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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thực hiện Công văn số 846/UBND-VP ngày 28/10/2022 của UBND 
thành phố Chí Linh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội năm 2022. 

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 
2023 cụ thể như sau:

Phần thứ nhất
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Năm 2022, UBND phường đã ban hành  340 văn bản chỉ đạo điều hành 
liên quan đến công tác phát triển kinh tế xã hội, một số chỉ tiêu đạt và vượt so 
với cùng kỳ năm 2021 thể hiện:

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19:
Thực hiện sự chỉ đạo UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 thành phố, UBND, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường 
vào cuộc quyết liệt; có các biện pháp kịp thời, hiệu quả và phù hợp với từng diễn 
biến của dịch Covid-19; huy động toàn hệ thống chính trị tham gia trực tiếp vào 
công tác phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm 
túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND 
tỉnh và UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế thấp 
nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và 
doanh nghiệp; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch 
Covid-19; thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, không để dịch bệnh lây 
lan trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe, đời sống, tính mạng của nhân dân.

Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, công chức, và nhân dân trên địa 
bàn phường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Tổ Covid cộng động 
thực hiện bám sát địa bàn dân cư, các hộ được phụ trách, Hằng ngày theo dõi di biến 
động nhân khẩu và nắm bắt sức khỏe tại cộng đồng dân cư; Tích cực Tuyên truyền 
nhân dân thực hiện thông điệp 2K của bộ y tế; phối hợp với các ngành liên quan lắm 
chắc, quản lý các ca bệnh Covid-19 đang điều trị tại nhà. 
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II. LĨNH VỰC KINH TẾ
1.Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản:                              123.369.720.000đ.
2.Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN - xây dựng:          160.000.000.000đ.
3.Thu nhập từ tiền công, tiền lương và các khoản thu khác:322.000.000.000đ. 
4.Tổng thu nhập năm 2022 của phường ước đạt:        605.369.720.000đ.
- Bình quân đầu người ước đạt 60,688 triệu đồng/ người/ năm (Đạt 100% kế 

hoạch năm 2022).    
- Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt (ước đạt cả năm): 93.245.000đ

1. Sản xuất Nông nghiệp:
1.1. Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng trong toàn phường  khoảng: 510 

ha đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Trong đó diện tích lúa là 456 ha. Diện tích 
rau màu các loại vụ chiêm xuân 54 ha. Dự kiến diện tích rau màu vụ đông: 40 
ha.

Năng suất lúa vụ chiêm đạt 61,1 tạ/1ha, giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông 
nghiệp đạt: 51.935.000 đ. Sản lượng vụ mùa ước đạt: 48,6 tạ/1 ha, giá trị sản 
xuất trên 1ha đạt: 41.310.000đ. 

*Công tác bảo vệ thực vật: HTX đã cấp phát 120,8kg thuốc chuột và 
3.976 kg mồi cho các KDC ra quân diệt chuột đồng loạt 06 đợt, để bảo vệ lúa 
các vụ. Tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyển giao Khoa học kỹ thuật gieo cấy, 
chăm bón lúa mùa và công tác diệt chuột và bảo vệ thực vật vào ngày 18/7/2022.

Thực hiện điều tra diện tích gieo trồng vụ mùa 2022. Tổng hợp đánh giá 
kết quả làm thuỷ lợi Đông Xuân 2021-2022 và xây dựng kế hoạch làm thuỷ lợi 
Đông Xuân 2022 -2023.

1.2. Chăn nuôi: 
Thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện tháng tiêu 

độc khử trùng, phát thuốc và giám sát các hộ chăn nuôi phun thuốc phòng dịch. 
Tổ chức tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm Vụ Xuân, Tổng số liều 3800 liều. 
Thường xuyên làm tốt công tác theo dõi và kiểm soát diễn biến dịch bệnh trên 
đàn gia súc, gia cầm. Thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phường: Tổng 
đàn lợn là: 553 con, doanh thu đạt 3,15 tỷ đồng. Tổng đàn trâu, bò: 48 con. Tổng 
đàn gia cầm: 130.000 con, doanh thu ước đạt 22,55 tỷ đồng. Tổng đàn chó: 535 
con. Đăng ký Vắc-xin Dịch tả lợn Châu phi, Vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia 
súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo Thú y cơ sở và các Thôn/KDC triển khai quyết 
liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
trên đàn lợn, nhất là bệnh DTLCP.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của phường: 45,57 ha, sản lượng cá 
ước đạt 450 tấn, doanh thu 18 tỷ đồng.

1.3. Xây dựng sản phẩm OCOP
Năm 2022 phường đăng ký xây dựng 01 sản phẩm OCOP là Sắn dây, với 

diện tích 7ha. Vùng sản xuất tại khu Cồn thoi thuộc KDC Kênh Giang, do HTX 
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DV NN Kênh Giang cùng với Hội Nông dân phường thực hiện các bước quy 
trình theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

2. Thương mại - dịch vụ.
Trên địa bàn phường 01 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh 

doanh Số cơ sở kinh tế cá thể trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp  là 276 cơ sở, 
thu hút  650 lao động. Doanh thu ước đạt 160 tỷ đồng. Các hộ dịch vụ vận tải, 
doanh thu ước đạt 72 tỷ đồng. Thu khác từ nguồn lao động nước ngoài, trong 
nước ước đạt 250 tỷ đồng.

3. Về công tác giao thông, thủy lợi, xây dựng, chỉnh trang đô thị
3.1. Quản lý trật tự đô thị
Đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các hộ gia đình, các 

dự án đầu tư xây dựng theo phân cấp trên địa bàn 10 tháng đầu năm 2022 là 68 
giấy phép xây dựng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021.

3.2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, 
giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

- Về đất đai: Báo cáo thành phố về việc thực hiện quản lý sử dụng diện 
tích 2.179m2đất 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. Chuyển mục đích đất công điền bãi Đồng Bạch 
UBND phường - KDC Đông Xá, Bến Đò, Bích nham sang dự án nuôi trồng 
thủy sản.

- Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai: Tiếp nhận và giải quyết xong 
11 hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai, xác nhận 40 hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo 
lãnh bằng quyền sử dụng đất cho nhân dân.  

Trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất của 
Dự án Khu dân cư điểm dân cư số 1, số 3 KDC Đông Xá. Lập, trình hồ sơ đề 
nghị thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 
tại phường. Kết quả số lô trúng đấu giá là 139 lô, tổng diện tích 19.433,8 m2, 
tổng số tiền phải thu là 190.000.000.000 đồng.(Một trăm chín mươi tỷ đồng).

3.3. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản:
Từ đầu năm 2022 tới nay công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa 

bàn phường Văn đức được tổ chức thực hiện tốt,  không có hiện tượng khai thác 
tài nguyên khoáng sản trái phép trong toàn phường.

3.4. Công tác quản lý nhà nước về môi trường:
Tuyên truyền cho nhân dân tự phân loại rác và tiêu hủy tại nhà và nghiêm 

cấm việc vứt rác ra đường và các nơi công cộng trong toàn phường. Chỉ đạo các 
tổ chức chính trị xã hội trong phường xây dựng mô hình, hướng dẫn đoàn viên, 
hội viên xử lý rác thải tại nhà. Hội phụ nữ phường ra mắt mô hình xử lý rác thải 
tại nhà thí điểm KDC Đông Xá. Thực hiện ký cam kết xử lý rác thải, phân loại 
tại nhà tới từng hộ dân trong toàn phường. Các KDC thực hiện quy hoạch điểm 
xử lý rác thải chung cho từng khu.
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3.5. Xây dựng cơ bản
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 dưng và nguyên 
liệu xây dựng gây cản trở, giao thông trong toàn phường.

Thi công xây dựng trụ sở nhà làm việc Đảng ủy - UBND, sân thể thao 
phường, nhà Văn hóa KDC Bích Nham.

3.6. Giao thông, thủy lợi
- Về giao thông: Giải phóng mặt bằng thi công xây dựng đường gom cổng 

trường Tiểu học Văn Đức từ ngã tư Khê Khẩu đến UBND phường. Ban GPMB 
phường họp với chi bộ và nhân dân KDC Kênh mai 1 về cam kết GPMB tuyến 
đường KDC Kênh mai 1 đi Đồng Vầy phường An Lạc có cam kết với thành 
phố.  

- Thủy lợi: 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. Xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN 
năm 2022 và phân bổ các dụng cụ trang thiết bị tới các KDC trong toàn phường 
về việc PCTT&TKCN. Thông báo các KDC trong toàn phường tổ chức dọn 
mương, dãnh tiêu thoát nước đảm bảo trong mùa mữa bão theo phân cấp quản 
lý. Giao khoán nạo vét kênh mương trong toàn phường là 3556 m3. Trong đó 
mương HTX giao khoán: 1520m3, mương do các KDC tự dọn: 2036m3. Hoàn 
thành nạo vét tuyến mương thành phố giao có chiều dài 1030m, khối lượng 700 
m3.

Tổng hợp triển khai rà soát phương án ứng phó thiên tai về Ban chỉ huy 
PCTT&TKCN thành phố theo Công văn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình 
mưa bão, tổng hợp những thiệt hại, ảnh hưởng về người và của theo quy định.

4. Tài chính – thuế
4.1 Tài chính: Thực hiện tốt nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách trên địa bàn 

phường. Đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động cho đơn vị. Giám sát việc 
Thu – Chi ngân sách theo đúng chế độ, nguyên tắc; Tổng thu NSNN trên địa bàn 
phường thực năm 2021:53.031.638.052 đồng; Tổng chi ngân sách năm 2021: 
51.307.106.371 đồng; Kết dư ngân sách: 1.724.531.681 đồng.

Ngân sách thành phố giao đầu năm: 42.975.211.000đ. Tổng thu thực hiện 
trong 10 tháng đầu năm năm 2022: 45.532.571.227 đồng, đạt 106% so với kế 
hoạch thành phố giao. Tổng chi ngân sách phường thực hiện trong 10 tháng năm 
2022 :22.374.445.849 đồng, đạt 52,066% kế hoạch thành phố giao. (số liệu tính 
đến tháng 31/10/2022).

4.2. Thuế:
Phối hợp với đội thuế thành phố đi thống kê, kiểm đếm, hướng dẫn cá 

nhân kinh doanh phát tờ khai, thu tờ khai và tổ chức thu lệ phí môn bài, thuế 
khoán năm 2022, rà soát lập bộ thuế đất phi nông nghiệp, đối chiếu, lập danh 
sách, triển khai thu các sắc thuế trên địa bàn phường. 
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Công tác thu thuế đất phi nông nghiệp: Tổng số thuế phải nộp là 
281.703.207, đã thu được 207.137.077 nộp vào ngân sách nhà nước, đạt 75,53% 
chỉ tiêu giao.

4.3. Ngân hàng tín dụng.
Ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho nhân dân 

được gửi tiết kiệm, được tiếp cận với các nguồn vốn và nguồn vốn vay ưu đãi để 
phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Ngân hàng CSXH: Tổng dư nợ là: 33.099.150.000đ.
III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo:
*) Trường Mầm non: Tổng số trẻ 394 cháu. tổng số 19 nhóm lớp. Tỷ lệ 

trẻ ra lớp: Nhà trẻ: Bé chăm: 80% ; Bé ngoan: 76%; Bé ngoan toàn diện: 72%; 
Mẫu Giáo: Bé chăm: 78%, Bé ngoan: 76%, Bé ngoan toàn diện: 73%. Tổ chức 
thành công giao lưu “ Ngày hội thể thao” cấp trường lần thứ 2 theo khu. Hội thi 
Giáo viên dạy giỏi cấp trường có 37/37 đ/c đạt Giỏi Hội thi Giáo viên dạy giỏi 
cấp thành phố 2/2 đồng chí tham dự đạt Giỏi. Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
01 đồng chí tham dự đạt Giỏi và được Sở giáo dục tặng giấy khen. Danh hiệu 
LĐTT: 41/42 đ/c, CSTĐCS: 06 đ/c, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen 
06 đ/c. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 03 đ/c. Nhà trường đạt danh hiệu 
TTLĐTT Năm học 22-23: Tổng số trẻ 409 cháu. tổng số 19 nhóm lớp.

*) Trường Tiểu học: Số lớp 25, học sinh 854. Tham gia Viết sáng kiến 
cấp thành phố: 5 đ/c được công nhận cấp thành phố. Tham gia thi giáo viên giỏi 
cấp thành phố : 1 đ/c đạt giỏi. Học sinh tham gia thi IOE Tiếng Anh trên mạng : 
Lớp 4: 02 em đạt giải Khuyến Khích cấp quốc gia. Lớp 5: có 2 em tham gia cấp 
Quốc gia đạt 01 huy chương Đồng. 02 giải khuyến khích. Tham gia thi Trạng 
nguyên Tiếng việt lớp 5 cấp Tỉnh : đạt 02 giải nhất, 01 giải 3. Trường đạt danh 
hiệu Lao động Tiên tiến, xếp thứ 5/20 trường và được chủ tịch UBND thành phố 
tặng Giấy khen. Trường học thân thiện học sinh tích cực: Xếp loại Xuất sắc.

*) Trường THCS: Tổng số có 13 lớp học với 514 học sinh (Trong đó có 
04 học sinh khuyết tật không đánh giá), học lực cụ thể. Giỏi là 88 em đạt 17,3%, 
Khá là 210 em đạt 41,2%, Trung bình là 209 em đạt 40,9%, yếu là 3 em đạt 0,6 
%. Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS: đạt tỷ lệ 100%. Có 3 giáo viên đạt Giáo viên dạy 
giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, Có 3 giáo viên có sản phẩm 
thiết kế bài giảng Elearning được bộ giáo dục công nhận cấp quốc gia, có 1 sản 
phẩm đạt giải ba cấp tỉnh cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, 1 sản 
phẩm đạt giải ba cấp tỉnh cuộc thi khoa học kỹ thuật, 02 sản phẩn đạt giải nhì 
cuộc thi kho học kỹ thuật cấp thành phố, 01 học sinh đạt giải ba, 04 HS đạt giải 
khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Công đoàn được Liên đoàn 
thành phố tặng giấy khen, Liên đội được tỉnh đoàn tặng bằng khen. Tập huấn 
việc đăng kí và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tổng số 
học sinh năm học 2022-2023 là 498 học sinh.



6

2. Y tế, dân số
2.1. Công tác y tế:
Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường. Chất lượng 

khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được cải thiện, số lượt khám chữa 
bệnh trên toàn phường 4135 lượt người. (trong đó khám BHYT 2.015 lượt).

2.2. Công tác dân số:
Công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh.  

Tổng số ca sinh là: 98 ca, so với cùng kỳ năm 2021 là 93 ca. Trong đó: số ca 
sinh con thứ 3 là: 08 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 0  ca. Chênh lệch giới 
tính :42 bé trai/ 56 bé gái.

3. Thông tin truyền thông, văn hóa thể thao du lịch
Tổng số lượt tuyên truyền là 50 lượt, phát thanh hơn 100 tin bài trên hệ 

thống đài truyền thanh, viết 147 tin bài, đăng 165 văn bản chỉ đạo trên cổng 
Thông tin điện tử của phường. Tổng số băng zol tuyên truyền là 80 chiếc, pano 
75 chiếc, cờ hồng kỳ 620 lá. 

Đã triển khai công tác xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa năm 
2022;  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh đối với  di tích Đình 
Chùa Đông Xá-KDC Đông Xá. Lập hồ sơ đề nghị đặt tên tuyến đường Phạm 
Văn Đồng dài 3.598m (Điểm đầu tiếp giáp phường Thái Học, điểm cuối cầu 
Đông Mai, KDC Bến Đò. Đăng ký xây dựng 02 tuyến phố văn minh đô thị (Phố 
Hòa Bình và phố Văn Hóa).

Tham gia diễu hành tại Lễ Khai Mạc đại hội TDTT thành phố, tham gia 
môn Bóng chuyền Da nam ĐH TDTT TP (đạt giải nhì), môn Cờ Vua (đạt giải 3 
Nữ nhóm tuổi 10-11). Tổ chức thành công môn Bóng chuyền Hơi nữ - ĐH 
TDTT phường (giải nhất KDC Khê Khẩu, giải Nhì KDC Bến Đò, giải Ba KDC 
Vĩnh Đại 2 và Kênh Mai 1). Tham gia Liên hoan Ca múa nhạc Không Chuyên 
TP năm 2022, đạt 2 giải C, 1 giải B cá nhân, toàn đoàn đạt giải C.

Năm 2022 Ban chỉ đạo TD ĐKXD ĐSVH đã chỉ đạo tốt việc thực hiện 
xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đặc biệt là áp dụng các 
biện pháp phòng chống dịch covid 19. Thực hiện tốt việc quản lý và tổ chức các 
lễ hội địa phương. 

4. Giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội
Trong dịp tết Nhâm Dần 2022 tổng số quà nhận được từ Trung ương, 

Tỉnh, Thành phố, phường chăm lo cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
họ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 476.100.000đ. 

Trung tâm quỹ từ thiện VimGrop tặng 7 xuất quà cho các đối tượng 
thương binh từ 81% trở nên trị giá mỗi xuất 15 triệu đồng.

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, tuyên truyền 
chương trình bảo vệ trẻ em, và trao tặng quà cho 10 cháu có hoàn cảnh khó khăn 
mỗi xuất là 500.000đ/ 1cháu.
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Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho Người có công, đối tượng bảo 
trợ xã hội đúng quy định. Thực hiện chi trả cho các đối tượng F0, F1 được hỗ 
trợ theo Nghị quyết 126 là 149 đối tượng với tổng số tiền là: 185.840.000đ.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Kế hoạch tổ chức Lễ Dâng hương- 
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày 26/7/2022. Tổ chức thăm tặng quà 
các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Tổng số xuất quà của 
Chủ tịch nước là 266 suất x 300.000đ/ 1 suất. Quà của tỉnh: 270 suất x 
850.000đ/ 1 suất. (01 suất tặng người có công tiêu biểu: 2.500.000đ). Quà của 
phường: 11 suất x 300.000đ/ 1 suất tặng người có công đặc biệt khó khăn; 308 
suất đường sữa. 

Tổng số hộ nghèo 57 hộ, cận nghèo 61 hộ. Thực hiện rà soát hộ nghèo 
năm 2023. (Năm 2021: 46 hộ nghèo, 55 hộ cận nghèo). Tăng so với năm 2021 
do thực chuẩn hóa theo Nghị định 24/NĐ-CP năm 2021 của chính phủ.

5. Nhiệm vụ Cải cách hành chính, nội vụ
5.1. Nhiệm vụ Cải cách hành chính:
Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính đã 

đề ra theo Kế hoạch số 653/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND phường 
với các nhiệm vụ trọng tâm như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; 
cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế dộ công vụ; cải cách tài chính công và xây 
dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; trong đó trọng tâm là 
cải cách thủ tục hành chính. Phân công lãnh đạo và công chức phụ trách công 
tác CCHC, tuân thủ và triển khai các nội dung chỉ đạo CCHC của UBND thành 
phố về công tác CCHC, 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. 

 Tổng số văn bản đã ban hành để thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022 là 
100 văn bản các loại. 

Thực hiện niêm yết công khai 138 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai 
mức thu phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực; đồng thời, công khai trên trên trang 
thông tin điện tử của phường: http://vanduc.chilinh.haiduong.gov.vn.

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, 
kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

Kết quả tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính
Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo 1735 hồ sơ, trong đó: 

Số mới tiếp nhận trong kỳ: 1735hồ sơ (trực tuyến 809 hồ sơ, đạt tỷ lệ 46,6%; 
trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 912 hồ sơ ); số từ kỳ trước chuyển qua:0 hồ 
sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1733 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước 
hạn:1491 hồ sơ, đúng hạn: 42 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải 
quyết: 02 hồ sơ, đang còn hạn giải quyết (Lĩnh vực Người có công, liên thông 3 
cấp). Việc thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật, không quy định 
thêm bất kỳ khoản thu nào khác ngoài phí, lệ phí.
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Thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC: Triển khai bắt đầu từ cuối 
tháng 6/2022: Tổng số hồ sơ đã số hóa thành phần (số liệu tính từ 01/01/2022-
10/2022 46%, số hồ sơ đã số hóa kết quả. 

Tính đến 31/10/2022 số CBCC có chữ ký số là: 21/21 đồng chí đạt tỷ lệ 
100 %. 

5.2. Công tác nội vụ:
Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Đăng ký đề 

tài Chiến sĩ thi đua năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng, đánh giá, 
xếp loại CBCC năm 2022.

Hiện tại, UBND phường có 11 cán bộ chuyên trách tương đương với các 
vị trí: Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND (1); Phó bí thư thường trực Đảng ủy 
(1); Phó bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND (1); phó chủ tịch HĐND (1); phó 
chủ tịch UBND (2); chủ tịch UBMTTQ (1); chủ tịch Hội phụ nữ (1); chủ tịch 
hội CCB (1); bí thư ĐTN CSHCM (1); Chủ tịch Hội nông dân (1) 

Công chức cấp xã có 10 công chức tương đương với các vị trí: Chỉ huy 
trưởng quân sự (1); văn phòng HĐND – UBND (1); văn phòng Đảng ủy – nội 
vụ (1); tư pháp - hộ tịch (2); văn hóa thông tin – thể dục thể thao (1); văn hóa lao 
động thương binh xã hội (1); tài chính – kế toán (1); công chức địa chính – xây 
dựng (2).

Chất lượng cán bộ, công chức: Tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức: Tổng số cán bộ, công chức của phường tính đến thời điểm 
31/10/2022 là 21 biên chế, trong đó trình Thạc sĩ: 01 đồng chí (chiếm 4,76%), 
Đại học: 18 đồng chí chiếm 85,72; đang học đại học: 01 đồng chí (chiếm 4,76 
%). Trung cấp 01 đồng chí đạt tỷ lệ 4,76.100% 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 các chính sách dân tộc, tôn giáo theo quy định, tôn trọng 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, thực hiện bình đẳng, đoàn kết 
lương - giáo và giữa các tôn giáo trên địa bàn.

IV. CÔNG TÁC THANH TRA, TƯ PHÁP VÀ QUỐC PHÒNG, AN 
NINH 

1. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư:
Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được 

duy trì và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Lịch tiếp công dân xử lý đơn 
thư khiếu nại, tố cáo vào thứ 5 hàng tuần. Trong 10 tháng đã tiếp nhận và xử lý 
trong kỳ báo cáo 16 đơn, trong đó có 06 đơn cấp trên chuyển về. Đã giải quyết 
xong:14 đơn; đang xem xét giải quyết: 02 đơn (có 01 đơn do cấp trên chuyển 
về). 

2. Công tác Tư pháp:
- Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND phường:
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Công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được 
các UBND phường triển khai thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP. Tiếp tục đổi mới và quy định chặt chẽ, cụ thể quy trình xây 
dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề cao trách nhiệm của từng bộ 
phận, ban, ngành trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản, đảm bảo tính 
hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và mang tính khả thi cao theo tinh thần Nghị 
Định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thay thế Nghị Định 110/2004/NĐ-CP 
quy định về công tác văn thư, Nghị Định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị Định 110 và có hiệu lực kể từ ngày 5/3/2020.

- Việc rà soát, tự kiểm tra, theo dõi thực hiện văn bản quy phạm pháp 
luật (rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản hết hiệu lực).

Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhằm kịp thời phát 
hiện và xử lý các văn bản QPPL ban hành trái thẩm quyền, hết hiệu lực hoặc 
ngững một phần hiệu lực tiếp tục được quan tâm.

Tất cả các văn bản trước khi ban hành đều qua bộ phận Văn phòng - Tư 
pháp rà soát về thể thức và nội dung kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai 
sót. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân phường không 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu là ban hành các văn bản hành 
chính thông thường. Tổng số văn bản đã ban hành là 345 văn bản, trong đó: 108 
Quyết định, 41 Tờ trình, 38 Kế hoạch, 73 Báo cáo, 85 Thông báo và Công văn.

- Việc triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn 
thể cán bộ, công chức và nhân dân

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm 
thực hiện.UBND phường chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực 
hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân địa 
phương theo đúng quy định của pháp luật.

3. Quốc phòng, an ninh:
3.1. Công tác quân sự địa phương : Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ đã giao đủ quân 16/16 thanh niên. Tổ chức đăng ký độ 
tuổi 17 là 60 thanh niên, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, Rà soát độ tuổi từ 
18 đến 25 = 236 thanh niên, trong đó tạm miễn hoãn là 125 TN; Tổ chức biên 
chế xây dựng lực lượng dân quân năm 2022 quân số 139 đồng chí, đảm bảo 
đúng, đủ quân số theo biên chế. Cụ thể : lực lượng dân quân năm thứ nhất, quân 
số 35 đồng chí ; Huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ hai trở đi quân số 58 
đồng chí ; Dân quân cơ động 28 đồng chí ; Lực lượng dân quân binh chủng, cối 
60, quân số 18 đồng chí.  Động viên, giao nguồn dự bị động viên cho các đơn vị 
đảm bảo quân số 100%. Rà soát thanh niên trong độ tuổi SSNN năm 2023, đủ 
điều kiện nhập ngũ là 56. Phối hợp cùng với công an phường đảm bảo tốt an 
ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn. 

3.2. Công tác An ninh trật tự: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn 
định. Không  xảy ra vụ việc gì phức tạp về an ninh trật tự. Xây dựng đề án 
Phòng cháy chữa cháy tại phường.  Xử phạt 05 trường hợp vi phạm hành chính. 
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Tham mưu cho UBND phường kiện toàn Tổ bảo vệ dân phố ở 11 khu dân cư, 
ban bảo vệ dân phố phường năm 2022.

Phối hợp đội QLHC làm CCCD gắn chíp cho nhân dân trên địa bàn 
phường. Xác minh, kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện cơ sở GLQG về dân cư.  
Xác minh, bổ sung tài liệu hồ sơ sai cấu trúc số định danh cá nhân. Giải quyết 
349 Thủ tục hành chính, trong đó Thủ tục ĐKTT là 253 trường hợp; xác nhận 
thông tin cư trú cho 8 trường hợp trên cổng dịch vụ công.

*) Công tác quản lý hành chính: Tổng số hộ là 3.745 với 10.745 nhân khẩu. 
(Số đã đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương)

B. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
I. HẠN CHẾ
1. Lĩnh vực kinh tế
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 đường Vĩnh Long đi khu 
công nghiệp Cộng Hòa, tuyến đường UBND phường đi Kênh Mai đoạn trại 
giam số 3 Hoàng tiến, tuyến đường gom cổng trường tiểu học Văn Đức.

Một số trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất lần đầu nhưng những 
trường hợp này hầu hết là những hồ sơ khó xác định nguồn gốc đất, hồ sơ không 
đầy đủ giấy tờ, còn tranh chấp đất đai…, không đáp ứng các yêu cầu của pháp 
luật để được cấp GCNQSD đất nên khó khăn cho việc cấp GCNQSD đất. Công 
tác xử lý đất trái thẩm quyền, đất tự ra ở còn nhiều vướng mắc do không có 
trong Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất.

2. Công tác Cải cách hành chính
Một số công chức thực hiện công tác CCHC chưa được trang bị đầy đủ 

kiến thức về CCHC, kinh phí đầu tư cho công tác cải cách hành chính chưa đáp 
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến và qua dịch 
vụ bưu chính công ích ở cấp xã còn nhiều khó khăn, chưa phù hợp.

II. NGUYÊN NHÂN
Việc tổ chức triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 có nhiều biến chuyển, xong trong quá trình thực hiện 
vẫn có hồ sơ trong quán trình giải quyết chưa được số hóa.

Hệ thống máy tính không đồng bộ, chất lượng còn hạn chế nên ảnh hưởng 
đến chất lượng công việc của công chức làm tại bộ phận một cửa.
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Phần thứ hai
Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

I. MỤC TIÊU
Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, 

hạn chế của năm 2022. Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường công 
tác quản lý điều hành, tích cực khai thác mọi nguồn lực sẵn có của địa phương, 
nâng cao nhịp độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng công tác An ninh - Quốc phòng, 
thực hiện tốt các chương trình về giáo dục, y tế, dân số gia đình và trẻ em, giải 
quyết việc làm phòng chống tệ nạn xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất 
tinh thần cho nhân dân.  

- Tổng thu nhập toàn phường năm 2023 ước đạt: 650.000.000.000 đ. Thu 
nhập Bình quân đầu người ước đạt: 65.000.000đ. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất 
nông nghiệp ước đạt: 100.000.000đ. (Cả năm) Phấn đấu tạo việc làm cho từ 200 
lao động trở lên.                                         

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch khác tùy theo diễn biến của 

dịch bệnh bảo đảm đúng quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố.
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Tích cực 
Tuyên truyền nhân dân thực hiện thông điệp 2K của bộ y tế; phối hợp với các ngành 
liên quan lắm chắc, quản lý các ca bệnh Covid-19 đang điều trị tại nhà. 

Tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện 
rộng trên toàn phường theo chỉ đạo của Thành phố, của Tỉnh.

III. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo gieo cấy đúng thời vụ, đảm bảo diện 

tích, tăng cường đưa các giống cây trồng có năng suất cao vào canh tác. Chú 
trọng khâu chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tập trung 
chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi tăng cả về số 
lượng và chất lượng. Quan tâm tạo điều kiện giúp các hội, đoàn thể xây dựng 
mô hình phát triển kinh tế. Tổ chức mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi cho nhân dân khai thác hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản.

Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa 2023 đảm bảo diện tích gieo cấy 505 
ha; Diện tích cây rau màu các loại vụ mùa dự kiến 45 ha, thường xuyên thăm 
đồng dự tính, dự báo dịch hại và có kế hoạch chỉ đạo phòng trừ kịp thời đến cơ 
sở. Phục vụ đủ nước để nhân dân chăm bón lúa, hoa màu. Xây dựng kế hoạch 
phòng chống úng nội đồng, xây dựng kế hoạch nạo vét kênh tưới tiêu đông 
xuân, dự kiến khối lượng trên 1500 m3, các KDC nạo vét nội đồng trên 2000 m3.  
Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố tổ chức các lớp tập huấn 
chuyển giao KH-KT chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa (dự kiến 2 lớp). 
Dự kiến kế hoạch sản xuất cây vụ Đông 2022-2023 từ 38-45 ha. Tổ chức nạo vét 
mương máng tưới, tiêu theo kế hoạch. Đảm bảo cung ứng đầy đủ giống và thuốc 
BVTV cho nhân dân.
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Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân và các hộ chăn nuôi thực hiện 
tốt luật thú y, làm tốt công tác chuyên môn, theo dõi, kiểm soát và xử lý dịch 
bệnh. Rà soát thống kê đàn gia súc, gia cầm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm 
phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

2. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất và quản lý đất đai: 
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý 

đất đai, tài nguyên khoáng sản theo quy định. Tuyên truyền vận động các hộ gia 
đình trên địa bàn phường thực hiện tốt việc xin cấp phép xây dựng đối với các 
công trình xây dựng mới, sửa chữa cải tạo. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể 
giám sát xây dựng các công trình xây dựng cơ bản mới trên địa bàn phường.

3. Công tác Môi trường, giao thông thủy lợi.
 Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn 

phường, tại các khu dân cư. Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất GPMB để 
phục vụ các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2023. Thực hiện 
tốt công tác PCTT-TKCN, phòng chống úng nội đồng và thực thu quỹ phòng, 
chống thiên tai năm 2023 theo quy định. Trình bổ sung các công trình, dự án 
phát sinh thực hiện trong năm 2022 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; thực 
hiện GPMB các công trình, dự án; trình UBND thành phố và UBND tỉnh chuyển 
mục đích sử dụng đất các dự án đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất theo quy 
định.

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về 
việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thành phố 
nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 05 - ĐA/ThU ngày 30/6/2021 của Thành ủy 
Chí Linh. 

Về quản lý việc khai thác TNKS: Thông báo Nghiêm cấm việc khai thác 
vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép trong toàn phường, giao cho các 
đồng chí Đảng ủy phụ trách chi bộ, Công an phường và các KDC trong toàn 
phường kiểm tra thường xuyên các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, 
Bến bãi trái phép trong toàn phường, cấm các loại xe quá tải chở nguyên vật liệu 
chạy trên đường liên khu dân cư trong phường để xẩy ra sai phạm chịu trách 
nhiệm trước Đảng ủy và UBND phường.  

4. Công tác tài chính - thuế: 
Lập kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2023. Tăng cường công tác quản lý 

thu, chi ngân sách. Thực hiện đúng chế độ quy định về nguyên tắc tài chính. 
Tăng thu, tiết kiệm chi để đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Thu, nộp thuế 
đúng thời gian quy định. Tăng cường công tác thu thuế đối với các hộ kinh 
doanh, các phương tiện vận tải trên địa bàn. Thực hiện tốt việc thu thuế đất phi 
nông nghiệp trên địa bàn phường đạt kết quả.

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 
1. Giáo dục và đào tạo
Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kiểm tra, tu sửa, mua sắm trang 

thiết bị phục vụ cho năm học 2023-2024. Các nhà trường xây dựng kế hoạch, 
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chương trình giảng dạy và học tập theo chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo 
thành phố, duy trì 100% sĩ số, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. 
Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
năm học 2022-2023. Các nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chuẩn 
Quốc gia.

2. Y tế, dân số:
Tăng cường kiểm tra VSATTP, vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, nơi 

công cộng. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ và chăm sóc 
sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt các nội dung về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và 
KHHGĐ. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ lồng ghép giữa công tác dân số với các 
hoạt động xã hội. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Tập 
trung vào công tác giáo dục truyền thông nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và 
chênh lệch giới tính khi sinh.

3. Văn hóa, thông tin và thể dục thể thao
Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả hệ thống đài truyền thanh; Trang 

thông tin điện tử của phường, tăng cường viết tin bài tuyên truyền phục vụ 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 
tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 
tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa Quy chế việc cưới, việc 
tang. Kiểm tra, đánh giá kết quả phấn đấu của các KDC văn hóa, cơ quan, đơn 
vị văn hóa, gia đình văn hóa, phấn đấu các KDC đều giữ vững khu dân cư văn 
hóa, trên 90% gia đình đạt văn hóa.

4. Lao động việc làm, an sinh xã hội
Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp thường xuyên cho người có công. Cấp 

phát tiền quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh cho các đối tượng chính sách, thăm 
tặng quà cho các gia đình NCC nhân địp ngày Tết nguyên đán, ngày Lễ 27/7. 
Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và đối tượng BTXH 
theo chỉ đạo của các cấp trên. Thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo năm 2023 theo 
kế hoạch của thành phố.

5. Công tác nội vụ, cải cách hành chính
Thực hiện chỉ đạo các cơ sở tôn giáo theo đúng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn 

giáo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của tập thể lãnh 
đạo UBND, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy được trách nhiệm 
cá nhân, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 
cán bộ, công chức của UBND trong thực thi công vụ. Thực hiện các giải pháp 
đồng bộ để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; duy trì thực hiện tốt nề nếp 
công vụ, giờ trực, giờ làm việc, chương trình công tác tháng. Thực hiện tốt Quy 
chế phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, nâng cao chất lượng các cuộc họp, 
giao ban, tiếp dân, giải quyết đơn thư công dân, tăng cường quản lý nhà nước 
bằng pháp luật. Phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo thực hiện hoàn 
thành các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.
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Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch cải cách hành chính của 
thành phố và của phường năm 2022. Hướng dẫn công dân tạo tài khoản trên 
cổng Dịch vụ công quốc gia và Dịch vụ công của tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch, thực 
hiện có hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện giải 
quyết thủ tục hành chính số hóa hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Hoàn thiện báo cáo theo kế hoạch của thành phố về kiểm tra công tác 
CCHC năm 2022 trên địa bàn phường.

V. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH, THANH TRA VÀ TƯ 
PHÁP 

1. Công tác quân sự địa phương
Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng phối hợp xử 

lý kịp thời các tình huống xảy ra bảo đảm ổn định chính trị trên địa bàn phường. 
Nắm và quản lý chắc nguồn tuyển quân. Làm tốt công tác tuyên truyền luật 
Nghĩa vụ quân sự thông qua hội nghị, sinh hoạt, hội họp và hệ thống đài truyền 
thanh của xã. Tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, chuẩn bị tốt công tác sơ 
tuyển tại phường, đảm bảo chất lượng, đúng luât. Đồng thời điều khám thành 
phố đảm bảo chỉ tiêu và làm tốt công tác chuẩn bị giao quân 100% theo kế 
hoạch trên giao. Chủ động xây dựng bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức lực 
lượng, phương tiện, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là 
nhiệm vụ phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ, cháy 
rừng có hiệu quả.

2. An ninh trật tự :
Tăng cường công tác ANTT. Thực hiện trực giải quyết kịp thời các vụ 

việc xảy ra đúng pháp luật. Tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm luật ATGT. Quản lý sổ sách, theo dõi tạm trú, tạm vắng, làm tốt công tác 
khai báo tạm trú, tạm vắng trên địa bàn. 

Duy trì lịch thường trực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo 
thẩm quyền, kịp thời, đúng pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật. Làm tốt công tác hòa giải và thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở

3. Công tác thanh tra và tư pháp
Tiếp tục duy trì lịch thường trực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo theo thẩm quyền, kịp thời, đúng pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền phổ 
biến giáo dục pháp luật; làm tốt công tác hòa giải và thực hiện pháp lệnh dân 
chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác Hộ tịch trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản theo quy 
định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, theo Thông tư số 
01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư đảm bảo 
đúng về hình thức, chuẩn về chất lượng. Các văn bản ban hành đảm bảo đúng 
quy định của pháp luật đã từng bước hoàn thiện thể chế và góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.
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Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 80 KL/TW ngày 20/6/2020 của 
Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, tạo sự chuyển biến 
thực sự rõ nét trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 
, an ninh Quốc phòng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 
2023 của UBND phường./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- TT Đảng ủy phường;
-TT HĐND phường;                    (Để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND phường; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: Vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên
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