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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 576 /BC-UBND      Văn Đức, ngày 19 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội năm 2021 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ phường lần 
thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, năm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối 
cảnh phòng chống thành công dịch bệnh Covid-19, thích ứng an toàn, sống 
chung với đại dịch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, nghị quyết HĐND phường, 
sự quản lý điều hành của UBND phường, các ban ngành đoàn thể, các khu dân 
cư và tinh thần đoàn kết quyết tâm phấn đấu của nhân dân. Năm 2021 phường 
đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, An ninh - Quân sự là 
mục tiêu Đại hội đang bò đã để ra. Mặc dù dịch Covid – 19, lao động thất 
nghiệp mất việc làmđã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, xã hội 
của phường.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy phường, sự vào 
cuộc của các cấp, các ngành và sự đoàn kết của toàn dân. Đời sống Văn hóa, xã 
hội không ngừng được cải thiện, tình hình An ninh – Quân sự địa phương được 
ổn định.

Kết quả về kinh tế từ các nguồn nông nghiệp - tieu thủ công nghiệp sản 
xuất - dịch vụ năm 2021.

- Thu từ Nông – Lâm – Thủy sản: 99,210 tỷ đồng. 
- Thu từ các Doanh nghiệp, HTX, vận tải: 92,055 tỷ đồng. 
- Thu từ thu nhập của các hộ sản xuất kinh doanh: 25,542 tỷ đồng. 
- Thu từ tiền công, Lương và các khoản thu khác: 238,512 tỷ đồng.
Tổng thu nhập toàn phường: 455 tỷ 319 triệu đồng; Bình quân 45,991 

triệu đồng/người/năm. 
(Cơ cấu kinh tế: ngành nông nghiệp 21.79%; ngành công nghiệp, TTCN - 

xây dựng 25.83%; dịch vụ thương mại 52.38%)/
(Năm 2020 đạt 435,64 tỷ đồng; Bình quân thu nhập đầu người đạt 45,3 

triệu đồng/người/năm.)
- Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,74%, (Năm 2020: 2.19%) - Gia đình văn hoá đạt: 

98%.
11/11 Khu dân cư được công nhận KDC Văn hoá; Trạm y tế giữ vững 4 

năm đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 - Ba nhà trường: Trường Mầm Non, trường 
Tiểu học Trường trung học Cơ sở đạt chuẩn Quốc gia - Hệ thống chính trị xã hội 
vững mạnh. An ninh trật tự được giữ vững.
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PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2021
I.  LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
1. Sản xuất nông nghiệp 
a. trồng trọt
- Toàn phường đã thu hoạch xong diện tích lúa cả năm: Cụ thể vụ chiêm: 

kế hoạch giao 454 ha; 2.633 tấn, sản lượng đạt 3.488 tấn vượt 32.47 % so với kế 
hoạch. Vụ mùa: 424 ha, 2.332 tấn, sản lượng đạt 2.586 tấn vượt 10,89% so với 
kế hoạch. Tổng sản lượng cả năm đạt 6.074 tấn. Năm 2021 Bình quân lương 
thực từ cây lúa đạt 608 kg/người/năm, giá trị kinh tế năm sau cao hơn năm trước

- Cây vụ rau màu vụ đông toàn phường trong được 45 ha tập trung chủ 
yếu KDC Kênh Mai.

- Công tác bảo vệ thực vật Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố và 
Phòng Kinh tế thành phố Chí Linh năm 2021. UBND phường đã chỉ đạo 
HTXNN có kế hoạch triển khai xuống các KDC phòng trừ sâu bệnh, chủ động 
bơm nước. Công tác khuyến nông chuyển giao kỹ thuật, bảo vệ thực vật, hướng 
dẫn biện pháp diệt chuột, sử dụng phân bón và phong trừ sâu bệnh tại 11 KDC 
trên hệ thống đài truyền thanh phường.

b. Chăn nuôi
Do ảnh hưởng dịch tả Lợn Châu phi xảy ra trên địa bàn phường, năm 

2021 các gia trại, hộ chăn nuôi đã chủ động tái đàn Lợn và chuyển đổi chăn nuôi 
gia cầm và thủy sản; Lợn hơi 665 tấn, gia cầm 290 tấn; sản lượng cá: 410 tấn. 

- Công tác tiêm phòng: Năm 2021 thực hiện pháp lệnh thú y và kế hoạch 
của UBND thành phố Trung tâm bảo vệ thực vật thành phố. UBND đã chỉ đạo 
Ban thú y mở 2 đợt tiêm phòng vụ Xuân hè và vụ Thu cho đàn gia súc, đồng 
thời phun thuốc phòng tiêu độc khử trùng tại 11 khu dân cư. 

2- Về công tác thủy lợi- Giao thông, xây dựng
a- Về Thuy lợi
Hoàn thành kế hoạch giao từ đầu năm cho các KDC được 3.449 m mức 

hỗ tiên là 68.980.000 đồng, KDC tự dọn mương nội đồng được 2.120 m
Thi công xây dựng Cống, máng tràn, nạo vét đập Vĩnh Đại. Tổng hợp 

triển khai rà soát phương án ứng phó thiên tai về Ban chỉ huy PCTT&TKCN 
thành phố theo Công văn. Thông báo các KDC trong toàn phường tổ chức dọn 
mương, dành tiêu thoát nước đảm bảo trong mùa mưa bão theo phân cấp quản 
lý.

b- Về giao thông
Tiếp tục đề nghị thành phố giải phóng mặt bằng triển khai thi công giai 

tham nha tuyến đường từ UBND phường đi Kênh Mai đoạn trại giam số 3 
Hoàng Tiến, tuyến đường KDC Vĩnh Long đi sang khu công nghiệp phường 
Cộng Hòa theo kể hoạch thành phố. Nâng cấp tuyến đường bê tông Khu dân cư 
Bích Thủy đi khu dân cư Bich Nham mặt đường rộng 5.5 mét. Giai phóng mặt 
băng tuyến đường tuyến đường 184 giai đoạn 2 từ ngã tư Khe Khẩu đi phường 
An Lạc theo chủ trương của thành phố. Giải phóng mặt thi công xây dựng 
đường gom công trường Tiểu học Văn Đức từ ngã tư Khê Khẩu đến UBND 
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phường. Tiếp tục đăng ký UBND thành phố 13 tuyến đường 5,5m của các KDC 
trong toàn phường. Thi công Giải phóng mặt bằng nâng cấp tuyến đường, 
mương cống thoát nước đường Con Nhạn, KDC Vĩnh Đại.

c-Về xây dựng:
 Quản lý đất đai về cấp phép xây dựng theo chính quyền đô thị, xử lý các 

trường hợp xây dựng trái phép và không đăng ký cấp phép xây dựng và nguyên 
liệu xây dựng gây cản trở giao thông trong toàn phường. Thi công hoàn thiện và 
đưa vào khai thác sử dụng khu lớp học 12 phòng 3 tầng Trường Trung học cơ 
sở. Thi công xây dựng trụ sở nhà làm việc Đảng ủy-UBND, sân thể thao 
phường, nhà Văn hóa KDC Bich Nham.

3. Công tác tài nguyên - môi trường
- Báo cáo thành phố về việc thực hiện quản lý sử dụng diện tích 2.179m2 

đất khu Chuôm trắng xứ đồng Con nhạn, KDC Vĩnh Đại 1, diện tích quy hoạch 
KDC (ông Quyết được thôn Vĩnh Đại 7 (nay là KDC Vĩnh Đại 1) giao thầu trái 
thẩm quyền. Quyết định kiện toàn BCĐ xét duyệt nguồn gốc đất giao trái thẩm 
quyền năm 2021 và kế hoạch phân công phụ của từng thành viên.

- Chuyển mục đích đất công điền bãi Đồng Bạch UBND phường – KDC 
Đông Xá, Bến Đò, sang dự án nuôi trồng thủy sản. Tổng hợp các trường hợp đất 
được giao không đúng thẩm quyền trong phường gửi về VPĐKQSDĐ thành phố 
theo Công văn số 30 ngày 02/6/2021. Trình sở tài chính quy hoạch điểm dân cư 
số 3 KDC Khê khẩu 1.500m2   Trình UBND tỉnh xin chuyển mục đích đất ở lần 3 
đợt 1 KDC mới Vĩnh Đại1; đấu giá đất 64 lô.  Trình UBND tỉnh xin chuyển mục 
đích đất ở điểm dân cư số Vĩnh Đại; đấu giá đất 7 lô. Trình UBND tỉnh xin 
chuyển mục đích đất ở Con Nhạn 2 giai đoạn 1 – Con Nhạn 1 giai đoạn 2 Vĩnh 
Đại1; đấu giá đất 101 lô. Trình UBND tỉnh xin chuyển mục đích đất ở Điểm dân 
cư số 3 – số 1 KDC Đông Xá; là 52 lô. Tổng hợp rà soát các bến bãi và khai thác 
khoáng sản trong toàn phường theo kế hoạch số 01/KH-UBND của UBND 
thành phố. Về việc kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật về bến bãi, khai 
thác khoán sản. Thông báo nghiêm cấm việc khai thác vận chuyển tài nguyên 
khoáng sản trái phép và các hoạt động Bến bãi trái phép trong toàn phường     

4. Công tác tài chính - ngân sách
Làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hoàn thành và vượt 

chỉ tiêu thu chi ngân sách năm 2021, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 

Tổng thu Ngân sách: 46.202.896207 đồng.
Tổng chi Ngân sách: 39.968.910.254 đồng. 

Trong đó: Chi thường xuyên: 4.689.326.354 đồng. Chi Đầu tư: 
35.279.583.900 đồng.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Công tác giáo dục đào tạo
- Năm học 2020-2021 chất lượng giáo dục ở các cấp học đều đạt kết quả 

tốt về chất lượng, song về thời gian không đúng với kếhoạch đề ra từ đầu năm 
học vì ảnh hưởng của dịch Covid - 19: 

+ Trường Mầm Non: Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 50 
đồng chí, số cháu đến trường là 408 cháu, tổng số nhóm lớp toàn trường là 19 
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nhóm lớp; Thành tích Trường tổ chức hội thi "giáo viên gioi”. Có 22 GV tham 
gia, kết quả 100% GV đạt giải.Tham dự hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 
độ tuổi 5 tuổi và 3 tuổi 3/3 đc đạt Giỏi.Tham dự Giao lưu Ngày hội thể thao cấp 
thành phố 1 cháu 5 tuổi đạt giải Nhì.

+ Trường Tiểu học : Tổng số cán bộ giáo viên 44, tổng số 25 lớp. 797 học 
sinh. Trường đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, xếp thứ 6/20 trường và được chủ 
tịch UBND thành phố tặng Giấy khen. Trường học thân thiện học sinh tích cực: 
Xếp loại Xuất sắc 

+ Trường Trung học cơ sở Cán bộ giáo viên biên chế 27 giáo viên, 495 
học sinh tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Thành tích trường THCS đạt được 
năm học 2020 2021: Thi KHKT cấp thành phố :1 giải nhì, 1 giải Ba. Thi chạy 
Việt giã báo Hải Dương :01 giải nhì, 01 giải Ba cấp thành phố, 01 giải Ba cấp 
tỉnh. Thi Điền kinh cấp thành phố : giải Ba toàn đoàn. Thi học sinh giỏi lớp 9 
cấp thành phố ; 2 giải Khuyến Khích. Thi Đồng Diễn Online :giải Khuyến 
Khích cấp thành phố. 

Công tác xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư 
khuyến học tiếp tục được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, làm tốt công 
tác khen thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích trong học tập và giảng 
dạy; công tác giáo dục học tập tại cộng đồng được thực hiện thường xuyên với 
nhiều hình thức đa dạng, giúp mọi người dân đều có cơ hội được học tập và học 
tập suốt đời.

2- Văn hóa thông tin - thể dục thể thao.
a- Công tác thông tin tuyên truyền năm 2021.
Tổng số lượt tuyên truyền là 100 lượt, băng zôn 250 chiếc, phướn 30 

chiếc, Pano 40 chiếc, cờ hồng kỳ 300 lá tập trung ở một số nội dung sau:
- Tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của 

tỉnh, của thành phố và các hoạt động của phường Mừng Đảng, mừng xuân 2021; 
Tuyên truyền về chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa 
phương, Công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt là bầu cử Quốc hội 
khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

b- Xây dựng nếp sống văn hóa:
- Trong năm 2021 ban chỉ đạo TD ĐKXDĐSVH đã chỉ đạo tốt việc thực 

hiện xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do tỉnh Hải Dương 
quy định. Kiểm tra các khu dân cư giữ vững làng văn hóa, đề án xây dựng đặt 03 
tuyến phố. 

c- Công tác văn nghệ, thể thao: Thẩm định bước 2 KDC văn hóa theo kế 
hoạch của BCĐ thành phố. Duy trì giữ vững danh hiệu 11/11 KDC văn hóa, hàng 
năm tỷ lệ bình xét gia đình văn hóa đạt trên 98%. Tham gia thi đấu các môn theo 
kế hoạch của ban tổ chức Đại hội TDTT thành phố. Xây dựng kế hoạch tổ chức 
lễ khai mạc Đại hội TDTT phường và thi đấu các môn trong chương trình đại 
hội.

3. Công tác y tế - dân số KHHGĐ. 
a. Công tác y tế:
Năm 2021 Công tác thường trực tại trạm đảm bảo 24/24 giờ đáp ứng được 

nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch 



5

Covid-19 : phối hợp với Trung tâm y tế, công an phường thường xuyên rà soát 
các đối tượng vùng dịch về địa phương được cách ly kịp thời; do vậy năm 2021 
phường không có ca nhiễm Covid 19 công đồng. Công tác khám chữa bệnh: 
Tổng số khám trong năm 2021 là 12.000 lượt người. Tỷ lệ trẻ em tiêm chủng 
đầy đủ: đạt 94,75%; Tổng trẻ em uống vitamin A đạt 100%; tỷ lệ trẻ em suy 
dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 10%. Công tác tiêm phòng Covid-19 tính đến ngày 
10/11/2021 toàn phường đã tiêm được 4,591 liều vắc xin trong đó mũi-1 là: 
3.332 liều; mũi - 2 là: 1.259 liều

b. Công tác Dân số - KHHGĐ:
- Ngay từ đầu năm ban DS - KHHGĐ đã xây dựng kế hoạch hoạt động 

phốihợp liên ngành Dân số - Trạm y tế - Phụ nữ - Thanh Niên - Đài truyền thanh 
- Nông Dân - Cựu chiến binh- Mặt trận tổ quốc năm 2021. Duy trì và tổ chức 
các buổi sinh hoạt câu lạc bộ như: câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3, CLB 
Người cao tuổi giúp người cao tuổi .Thực hiện mô hình Tư vấn khám sức khỏe 
người cao tuổi được tổng số 1121 lượt người. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi 
sinh đẻ đang áp dụng BPTT: 1247 người ,chiếm tỷ lệ 70%.

4. Thực hiện chính sách xã hội và giải quyết việc làm
Lập hồ sơ đề nghị cấp trên ra Quyết định mai táng phí theo quyết định 49 

và 290 cho 5 đối tượng, cho thôi hưởng quyết định 49 và 290 cho 5 đối tượng. 
Rà soát toàn bộ BHYT mã KC cho các đối tượng theo quyết định 62,290,49,53 
để lập danh sách báo tăng, giảm cho các đối tượng. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ thờ 
cúng liệt sĩ chưa có quyết định và người nhận thờ cúng đã chết.Làm hồ sơ đề 
nghị cấp trên ra QĐ trợ cấp mai táng phí cho 01 đối tượng khuyết tật nặng, làm 
hồ sơ cho thôi 01 đối tượng khuyết tật nặng.Họp Hội đồng xét duyệt phỏng vấn 
chấm điểm cho 5 hồ sơ đến nghị khuyết tật.Họp BCĐ điều tra viên triển khai rà 
soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và báo cáo sơ bộ về thành phố.Kế hoạch xét 
duyệt hồ sơ khuyết tật cho 05 đối tượng. Triển khai quyết định 2497 ngày 
26/8/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động 
không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại 
các khu dân cư.

III. CÔNG TÁC AN NINH, QUÂN SỰ, CHUYÊN NGÀNH 
1. Công tác an ninh - trật tự.
Tập trung nắm bắt tình hình nội bộ nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên 

địa bàn phường những vấn đề liên quan đến công tác ANTT trước, trong và sau 
bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo dõi nắm bắt tình 
hình dịch Covid-19, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng 
chống Covid- 19. Lập 03 hồ sơ cho 03 đối tượng giáo dục xã phường; bắt 01 về 
tàng trữ trái phép chất Ma túy; Bắt 02 vụ 02 đối tượng vi phạm về môi trường, 
xử lý hành chính.Tuyên truyền 4 buổi về chấp hành pháp luật và các thủ đoạn 
lừa đảo trên mạng Internet: làm sạch dữ liệu dân cư theo kế hoạch của công an 
tinh hoàn thành Căn cước CD được 4.000 người dân. Tình hình an ninh trật tự 
đảm bảo không có khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

2. Công tác Quân sự địa phương.
- Công tác xây dựng lực lượng:  UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo và triển 

khai thực hiện chặt chẽ từ việc xây dựng kế hoạch, đăng ký, quản lý nguồn 
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chuẩn bị cho tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 202; đăng ký độ tuổi 17, 
giao quân cho các đơn vị quân số 16 thanh niên đạt 100%. Tiếp nhận quân nhân 
hoàn thành NVQStrở về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị. Công tác huấn 
luyện chính trị, quân sự, sẵn sàng chiến đấu đều hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ. 
Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cho đối tượng được hưởng chế 
độ. Tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho đợt nhập ngũ năm 2022 tại trạm y tế 
phường được 40 thanh niên và điều khám thành phố đảm bảo chi tiêu.

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: sẵn sàng huy động 
lực lượng và dụng cụ ứng cứu kịp thời khi có tình huống mưa lũ xảy ra. Đảm 
bảo quản số xây dựng 1 đại đội trực sẵn sàng tại phường và 1 đại hội cổ đông 
cho thành phố khi có lệnh.

3. Công tác xây dựng chính quyền:
- Công tác cán bộ năm 2021 không có sự thay đổi. Hiện nay Văn Đức là 

phường loại I được biên chế 22 cán bộ, công chức. Tổng số cán bộ, công chức 
của phường tính đến thời điểm 31/10/2021 là 22 biên chế, trong đó trình Thạc sĩ: 
01 đồng chí, Đại học: 18 đồng chí,  01 đồng chí trung cấp, 01 đồng chí cao đẳng. 
Công tác hoạt động UBND phường duy trì giao ban hàng tháng, luôn bán sát 
vào quy chế làm việc của UBND phường. Bình xét đánh giá chất lượng cuối 
năm 2021: 02/22 đồng chí hoàn thành xuất sắc và 20/22 đồng chí hoàn thành tốt 
nhiệm vụ.

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các khóa học, tập 
huấn do cấp trên triệu tập. 100% cán bộ công chức của phường được tham gia 
các lớp bồi dưỡng QLNN. Thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến tiền 
lương, bảo hiểm xã hội, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức. 

Công tác sử dụng và quản lý cán bộ, công chức: Đảng ủy – UBND 
phường sắp xếp vị trí cán bộ, công chức đúng với chuyên môn, nghiệp vụ đúng 
với sự chỉ đạo của UBND thành phố; Thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức và 
các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ 
luật cán bộ, công chức để nâng cao hoạt động công vụ tại uỷ ban nhân dân 
phường.

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của các cấp, năm 
2021, UBND phường đã cử cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các lớp  học tập, bồi 
dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo sự triệu tập của cơ quan các 
cấp. Đến nay, 87% cán bộ, chuyên môn phường có ngạch chuyên viên đã được tham 
dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Năm 2021 cử 01 đồng chí 
tham dự lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, 03 đồng chí dự lớp Chuyên viên 
chính. Xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 
2021-2026; Quy chế phối hợp trong giải quyết công việc giữa các bộ phận 
chuyên môn với khu dân cư.

4. Công tác Cải cách hành chính (CCHC):
Trên cơ sở chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, UBND thành phố và 

hướng dẫn của các sở, ban ngành chuyên môn của tỉnh, thành phố trong năm, 
2021 UBND phường đã triển khai công tác CCHC góp phần tạo chuyển biến 
tích cực trong công tác CCHC tại địa phương. Việc ban hành các văn bản chỉ 
đạo, điều hành về công tác CCHC vào đầu năm 2021 đều được triển khai thực 
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hiện có hiệu quả. UBND phường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC 
năm 2020 và triển khai Kế hoạch số 488/KHUBND ngày 31 tháng 12  năm 2020 
của UBND phường Văn Đức về cải cách hành chính năm 2021. Nội dung kế 
hoạch đã đề ra 26 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, 
hiện nay UBND phường đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cần thực hiện 
trong năm 2021. Công tác chỉ đạo, điều hành, 100% cán bộ, công chức phường 
tuân thủ nghiêm túc kế hoạch CCHC của UBND phường để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Kết quả tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021: Về cải cách thể 
chế, đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng 
trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật. 

Về cải cách TTHC,100% thủ tục hành chính (TTHC) được quy trình hóa 
theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; đảm bảo mức độ hài lòng của người 
dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 95%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 95%.100% TTHC 
được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả phường (trừ các TTHC đặc thù). 

Về cải cách tổ chức bộ máy, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại UBND phường và công chức phụ trách 
đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.100% cán bộ, công chức chấp hành 
nghiêm túc quy chế làm việc. 

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 100% thành 
viên làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trình độ đạt chuẩn và trên 
chuẩn. 

Cải cách tài chính công, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu 
quả các chế độ chính sách về tài chính ngân sách theo quy định, phân bổ ngân 
sách để thực hiện các nhiệm vụ CCHC; ứng dụng phần mềm ký số giao dịch 
trực tuyến qua Kho bạc nhà nước và các phần mềm nghiệp vụ chuyên môn Kế 
toán.

Hiện đại hóa nền hành chính,100% các văn bản, tài liệu chính thức được 
trao đổi trên môi trường mạng(trừ văn bản mật); 100% cán bộ, công chức sử 
dụng hệ thống trang điều hành tác nghiêp... trong công việc bảo đảm dữ liệu 
phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan. Cán bộ, công chức UBND 
phường được trang bị máy tính có kết nối internet để thực hiện nhiệm vụ (22/22 
cán bộ công chức được trang bị đầy đủ máy vi tính có kết nối Internet đạt tỷ lệ 
100%).

Việc xây dựng và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quy 
trình ISO9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước và kết quả thực hiện Kế 
hoạch của tỉnh, thành phố về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO9001:2015 tại UBND phường.

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Theo Quyết định số 
13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách 
nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác 
CCHC; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 



8

của UBND tỉnh: Chủ tịch UBND phường thực hiện nghiêm túc công tác xây 
dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm theo quy định của pháp 
luật theo chức năng, nhiệm vụ của UBND phường.

Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC: Hội 
đồng thi đua khen thưởng phường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TĐKT ngày 
15/3/2021 về việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 
gắn với nhiệm vụ CCHC năm. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ 
và đột xuất theo yêu  cầu về công tác CCHC đúng thời gian quy định.

5. Công tác giải quyết thủ tục hành chính, tiếp dân, đơn thư khiếu nại, tố 
cáo:

- Công tác tiếp dân: Làm tốt công tác tiếp dân, thực hiện tốt quy chế tiếp 
dân theo cơ chế “một cửa” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các thủ tục hành 
chính được thực hiện theo đúng quy định theo hướng đơn giản hóa tạo thuận lợi 
cho nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm phòng tiếp dân đã nhận 
được 26 đơn trong đó: đã giải quyết được 25 đơn, còn 01 đơn đang trong quá 
trình giải quyết.

- Giải quyết TTHC: Năm 2021 đăng ký khai sinh 241 trường. Đăng ký kết 
hôn 59 đôi, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là 118 trường hợp ý, khai tử 
59 trường hợp ; chứng thực bản sao: 953 bản. 10 tháng đầu năm 2021 không có 
hồ sơ trễ hạn.

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng kế hoạch quy trình 
bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch 
bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2021-2023. Soạn thảo, ban hành các văn 
bản liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.Đăng ký bình xét thi đua 
khen thưởng năm 2021.

6. Hoạt động của Trưởng khu dân cư
Theo đề án 01 bí thư đồng thời là trưởng khu dân cư, đến nay 11/11 khu 

dân cư đã thực hiện Bí thư chi bộ kiêm trường khu dân cư. Hoạt động của 
Trưởng khu dân cư toàn phường đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được 
giao nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác bầu cử Quốc hội 
khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kịp thời tham mưu, 
báo cáo UBND phường những công việc theo Quy chế Xây dựng và thực hiện 
quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế phối hợp 
trong giải quyết công việc giữa các bộ phận chuyên môn với khu dân cư. 

7. Công tác phối kết hợp UBMTTQ phường.
Thực hiện quy chế làm việc của UBND phường. Do vậy trong năm 2021 

Uy ban nhân dân phường đã làm tốt công tác phối kết hợp với UBMTTQ, các tổ 
chức đoàn thể chính trị xã hội, được cấp trên công nhân là những đơn vị vững 
mạnh.

IV. KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVD-19
1. Kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 Ủy ban nhân dân phường 

đã kích hoạt tổ Covid-19 cộng đồng của phường theo quyết định số 317/QĐ-
UBND ngày 24/8/2020 và ban hành thông báo số 292/TB-UBND ngày 
10/8/2021 về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ phụ trách 



9

từng khu dân cư, từng công việc cụ thể, xây dựng kế hoạch số 186/KH-
UBNDngày 11/5/2021 về việc đáp ứng từng cấp độdịch trong tình hình mới.

- Trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ 4 (Từ 27/4/2021 đến nay). + Tổng số 
F0 lũy kế: 2, đã chữa khỏi ra viện về địa phương. Tổng số F1 lũy kế : 6 đã hoàn 
thành cách ly tập trung. Tổng số vùng dịch lũy kế: 93 trường hợp, tổng số mẫu 
xét nghiệm đợt 4 là:186 mẫu. Đặc biệt trong thời gian này trên địa bàn phường 
Văn Đức chưa xuất hiện ca dương tính nào trong cộng đồng. Công tác tiêm 
chủng: Đến thời điểm ngày 08/11/2021 phường đã tiêm vacxin phòng chống 
Covid -19 cho các nhóm đối tượng tu tiên, người dân trong phòng chống dịch 
được tổng số: 4.591 mũi tiêm, trong đó: Mùi 1: 3332, mũi 2: 1259.

Triển khai phát, thu bàn cam kết đối với các hộ gia đình, hộ kinh doanh và 
công nhân trên địa bàn phường. Kết quả: Hộ gia đình: 2660 hộ, công nhân: 594 
trường hợp, hộ kinh doanh là 275 hộ. Triển khai cho ký cam kết các trường hợp 
F0 hoàn thành điều trị về tư cách ly tại nhà 28 trường hợp: Ký cam kết thực hiện 
cách ly y tế tại nhà 14 ngày cho các trường hợp F1 hoàn thành cách ly tập trung 
về tư cách ly tại nhà 373 trường hợp.Tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp F2, 
F3 (nếu có) để thực hiện cách ly y tế. Thực hiện thống kê báo cáo theo quy 
định.Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối 
đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra 
dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp 
thời, hiệu quả.

Hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác 
nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và 
nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh.Tập trung 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư 
phòng, chống dịch.Có chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham 
gia phòng, chống dịch.Ưu tiên mọi nguồn lực để dập dịch. Tiếp tục chỉ đạo việc 
phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ 
khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân,

VI. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1.Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp hiệu quả 

chưa cao, việc thu hút được các doanh nghiệp vàođầu tư trong phường cũng hạn 
chế. 

2. Công tác quản lý đất đai vẫn tồn đọng việc bán đất trái thẩm quyền, 
Công tác tháo gỡ tồn tồn đọng việc giao đất đất trái thẩm quyền tại các khu dân 
cư sau kết luận thanh tra chưa giải quyết dứt điểm, 

3. Tiến độ thi công dự án đầu tư công trên địa bàn phường còn chậm so 
với kế hoạch do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng như tuyến đường 
UBND phường đi KDC Kênh Mai; Tuyến đường Khê Khẩu đi dê Ninh Công, 
tuyến đường gom cổng trường Tiểu học

4. Công việc làm của nhân dân, người lao động gặp khó khăn do dịch 
bệnh Covid -19. Việc tái đàn Lớn sau dịch tả Châu phi các hộ chăn nuôi không 
ổn định.
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Phần thứ 2
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2022

Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện quan trong diễn ra; Năm tổ chức đại 
hội chi bộ trực thuộc đảng bộ phường, năm thứ ba thực hiện nghi quyết Đại hội 
đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát triển kinh tế phục hồi 
do kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng. 
Có chính sách khuyến khích con em nông dân đi xuất khẩu lao động nước ngoài 
hậu Covid 19. Mở lớp dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học cho nông 
dân.Khuyến khích các gia trại, hộ chăn nuôi đẩy mạnh phục hồi đàn gia súc, gia 
cầm sau dịch tà Lợn Châu phi ổn định đầu ra. Thu hút các doanh nghiệp vào đầu 
tư. Đây mạnh công tác xã hội hoa lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, TDTT. Cải 
cách hành chính công sở giai đoạn 2021- 2025, giữ vững ổn định an ninh, trật tự 
xã hội trên địa bàn phường. Nắm bắt đường lối đổi mới của nhà nước, sự dịch 
chuyển đầu tư của các Doanh nghiệp trên địa bàn phường.Tranh thủ sự hỗ trợ 
nguồn vốn của cấp trên để đầu tư trả nợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành các 
dự án, quản lý tốt tài nguyên khoán sản trên địa bàn.

Song bên cạnh đó cũng không tránh khỏi những tác động của đại dịch 
Covid-19, ảnh hưởng thời tiết, sâu bệnh ảnh hưởng đến nền kinh tế của phường. 
Việc thu hút các nhà đầu tư Doanh nghiệp bị hạn chế, công việc làm của con em 
nông dân không ổn định, giá Nông sản xuống thấp. Do vậy năm 2022 cần tập 
trung chủ yếu các phương hướng sau: 

I LĨNH VỰC KINH TẾ 
1- Về sản xuất nông nghiệp;
Tập trung chỉ đạo nhân dân thu cấy hết tổng diện tích đất nông nghiệp cả 

năm không để nuộng bỏ hoang. Chỉ đạo các KDC đảm bảo diện tích gieo cấy 
tổng hai vụ 878 ha.Nhân rộng mô hình mỗi xã phường một sản phẩm trong toàn 
phường.Làm tốt công tác dự thính dự báo sâu bệnh trên cây trồng.Chỉ đạo các 
khu dân cư tái đàn Lợn sau hết dịch tả Lợn Châu phi, duy trì và phát triển đàn 
gia súc gia cầm tăng 5-7% so với cùng kỳ.Kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia 
súc, gia cầm, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Tổ chức tốt 
công tác tiêm phòng dịch và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2022 
theo đúng kế hoạch của thành phố.

2. Về giao thông, thuỷ lợi - Xây dựng
a. Về thuỷ lợi, giao thông, xây dựng:
*Thủy lợi: Nạo vét khối lượng kênh mương dẫn 2.429 m, Mương nòi 

đồng 1.720 m Đề nghị cấp trên tiếp tục nạo vét tuyến sông Đáy từ Khê Khẩu đi 
Bích Thuỷ; Tuyến Mương tưới tiêu từ đê Ninh công đi thôn Đồng Xá; Có kế 
hoạch sửa chữa các trạm bơm, kênh dẫn tưới tiêu và nương nội đồng.

b- Giao thông: Cần tập trung phối hợp với UBND thành phố, đơn vị thi 
công xây dựng hoàn thiện và đưa vào khai tác tuyến đường tuyến đường nhựa từ 
UBND phường đi Kênh Mai 1, tuyến đường từ ngã tư Khê Khẩu đi đê Ninh 
Công, tuyến đường gom cổng trường Tiểu học. Mở rộng tuyến đường 184 từ Đê 
Ninh Công đi Cầu Đông Mai, thị xã Đông Triều mỗi bên rộng 5.5 mét. Tiếp tục 
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nâng cấp và làm mới các trục đường giao thông tại các khu dân cư theo kế hoạch 
thành phố hỗ trợ cát, đá, xi măng bằng kinh phí. Tạo thủ tục thông thoáng tiếp 
nhận các dự án kinh phí cấp trên hỗ trợ về giao thông, xây dựng cơ bản và các 
công trình thủy lợi.

c- Về xây dựng
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạng mục công trình như đội trường, 

trụ sở làm việc UBND phường, sân vận động văn hóa khu dân cư Bích Nham, 
nâng cấp khu trường Đình Công Kênh Mai 1 và các công trình theo kế hoạch 
đầu tư công 2021-2022

3. Công tác địa chính- tài nguyên môi trường
- Đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 :quy hoạch đấu giá đất ở khu 

Dân cư mới Vĩnh Đại, khu dân cư Con Nhạn, Vĩnh Đại, điểm dân cư Đông Xá 
và một số KDC theo nghị quyết HĐND phường. Quy hoạch diện tích bãi Đồng 
Bạch KDC Đông Xá, khu Khuỷnh Bầu, Lưới gà KDC Bích thủy sang nuôi trồng 
Thủy sản quy mô trang trại. 

- Quản lý chặt chẽ đất đai theo luật và sau kết luận thanh tra. Tháo gỡ diện 
tích đất bán trái thẩm quyền từ ngày 01/7/2004 trở về trước và sau ngày 
01/7/2004 theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố Chí Linh, phòng Tài 
nguyên Môi trường thành phố. Quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, bến bãi 
trái phép, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân đổ đất xây nhà trên diện tích trái 
thẩm quyền theo kết luận Thanh tra của UBND thânh phố Chí Linh chờ cơ chế 
tháo gỡ của cấp trên.

4. Tài chính ngân sách.
Tăng cường quản lý nhà nước về tài chính, công tác thu hồi công nợ, tận 

thu các nguồn thu cho ngân sách, tiết kiệm chi để đầu tư cho xây dựng cơ bản và 
chi các hoạt động của địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước 
về chi ngân sách, khai thác mọi nguồn lực, hoàn thành kế hoạch giao thu của 
thành phố. Thực hiện duy trì chế độ tài chính công khai, minh bạch các khoản 
đóng góp của nhân dân dân theo pháp lệnh dân chủ. Làm tốt công tác thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí.

 II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Công tác giáo dục
Đảm bảo 3 cấp học có đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dạy và học của 3 

nhà trường.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Nhà trường thân thiện, 
học sinh tích cực ".Hoàn thành vượt mức các chi tiêu kế hoạch đã đề ra trong 
năm học 2021-2022. 2- Công tác thông tin văn hóa thể dục thể thao, chính sách 
xã hội 4. Công tác thông tin văn hoá, TDTT

Tuyên truyền kịp thời những chủ chương chính sách của Đảng pháp luật 
của nhà nước cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ xã phát động phong trào xây dựng đời sống 
văn hóa ở KDC Kiện toàn Ban chỉ đạo "Toàn dân chung tay xây dựng đô thị văn 
minh”. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện 
tốt việc cưới việc tang theo quy định của UBND thành phố, đẩy mạnh công tác 
xã hội hóa thể thao.
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2. Công tác chính sách xã hội
Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, 

người có công, người cao tuổi và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối 
tượng mất việc làm do dịch Covid-19 theo. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền 
vững, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xuất khẩu lao động, dạy nghề tạo việc làm 
cho đối tượng chính sách và nông dân. 

3- Công tác Ytế, dân số
Hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, chủ động 

các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu cấp trên giao trong năm 2022. Đẩy nhanh 
tiến độ tiêm phòngVắc xin Covid-19 cho toàn dân đạt trên 80% mũi 2, không để 
dịch bệnh xảy ra trong toàn phường. Mở chiến dịch truyền thông công tác dân số 
-KHHGD tại các KDC về sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ, pháp lệnh dân số. Hạ 
tỷ lệ sinh con thứ 3, giữ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xấp xỉ 1%.

IIL LĨNH VỰC AN NINH, QUÂN SỰ, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 
1. An ninh trật tự: duy trì ổn định an ninh trật tự trên địa bàn toàn 

phường không để vụ việc lớn xảy ra. Phối hợp v công an thành phố tỉnh xóa bỏ 
các tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn phường và cấm khai thác tài nguyên 
khoáng sản trái phé Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc v thực hiện 
đề án làng an toàn, khu dân cư an toàn. Tuy vết các ca Fo, F1 từ nơi có dịch 
Covid-19 về địa bàn phường. 

2. Công tác quân sự địa phương: làm tốt công tác hậu phương quân đội 
ra quân huấn luyện đảm bảo quản số. Rà soát thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị 
cho đợt thanh niên nhập ngũ đầu năm 2022 đủ chỉ tiêu thành phố giao. Thực hiện 
tốt chính sách hậu phương quân đội.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Duy trì nề nếp thường trực tiếp công dân, không ngừng nâng cao chất lượng làm 

việc của đội ngũ cán bộ công chức. Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. 
Thực hiện tốt Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch, 
thông tư liên tịch số 05/TTLT-BTP- BCA-BYT. Tăng cường công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, củng cố và 
kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở.  

 Tiếp nhận và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải 
quyết kịp thời, dứt điểm những đơn thư thuộc thẩm quyền.

4. Cải cách hành chính - xây dựng chính quyền
Tăng cường vai trò quản lý, chỉ đạo điều hành từ phường đến khu dân cư. 

Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ xã, phường, qu chế làm việc của UBND 
phường.Duy trì giờ thường trực công sở, chế độ giao ban hàng tháng của UBND 
phường. Thường xuyên giám sát vai trò hoạt động của cán bộ công chức và cán 
bộ KDC giúp việc UBND phường. Đẩy mạnh công tác cải cách hàn chính, ứng 
dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử trong công sở. Đảm bảo trực tiếp dân 
theo đúng pháp luật. Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa HĐND-
UBND- UBMTTQ. 
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Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, UBND phường phấn đấu đạt 
tập thể lao động xuất sắc và đề nghị cấp trên khen thưởng. Nhiệm vụ kế hoạch 
phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng năm 2022 của UBND 
phường Văn Đức đứn trước nhiều cơ hội và thách thức. Đòi hỏi cán bộ đảng 
viên, các ngành, các cấp và nhân dân phối hợp chặt chẽ, tận dụng thời có khắc 
phục những khó khăn hạn chế, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quân sự năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiện vụ phát triển kinh tế 
văn hóa xã hội, an ninh - Quân sự năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2022./.
Nơi nhận:
- TT HĐND-UBND thành phố;
- Đảng ủy - UBND phường;
- Các Ngành, Đơn vị;
- Đại biểu HĐND phường;  
- Lưu : VT.                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

  

Nguyễn Văn Tuấn
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