đồng; khơi thông 02 tuyến
mương thoát nước trong khu dân cư tại 02 phong Nam và Đông Hòa với tổng
chiều dài 250m. Làm việc với xí nghiệp môi trường về công tác thu gom trên địa
bàn đảm bảo không để rác ứ đọng ảnh hưởng môi trường; thăm tặng 10 xuất quà
cho các nhân viên làm công tác thu gom rác trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn
với tổng kinh phí 5 triệu đồng; đề xuất sửa chữa, gia cố các điểm bị hư hỏng trên
các tuyến đường của xã để phục vụ nhân dân đón tết. Thường xuyên tuần tra, xử lý
việc đổ rác, giá hạ, xà bần trên địa bàn xã. Thực hiện công tác thu gom xử lý rác
thải y tế, rác thải của các trường hợp nhiễm bệnh và có nguy cơ nhiễm bênh Covid19 (F0, F1) đúng quy định. Tổ chức lễ ra quân Tết trồng cây năm 2022 tại thôn
Tây An với 200 cây xanh được trồng. Triển khai nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh
môi trường sau tết nguyên đán Nhân Dần 2022. Duy trì thường xuyên phong trào ngày
chủ nhật “Xanh - Sạch – Đẹp”, mô hình “Thôn không rác”, “Thôn, Xã thân thiện môi
trường” “Ngôi nhà của pin” ở các thôn.
Quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng trên địa bàn không để xảy ra tình trạng xây
dựng trái phép nhất là trong các vùng dự án; đồng thời, phối hợp vận động các hộ
dân xây dựng nhà ở nộp thuế xây dựng tư nhân. Công tác quản lý đất đai, trật tự
xây dựng trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp, chặt chẽ. Thường xuyên kiểm tra,
rà soát quỹ đất xã quản lý theo đúng quy định.
Phối hợp với các thôn quản lý tốt các nghĩa địa trên địa bàn, đồng thời hướng
dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân khi có người qua đời mai táng tại nghĩa trang
An Châu theo Thông báo số 34/TB-BNT ngày 22/02/2021 của Ban nghĩa trang
thành phố.
6. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
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a) Giáo dục – Đào tạo
Các trường tổ chức học trực tiếp cho học sinh các cấp theo quy định
trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời
duy trì chế độ học trực tuyến đối với những trường hợp học sinh cũng như giáo
viên bị cách ly theo các diện F0, F1. Thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra điều
kiện hoạt động của 10/10 nhóm trẻ gia đình trên địa bàn xã.
b) Y tế, Dân số, Bảo hiểm xã hội
Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm
thường xuyên, đã khám và điều trị cho 2.108 lượt người; quản lý chặt chẽ các
trường hợp F0, F1 tại gia đình không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; cử 05
cán bộ tham gia tập huấn quản lý phần mềm F0 và trạm y tế lưu động; thực
hiện tốt công tác quản lý người bị bệnh mãn tính tại địa phương. Thành lập
đoàn tiến hành kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh và dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã
về an toàn thực phẩm. Tích cực triển khai công tác truyền thông dân số năm
20228; triển khai công tác vận động người dân mua Bảo hiểm y tế, BHXH toàn
dân đạt kết quả.
c) Lao động - Thương binh và Xã hội; giảm nghèo; Gia đình và Trẻ em;
phòng chống tệ nạn xã hội
Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng theo đúng quy
định của thành phố, huyện. Lập danh sách đề nghị các cấp tặng quà trong dịp Tết;
vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho các đối tượng chính sách, đối tượng
bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã để chuẩn bị đón Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022 tổng cộng 1.906 suất quà, với số tiền 1.108.300.000 đồng
(trong đó các thôn vận động được 469 suất/ 145.450.000 đồng). Sửa chữa nâng cấp
hệ thống điện, quét vôi tường rào, cổng ngõ khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã phục vụ
đón tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các chế độ
chính sách cho các đối tượng9.
Làm việc với 22 hộ chính sách được hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở
năm 2022 từ nguồn kinh phí của thành phố, huyện và của Ngân hàng Công Thương
Việt Nam; giám sát, đôn đốc triển khai thi công 11/16 nhà chính sách đảm bảo theo
quy định; giải quyết trợ cấp khó khăn cho 02 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với
số tiền 3 triệu đồng; xét 20 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị cấp
trên công nhận. Phối hợp với Mặt trận các cấp khảo sát nhà hộ nghèo xuống cấp có
nhu cầu sửa chữa nhà trong năm 2022 với 04 nhà (trong đó 1 nhà xây mới, 3 nhà
sửa chữa). Lập hồ sơ giải quyết chế độ cho hộ nghèo không còn sức lao động theo
Nghị quyết 75/2021/NQ-HĐND. Điều chỉnh sai sót thẻ BHYT cho người dân. Tổ
chức kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn dịp
chuẩn bị Tết nguyên đán. Triển khai công tác truyền thông dân số năm 2022. Cấp
mới thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đúng theo quy định hiện hành. Thực hiện tốt
8

Vòng 25/130 ca, thuốc tiêm 2/20 ca, Cấy 1/6 ca, thuốc tránh thai, 110/110, biện pháp khác 445/445
Có 123 hồ sơ trong đó: 9 hồ sơ bảo trợ, 01 hồ sơ khuyết tật, 18 hồ sơ BHYT, 95 hồ sơ ảnh hưởng dịch Covid-19
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công tác gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Phối hợp quản lý tốt các đối tượng
cai nghiện tại cộng đồng.
d) Văn hóa, Thông tin, Thể dục – thể thao, Truyền thanh
Tổ chức trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng 92 năm ngày
thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022 trên các trục đường chính như: đường ĐT605, Quốc lộ 1A…và tại trụ sở
UBND xã với tổng cộng 411 pano, 8 băng rôn, 250 hồng kỳ, 06 cụm pano trước
UBND xã; bên cạnh đó, hướng dẫn cho các thôn tổ chức trang trí tại tuyến đường
liên thôn, đường chính của thôn, cổng chào, nhà văn hóa thôn... Chỉ đạo, hướng
dẫn các thôn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chuẩn bị
đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi lành mạnh và tuyệt đối đảm bảo công tác
phòng, chống dịch trong các hoạt động. Triển khai kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt
động văn hóa trên địa bàn. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống
văn hóa, văn minh đô thị và chương trình Thành phố 4 an trên địa bàn xã. Phối hợp
ra quân xử lý các hộ kinh doanh đặt bảng quảng cáo và xóa quảng cáo rao vặt sai
quy định. Tham gia các nội dung thi đấu tại Đại hội TDTT huyện lần thứ IX đạt
thành tích cao. Rà soát hệ thống di tích trên địa bàn xã đề xuất xây mới, trùng tu,
nâng cấp có 04 công trình. Đài truyền thanh xã xây dựng chuyên mục, tin bài về
nội dung chủ đề năm, nhiệm vụ trọng tâm và công tác phòng chống dịch; thường
xuyên củng cố các cụm loa đảm bảo cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính
trị của địa phương đến với người dân kịp thời; thực hiện tiếp sóng Đài huyện đúng
theo quy định.
e) Hoạt động của các tổ chức xã hội
Các tổ chức xã hội được củng cố và có nhiều hoạt động tích cực trong công
tác vận động, tuyên truyền; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học
khuyến tài. Tổ chức Tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm
2022. Hỗ trợ kịp thời cho hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết
nguyến đán Nhâm Dần để ổn định cuộc sống.
7. Công tác phòng chống dịch COVID-19
Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Vận
hành tốt phần mềm quản lý F0; giám sát, cách ly, điều trị các F0, F1 tại nhà đúng
quy định. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2022 có 3.889 trường hợp F0 (trong đó 3.880
ca điều trị tại nhà, 09 ca điều trị tại bệnh viện); 2.699 trường hợp F1. Tất cả các
trường hợp F0 tình hình sức khỏe bình thường không có trường hợp nào chuyển
nặng. Thực hiện thu gom, xử lý rác thải y tế, rác thải của các F0, F1 đảm bảo theo
quy định. Cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ hoạt động của trạm y tế lưu động
và phần mềm quản lý F0. Hoàn thành việc lập danh sách đề nghị tiêm vắc xin cho
trẻ em từ 5-11 tuổi; rà soát, đề nghị tiêm vắc xin mũi 01 cho 10 trường hợp là
người ở các địa phương khác đến cư trú làm việc với các trường học trên địa bàn
xã về công tác phòng, chống dịch tại nhà trường trong điều kiện học sinh đi học
trực tiếp theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở giáo dục và đào tạo thành
phố, UBND huyện Hòa Vang; tổ chức kiểm tra, quán triệt đối các nhóm trẻ độc lập
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tư thục về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid19 theo tinh thần Công
văn số 126/PGDĐT-THHC ngày 20/02/2022 của Phòng Giáo dục và đạo tạo huyện
Hòa Vang về việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với bậc học mầm non trên địa bàn
huyện. Tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được tiêm vắc xin trên địa bàn xã đề
nghị huyện có kế hoạch tiêm nhất là những trường hợp mới đến tạm trú, lưu trú
trên địa bàn. Thực hiện tuần tra, kiểm soát yêu cầu các hàng, quán kinh doanh, ăn,
uống trên địa bàn xã chấp hành công tác phòng, chống dịch covid-19 trong quá
trình hoạt động.
6. Lĩnh vực Nội chính, cải cách hành chính
a) Công tác chính quyền, cải cách hành chính
Công tác cán bộ được quan tâm thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để cán
bộ, công chức phát huy khả năng của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo
các bộ phận tham mưu, đề xuất tổ chức làm việc với các thôn về mối quan hệ trong
chỉ đạo sản xuất điều hành. Làm việc với các ngành, bộ phận để chỉ đạo khắc phục
những tồn tại của năm 2021, xây dựng các kế hoạch công tác năm 2022; chú trọng
đến các chương trình, chủ đề lớn của thành phố, huyện đề ra; triển khai thực hiện 03
nhiệm vụ trọng tâm của huyện và nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy xã giao.
Ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 Quyết
định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, tập trung khắc phục những
tồn tại của năm 2021 để triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2022. Thực hiện
có hiệu quả các mô hình “3 trong1”; “4 trong 1”; tiếp tục hỗ trợ thực hiện điểm ứng
dụng công nghệ thông tin tại thôn Bàu Cầu, triển khai tuyên truyền, hướng dẫn nhân
dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính,
triển khai cho cán bộ công chức đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy
mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với
việc thực hiện tốt nội dung “5 xây, 3 chống” theo tinh thần Chỉ thị số 29,
NQTW4(khóa XII) nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức
trong giao tiếp và giải quyết tốt các hồ sơ cho công dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn
cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc. Kết quả trong quý I bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 2.049 hồ sơ, đã giải quyết kịp thời cho công dân
không có hồ sơ trể hẹn.
b) Công tác Thi đua, Khen thưởng
Tổng kết công tác thi đua năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua
thực hiện các nhiệm vụ năm 2022. Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các
ngày lễ trong năm. Kết thúc năm 2021 khen thưởng cho 08 tập thể, 15 cá nhân
hoàn thành tốt nhiệm vụ, biểu dương 06 tập thể; bình xét 31 lao động tiến tiến,đề
nghị huyện khen 02 tập thể và 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
c) Công tác tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân
Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ trên lĩnh
vực tư pháp, hộ tịch cho công dân đảm bảo đúng quy định. Phối hợp với các ngành
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xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới
có hiệu lực, tuyên truyền thực hiện Chủ đề năm 2022.
Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời,
đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo luật định. Công tác giải quyết phản ánh kiến
nghị của công dân được quan tâm thực hiện đã nhận 09 đơn thư, tiếp 9 lượt công dân
10 người, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc không để xảy ra tình trạng khiếu
nại kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời hướng dẫn cho công dân những
đơn không thuộc thẩm quyền của xã giải quyết để gởi các cấp giải quyết đúng quy
định, không để xảy ra trường hợp khiếu kiện vượt cấp.
d) Công tác Quốc phòng quân sự địa phương
Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu và trực tăng
cường trong trong các ngày lễ, tết. Giao quân năm 2022 được 25 thanh niên (trong
đó có 4 nghĩa vụ công an) đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Soát xét và tổ chức kết nạp
huấn luyện cho lực lượng dân quân mới 28 thanh niên; xét cho ra khỏi lực lượng dân
quân 28 dân quân hoàn thành nhiệm vụ; cử lực lượng tham gia các lớp tập huấn đảm
bảo về số lượng theo quy định10. Xây dựng kế hoạch huấn luyện LLDQ năm 2022
và đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện. Phối hợp với
Công an tuần tra theo Quyết định số 8394 đảm bảo theo kế hoạch. Tham gia các
hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.
e) Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, trong quý I xảy ra 7 vụ với 10 đối
tượng11. Tiếp tục cấp căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn xã. Thường
xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trật tư giao thông, chấn chỉnh trật tự đô thị; nhắc
nhở, xử lý các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ảnh hưởng
đến an toàn giao thông. Phối hợp với Quân sự tuần tra theo Quyết định số 8394 với
110 lượt tuần tra, 714 lượt CBCS tham gia, qua tuần tra nhắc nhỡ 34 hộ dân, giải
tán 03 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya. Xây dựng kế hoạch và phân công lịch
trực trước, trong và sau Tết đảm bảo. Giao quân đi nghĩa vụ công an năm 2022 đạt
100% chỉ tiêu. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân tăng cường công tác phòng
cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết. Mời các đối tượng vi phạm
pháp luật răn đe trước Tết Nguyên đán. Rà soát, thống kê nhân khẩu đủ 14 tuổi
không ở tại địa phương, nhân khẩu không thu nhận được hồ sơ đề nghị cấp CCCD
(già yếu, bệnh, không có ngày tháng sinh…) và số nhân khẩu tạm trú đủ 14 tuổi.
Rà soát cấp mã định danh cho trẻ từ 05 đến 11 tuổi để chuẩn bị tiêm vắc xin cho
trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Tăng cường rà soát dữ liệu dân cư trên hệ thống, chỉnh sửa sai
lệch đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư. Tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn xã nhất là khu dân cư
Nam cầu Cẩm Lệ tháo dỡ các các vật cản che chắn lối thoát hiểm. Triển khai công
tác kiêm tra PCCC-PCCN đối với các hộ kinh doanh, các chợ trên địa bàn xã.
Tham gia tập huấn cán bộ phó chỉ huy trưởng và công tác chiến đáu phòng thủ; tham gia luyện tập duyệt đội ngũ;
tham gia xây dựng công trình sở chỉ huy tại trung tập huấn luyện Đồng Nghệ
11
Tai nạn giao thông 5 vụ, 5 người; đánh nahu 1 vụ 4 người; sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ 1 vụ, 1 người
10
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Trên địa bàn xã có 03 chùa Phật giáo, 01 Thánh xá Cao đài. Các hoạt động tôn
giáo trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 03 tháng đầu năm 2022, đời sống nhân dân ổn định sau dịch Covid-19,
kinh tế từng bước khôi phục và phát triển, triển khai thu ngân sách theo kế hoạch đề
ra, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Văn hóa - xã hội chuyển biến
tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, quốc phòng - an
ninh được giữ vững, giao quân đạt chỉ tiêu huyện giao, hiệu quả quản lý nhà nước
trên các lĩnh vực được tăng cường; công tác cải cách hành chính, công tác quản lý
đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và môi trường được đảm bảo; công tác phòng,
chống dịch COVID-19 tiếp tục được duy trì; kỷ luật, kỷ cương hành chính được
nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn:
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,
ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến Kinh tế-Xã Hội vẫn còn; một số ngành
còn chậm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU QUÝ II NĂM 2022
1. Về kinh tế
Tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022, tổ chức thu
hoạch đảm bảo đúng tiến độ, triển khai kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Hè Thu năm
2022; triển khai các phương án chống hạn. Thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn
sự nghiệp kinh tế năm 2022. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động các thành
viên Tổ hợp tác hoa Dương Sơn tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ cao phục
vụ du lịch. Đề nghị Phòng Nông nghiệp huyện tiếp tục đầu tư, hỗ trợ vùng hoa
Dương Sơn. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
con vật nuôi. Rà soát bổ sung phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn xã.
Tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn xã.
2. Về Xây dựng Nông thôn mới
Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2022, tiếp tục huy động các
nguồn lực đầu tư nâng cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 20212025 theo Quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ thôn Quang Châu xây
dựng hoàn thiện thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Duy trì thường xuyên Phong trào
Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp. Tiếp tục đề nghị huyện sớm hỗ trợ thi công các
tuyến đường giao thông kiệt hẻm đã có kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, định hướng,
tiếp tục chăm sóc các tuyến đường kiểu mẫu tại các thôn Quang Châu, Phong
Nam, Dương Sơn, Tây An. Phối hợp với các Hội, đoàn thể xây dựng các tuyến
đường tự quản Xanh –Sạch-Đẹp và duy trì hoạt động các câu lạc bộ môi trường
trên địa bàn. Đề nghị huyện, thành phố triển khai đầu tư thi công các công trình
theo kế hoạch trong năm 2022; lập hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP bánh
tráng Thi-Chung thôn Đông Hòa.
3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tài chính, ngân sách, phấn đấu
hoàn thành kế hoạch đề ra, quản lý cân đối thu - chi ngân sách, điều hành
ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phát huy hiệu quả tín dụng ưu đãi
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Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu.
Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách xã theo quy định;
tăng cường công tác thu thuế xây dựng tư nhân. Phối hợp thực hiện truy thu nợ
đọng thuế và xử lý các hộ kinh doanh cố tình chây ỳ không nộp thuế theo quy định,
rà soát bổ sung hộ kinh doanh phát sinh; tiếp tục rà soát đất do xã quản lý để khai
thác nguồn thu. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
4. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi
trường; quy hoạch và trật tự xây dựng
Tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản trật tự xây
dựng trên địa bàn, kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép nhất là trong
các khu vực đã công bố quy hoạch. Thường xuyên tuần tra, ra quân xử lý tình trạng
lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán trên các tuyến đường;
tập trung 02 tuyến đường văn minh đô thị Nguyễn Hồng Ánh và ĐT 605. Triển khai
thi công các công trình xây dựng cơ bản; rà soát đề nghị nâng cấp, đầu tư hệ thống
mương thoát nước, cải tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn .
Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thường xuyên kiểm tra,
xử lý kịp thời các hộ chăn nuôi, các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi
trường. Tiếp tục thực hiện đề án thu gom rác thải, nhất là rác thải y tế của các ca
bệnh F1, F0; duy trì thực hiện mô hình “Thôn không rác”, “Thôn, Xã thân thiện
với môi trường” “Ngôi nhà của pin” ở các thôn. Duy trì ra quân dọn vệ sinh môi
trường, ngày Chủ nhất Xanh- Sạch – Đẹp, các tuyến đường tự quản của các hội,
đoàn thể, không để xảy ra phát sinh điểm nóng về môi trường. Quản lý tốt các
nghĩa địa trên địa bàn và hướng dẫn các các trường hợp gia đình có người quan đời
mai táng đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường; thông báo, hướng dẫn nhân
dân mai táng tại nghĩa trang An Châu, xã Hòa Phú.
5. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao; lao động, thương binh và
xã hội; dân số - kế hoạch hóa gia đình; gia đình – trẻ em
Chỉ đạo thực hiện hoàn thành năm học 2021 – 2022, chú trọng công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trườngvà các nhóm lớp độc lập, tư thục. Nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tập trung các biện pháp phòng ngừa
dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, không để
xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác truyền thông Dân số - kế
hoạch hóa gia đình.
Thực hiện tốt chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hội; tiếp tục
đề nghị đầu tư sửa chữa nhà cho các hộ chính sách, hộ nghèo; phối hợp với Mặt
trận, các thôn tổ chức đối thoại với hộ nghèo để xây dựng kế hoạch hỗ trợ đảm bảo
cho công tác thoát nghèo trong năm. Đồng thời, quản lý tốt kinh phí vận động hỗ trợ
sinh kế cho hộ nghèo của từng thôn. Kiểm tra sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi trên địa
bàn; Tiếp tục đề nghị các cấp bố trí kinh phí để nâng cấp công trình điện Nghĩa trang
Liệt sĩ xã. Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2022); Đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025.
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Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm các
ngày lễ lớn, đặc biệt là các sự kiện chính trị - xã hội, thực hiện tốt Chủ đề năm, 3
nhiệm vụ trọng tâm. Nâng cao chất lượng, thời lượng phát thanh kịp thời chuyển tải
các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
Tiếp tục thực hiện tốt “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” gắn với thực hiện
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phối hợp ra quân xóa
quảng cáo rao vặt. Tham gia tốt các môn thi đấu tại Đại hội TDTT huyện Hòa
Vang lần thức IX.
6. Tăng cường chỉ đạo công tác Cải cách hành chính, nội chính
Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 gắn với Chỉ thị số 29-CT/TU của
Thành ủy, NQTW4(khóa XII). Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính theo
quy định; tiếp tục thực hiện mô hình đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công
chức theo quy định mới; tăng cường trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức
nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử
(Website) của xã. Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số theo kế hoạch đề ra.
Chú trọng công tác tôn giáo, công tác thi đua - khen thưởng.
Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công
dân. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý; kiểm
tra, rà soát văn bản đảm bảo theo đúng quy định.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm và 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện
giao.
Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử
Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.
7. Tập trung công tác Quốc phòng-quân sự, đảm bảo An ninh chính trịTrật tự an toàn xã hội trên địa bàn
Duy trì đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu và trực tăng cường các ngày
lễ trong quý. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm 2022 đạt kết quả. Tham
gia đầy đủ các hội thi do Huyện và Thành phố tổ chức. Tăng cường công tác phối
hợp tuần tra đêm theo Quyết định 8394. Phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện tốt
chương trình “thành phố 4 an” trên lĩnh vực ANTT, ATGT; xử lý đảm bảo trật tự
vỉa hè, trật tự an toàn giao thông, quảng cáo trái phép gây mất mỹ quan đô thị. Triển
khai các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường các biện pháp xử lý học
sinh đi xe mô tô, xe máy không đúng quy định đến trường; mở đợt cao điểm tấn
công, trấn áp các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;
tiếp tục rà soát dữ liệu dân cư trên hệ thống, chỉnh sửa sai lệch đảm bảo dữ liệu
“đúng, đủ, sạch, sống” trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đẩy mạnh
các biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác PCCC, xây dựng
các cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa chữa cháy; phòng, chống cháy nổ. Phối
hợp với Mặt trận tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân tham tố
giác tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.
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Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN
quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 của UBND xã Hòa Châu./.
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