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

hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

I. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022
- 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
Năm 2022 phường đăng ký xây dựng 01 sản phẩm OCOP là Sắn dây, với 

diện tích 7ha. 
1. Quản lý đất đai-tài nguyên – môi trường
- Đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các hộ gia đình năm 

2022 là 68 giấy phép xây dựng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021.
- 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.  

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).

- Môi trường: Xây dựng 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. 

- Thủy lợi: 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.

2. Tài chính – thuế:
- Tài chính: 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).

- Thuế: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.

-  Ngân hàng tín dụng:- Ngân hàng CSXH: Tổng dư nợ là: 
33.099.150.000đ.

3. Văn hóa xã hội:
- Giáo dục đào tạo: Ba nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến 

năm học 2021-2022.
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- Công tác y tế: Số lượt khám chữa bệnh trên toàn phường 4135 lượt 
người. (trong đó khám BHYT 2.015 lượt). 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.

- Thông tin truyền thông, văn hóa thể thao du lịch: Được đề nghị Sở Văn 
hóa-TTDL  tặng giấy khen cho tập thể UBND phường năm 2022.

4. Nhiệm vụ Cải cách 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: 1735 hồ sơ (trực tuyến 809 hồ sơ, đạt tỷ lệ 46,6%; trực tiếp 
và qua dịch vụ bưu chính: 912 hồ sơ ); Tính đến 31/10/2022 số CBCC có chữ ký số 
là: 21/21 đồng chí đạt tỷ lệ 100 %. 

Chất lượng 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. 

5. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: 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). 

6. Quốc phòng, an ninh:
-  Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã giao đủ 

quân 16/16 thanh niên. Rà soát thanh niên trong độ tuổi SSNN năm 2023, đủ điều 
kiện nhập ngũ là 56. 

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. 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.

II. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
1. Mục tiêu: - 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.                                         

2. Giải pháp:
- 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. 
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.
- 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.

- 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. 
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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. 

- 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.

- 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. 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.

- 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.

- 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. 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.

- 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.

- 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. 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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- 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. 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, đặc biệt là nhiệm vụ phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu 
nạn và phòng chống cháy nổ, cháy rừng có hiệu quả.

- 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. 

- Công tác thanh tra và tư pháp: 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

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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