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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022,

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2022

Thực hiện Công văn số: 50/CV-ĐU ngày 17/01/2019 của Đảng ủy phường Văn 
An về báo cáo nhanh hàng tháng; Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ 
của các ban, ngành, các HTX, Trạm Y tế phường, UBND phường báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 
năm 2022, như sau:

Phần thứ nhất
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 
1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ
- Công tác sản xuất nông nghiệp: 
Công tác thủy lợi nội đồng, cày ải, đổ ải: Chỉ đạo HTX nông nghiệp phường tổ 

chức họp các KDC để tổng kết thu mùa và triển khai nạo vét vụ đông xuân năm 
2022-2023; Chỉ đạo các KDC chuẩn bị cho công tác cày ải.

Đến ngày 17 tháng 11 năm 2022 toàn phường đã cơ bản thu hoạch gần song 
diện tích lúa nếp cái hoa vàng, với năng suất bình quân đạt từ 150kg-160kg/sào. 
Giảm 5% so với vụ mùa 2021. HTX nông nghiệp triển khai kế hoạch làm thủy lợi nội 
đồng năm 2022-2023, phối hợp với các KDC đã tổ chức khảo sát toàn bộ các hệ 
thống kênh mương, tiểu thủy lợi nội đồng để tổ chức triển khai nạo vét. Ước tính ban 
đầu khoảng trên 7.000 m3.

- Công tác cung ứng vật tư nông nghiệp: HTX đã cung ứng một phần về vật tư, 
giống, phân bón và các loại thuốc BVTV cho nhân dân ở các KDC trong toàn 
phường phục vụ cho cây trồng vụ đông 2022. 
      - Công tác Bảo vệ thực vật và diệt chuột: UBND phường đã thành lập BCĐ diệt 
chuột, xây dựng kế hoạch diệt chuột năm 2023. Hiện nay HTX nông nghiệp đã lĩnh 
thuốc chuột do TP Chí Linh hỗ trợ để phục vụ cho cây vụ đông.
     - Trong chăn nuôi, thú y tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, 
gia cầm, cấp thuốc sát khuẩn, vắc xin miễn phí cho các hộ chăn nuôi đảm bảo phòng, 
chống dịch an toàn. 
      - Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và ngành nghề tiếp tục ổn định và phát triển. 
Hợp tác xã dịch vụ nước sạch tổng số đồng hồ nước HTX quản lý tháng 11/2022: 
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2.099 đồng hồ. Tổng khối lượng nước khai thác tháng 11/2022: 29.251 m3, sản lượng 
nước thương phẩm: 21.919 m3. Tỷ lệ hao tổn bình quân: 25,07% (thấp hơn tháng 
10/2022 0,37%). Duy trì thực hiện tốt công tác ngoại kiểm: Hàng tháng, Trung tâm 
nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tỉnh Hải Dương về kiểm tra xét nghiệm: 02 mẫu. 
Kết quả xét nghiệm mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN02: 2009/BYT) của Bộ y tế.

- Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/ĐU, ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ban 
chấp hành Đảng ủy phường Văn An về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội HTX dịch vụ 
nước sạch phường Văn An, nhiệm kỳ 2022-2027. HTX xây dựng kế hoạch và chuẩn 
bị công tác tổ chức Đại hội Hợp tác xã dịch vụ nước sạch phường Văn An, nhiệm kỳ 
2022-2027. HTX dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 09/12/2022.

2. Công tác quy hoạch, Quản lý đất đai, khoáng sản, Quản lý Đô thị - Xây 
dựng & Môi trường

- Phối hợp Đội quản lý trật tự đô thị thành phố trong công tác kiểm tra cấp phép 
xây dựng đối với các hộ cá nhân gia đình.

- Phối hợp với Công an phường trong việc rà soát, ký cam kết trong công tác 
phòng cháy chữa cháy đối với các hộ Kinh doanh trên địa bàn phường;

- Phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục hoàn thiện các hồ sơ 
giám sát, hồ sơ thầu Dự án Cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ phường;

- Tập trung phối hợp với ban tư vấn thành phố rà soát quy hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất của phường năm 2023. 

3. Công tác thu, chi ngân sách 
- Tổng chi ngân sách ngân sách trong tháng 695.528.908 đồng. Trong đó chi 

xây dựng 93.757.709 đồng, chi thường xuyên 601.771.199 đồng. Lũy kế từ đầu năm 
21.286.439.368 đồng trong đó chi xây dựng 16.491.010.709 đồng, chi thường xuyên 
4.795.428.659 đồng. 

- Tổng thu ngân sách trong tháng 316.515.816 đồng. Lũy kế từ đầu năm 
24.499.153.487 đồng.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Công tác giáo dục 
Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường triển khai tốt công tác giáo dục năm học mới 

2022-2023. Tổ chức gặp mặt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục 
phường Văn An nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-
20/11/2022).

2. Công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh
- Tổng hợp kết quả bình xét gia đình văn hóa của các KDC trên toàn phường 

với tỷ lệ toàn phường đạt 96,13%. Hoàn thiện hồ sơ trình phòng văn hóa thông tin 
thẩm định giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa của 09 khu dân cư.
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- Thực hiện tuyên truyền nhân kỉ niệm các ngày lễ trong tháng; Tuyên truyền 
trên hệ thống cổng thông tin điện tử của phường, Đài truyền thanh phường, trang 
Fangape Facebook: https://www.facebook.com/VanAnNEWS về các hoạt động phát 
triển kinh tế-xã hội, công tác cải cách hành chính...

- Đài truyền thanh phường duy trì tốt thời lượng thu, phát sóng trên hệ thống 
truyền thanh của phường. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền các văn bản của UBND 
thành phố, của phường trong tháng.

3. Công tác y tế, công tác phòng chống dịch Covid-19
           Theo số liệu thống kê từ 01/01/2022-18/10/2022 tổng số trường hợp F0: 2.121, 
số ca khỏi bệnh: 2.120, 01 ca tử vong.
        Công tác tiêm vắc xin phòng dịch: tổng số liều vắc xin phòng COVID-19 đã tiêm là 
22.723 trong đó: Mũi 1: 7.440; mũi 2: 7.037; mũi 3: 6.885; mũi 4: 1.361.
      Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với ca sinh 
4,08% (4/98 trường hợp), tỷ số giới tính khi sinh là 55 bé trai/43 bé gái. 
      Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em 70/745 trường hợp bằng 9,3%.
- Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện tốt không có tai biến trong điều 
trị, từ ngày 01/01/2022-10/11/2022 đã khám chữa bệnh cho 3.518 lượt bệnh nhân, điều 
trị tăng huyết áp cho 236 lượt người, tổ chức tiêm phòng cho trẻ trong độ tuổi an toàn, 
đúng kế hoạch. 

- Công tác quản lý các đối tượng mắc bệnh xã hội theo quy định, hàng tháng có tư 
vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân lao, tâm thần kinh, bệnh nhân sốt rét. Khám 
định kỳ 03 tháng/lần.

4. Lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội 
Chi trả tiền trợ cấp tháng và trợ cấp một lần tháng 11/2022 cho người có công 

và thân nhân đúng quy định tổng số tiền đã chi trả là: 368.880.000 đồng.
Tiếp nhận và hoàn thiện 03 hồ sơ người có công đề nghị hỗ trợ mai tang phí, 

đính chính thông tin.
Hoàn thiện 08 hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai tang phí, đề nghị hưởng, điều chỉnh trợ 

cấp cho đối tượng Bảo trợ xã hội.
Làm việc với công dân có ý kiến phát biểu tại hội nghị đối thoại của đồng chí 

Bí thư Thành uỷ (Ông Nguyễn Ngọc Bích-KDC Hữu Lộc) về nội dung đối tượng 
được chế độ chất độc hoá học.

Thực hiện tổng hợp và lập tờ trình đề nghị UBND thành phố phê duyệt kết quả 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 áp dụng thực hiện năm 2023. Đồng thời lập 
biểu thống kê dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo năm 2021, 6 tháng năm 2022 và kết quả rà 
soát năm 2023 gửi thành phố cập nhật dữ liệu quản lí.

Thành lập hội đồng đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em và chấm điểm 
phường năm 2022, kết quả phường Văn An không đủ điều kiện đề nghị cấp trên công 
nhận vì trong thời kì đánh giá phường có 02 trẻ em bị đuối nước tử vong.

https://www.facebook.com/VanAnNEWS
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Thực hiện phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường lành mạnh không có tệ nạn 
ma túy mại dâm năm 2022, tổng số phường tự chấm đạt 73, ở mức có chuyển hoá. 

5. Công tác cải cách hành chính; Xây dựng chính quyền; Thi đua, Khen thưởng.  
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch công tác cải cách hành chính quý IV năm 2022 

trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4, số hóa hồ 
sơ kết quả giải quyết TTHC.

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận trong tháng 11/2022 (từ 19/10-18/11): 303 thủ tục, 
243 thủ tục tiếp nhận trực tuyến, đạt 80,19%; tiếp nhận trực tiếp 53; từ kỳ trước 07; số 
hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả 298 thủ tục, trước hạn 297, đạt 99,66%; đúng hạn 01 
thủ tục đạt 0,34%, đang giải quyết trong 05 hạn, Số thủ tục trễ hẹn 0 thủ tục.

- Kết quả tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ 15/12/2021-18/11/2022: 1916/2937 đạt 65,23%. 
- Kết quả số hóa từ 01/01/2022-18/11/2022: đạt 58,78%
Xây dựng chính quyền: Triển khai kế hoạch đánh giá cán bộ công chức năm 2022, 

chuẩn bị hồ sơ cho công tác kiểm tra chéo khối thi đua các xã phường năm 2022.
Triển khai, hoàn thiện hồ sơ đánh giá thi đua khen thưởng đối với tập thể và các cá 

nhân năm 2022.
III. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ; QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG; TƯ 

PHÁP; GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN. 
1. Công tác an ninh trật tự 
Công an phường tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn, tích cực phòng 

ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội giữ ổn định địa bàn không có vụ việc nghiêm trọng phát 
sinh trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu. Tiếp tục phối 
hợp với công an thành phố thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp, cấp mã số định 
danh điện tử cho công dân. Thực hiện thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú cho 27 
trường hợp, tạm trú cho 03 trường hợp, xóa đăng ký 01 trường hợp, điều chỉnh thông 
tin 14 trường hợp. 

Triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ trên địa bàn phường tổng 156 hộ kinh doanh và hơn 600 hộ dân.

2. Công tác quân sự địa phương 
Tổ chức sơ khám tuyển chon am thanh niên trong diện gọi nhập ngũ năm 2023. 

Tổng số điều khám 65 thanh niên, đến khám 50 thanh niên, chưa khám 15 thanh niên, 
đạt sức khẻo 35 thanh niên, không đạt 15.

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch
Đăng ký khai sinh cho 35 trường hợp trong đó đăng ký mới 17 (nam 07, nữ 

10); đăng ký lại 18; khai tử 10 trường hợp trong đó đăng ký mới 10, đăng ký lại 0; 
đăng ký kết hôn 04 trường hợp trong đó đăng ký mới 04; đăng ký lại 00; cấp giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân 22 trường hợp; Cấp bản sao trích lục 40, trích lục bổ sung, 
cải chính thay đổi hộ tịch 05 trường hợp; Chứng thực bản sao từ bản chính 158 
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trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 15 trường hợp, chứng thực chữ ký, điểm 
chỉ 10 trường hợp, liên thông cấp 17 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, thực hiện 
các kết luận, kiến nghị sau thanh tra. 

UBND phường thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND 
phường theo quy định vào thứ tư hằng tuần. Trong tháng 11 năm 2022 UBND phường 
không nhận được đơn thư nào của công dân.

Phần thứ hai
Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2022

I. LĨNH VỰC KINH TẾ.
1. Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nhiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Tiếp tục kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo các KDC cày ải theo đúng tiến độ. Kết 

hợp củng cố nạo vét hệ thống kênh mương để đảm bảo cho việc tưới tiêu vụ chiêm 
xuân 2022-2023.

- Phối kết hợp với các cấp, các ngành trong phòng trừ dịch bệnh trong chăn 
nuôi, gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm trên địa bàn.

- HTX dịch vụ nước sạch tiếp tục các hoạt động và phương án cấp nước an 
toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng. Duy trì công tác nội kiểm chất lượng nước để đảm 
bảo nước sạch được cung cấp phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân có chất lượng 
tốt nhất và an toàn.

2. Công tác quy hoạch, Quản lý đất đai, khoáng sản
- Tiếp tục phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên môi trường xây dựng 

phương án quy hoạch phân khu của phường.
- Tích cực kiểm tra ngăn chặn việc khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt các 

hộ lấn chiếm đất công, đất nghĩa trang nhân dân, tự xây dựng nhà ở sai mục đích.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan cấp trên hoàn thiên các thủ tục đối với các 

hộ có đất tự ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 
3. Quản lý đô thị-Xây dựng-Môi trường; Giao thông, thủy lợi, PCTT&TKCN
Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ công trình xây dựng, cải 

tạo nghĩa trang liệt sĩ phường Văn An. Tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống 
thiên tai năm 2022 đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

4. Công tác thu, chi ngân sách 
Thực hiện thu, chi ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo kế hoạch chi lương 

và các hoạt động thường xuyên. Hoàn thiện báo cáo thu, chi ngân sách năm 2022. 
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 
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1. Công tác giáo dục - Văn hóa, thông tin, truyền thanh 
- Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế 

hoạch năm học mới 2022-2023.
- Đài truyền thanh phường, công chức Văn hóa-xã hội tổ chức các tốt các hoạt 

động thông tin, tuyên truyền các ngày kỉ niệm trong tháng, các hoạt động phát triển kinh 
tế của địa phương, tuyên truyền công tác cải cách hành chính…Đổi mới, tăng cường 
công tác viết tin bài bám sát vào các hoạt động kinh tế-chính trị của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch trang trí khánh tiết, tổ chức các hoạt động chào mừng năm 
mới 2023.
          2. Công tác y tế

Tiếp tục chiến dịch tiêm vacxin covid-19 cho các đối tượng theo quy định. 
Tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi đủ 2 mũi theo chỉ đạo.

Tiếp tục giám sát, kiểm tra, tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong 
các cơ quan, doanh nghiệp, các trường học, các cơ sở dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ và thức ăn 
đường phố trên địa bàn phường.

Tiếp tục thực hiện khám sàng lọc các bệnh không lây tại trạm y tế, tại các 
KDC. Quản lý bệnh nhân mắc các bệnh không lây tại trạm y tế.

 Thực hiện khám chữa bệnh, khám bảo hiểm y tế đúng quy định đảm bảo an 
toàn, không có tai biến trong điều trị. 

Quản lý chặt chẽ các chương trình mục tiêu y tế quốc gia như; tăng huyết áp, 
các bệnh truyền nhiễm không lây, lao, HIV/AIDS...

3. Lao động việc làm và đảm bảo an sinh xã hội 
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp Bảo trợ xã hội, hồ sơ người có công cho đối tượng 

phát sinh. Thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công đảm bảo theo quy định và các 
nhiệm vụ phát sinh khi được cấp trên giao. Triển khai các nội dung về thống kê, hỗ trợ 
việc làm cho người lao động theo chỉ đạo từ các cấp. Ban hành quyết định công nhận 
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, lập sổ theo dõi hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, rà 
soát báo tăng giảm Bảo hiểm y tế cho các hộ đúng quy định.

4. Công tác cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền và Thi đua - Khen thưởng 
Cải cách hành chính: Chỉ đạo công chức chuyên môn UBND phường tiếp tục 

triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2022 trong đó nhiệm vụ 
trọng tâm là: thường xuyên rà soát TTHC theo các quyết định công bố của UBND 
tỉnh, tiếp tục nâng tỷ lệ tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4, tỷ lệ số 
hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường trách nhiệm cán bộ, 
công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
cho tổ chức và công dân tuyệt đối không để thủ tục trễ hẹn.

Hoàn thiện các văn bản, báo cáo phục vụ cho công tác chấm điểm cải cách 
hành chính năm 2022; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.
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Đôn đốc các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các báo cáo phục vụ cho Kỳ họp 
Thứ Năm HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

III. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ; QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG; TƯ 
PHÁP VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ 

1. Công tác an ninh trật tự
- Chỉ đạo Công an phường triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm 

bảo tốt an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn phường. Triển khai thực hiện tốt 
công tác quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn phường. Tiếp tục triển khai rà soát, thực 
hiện cấp mã số định danh cá nhân, làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho 
các độ tuổi phục vụ cho việc triển khai thực hiện đề án 06.

- Thực hiện tốt việc cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại công an phường.
- Công an phường tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy 

tại các hộ gia đình sản xuất kinh doanh, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.
- Tiếp tục chỉ đạo Công an phường thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý các đối 

tượng vi phạm pháp luật, ngăn chặn kịp thời những tụ điểm có nguy cơ gây mất an toàn 
xã hội, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài 
nguyên khoáng sản, lĩnh vực an ninh trật tự…

2. Công tác quân sự địa phương 
Đảm bảo công tác quân sự địa phương, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên 

cấp trên giao. 
Tiếp tục phát Lệnh gọi sơ khám NVQS cho nam thanh niên chưa khám tuyển. 

Hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cho thanh niên chuẩn bị khám NVQS thành phố. Hoàn 
thiện hồ sơ cho thanh niên khi có kết quả khám tuyển NVQS thành phố. 

Sẵn sàng cơ động khi có thiên tai cháy rừng sảy ra trên địa bàn.
3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch, tiếp công dân giải quyết đơn thư, PCTN 
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp, hộ tịch theo quy định. Thực hiện 

tiếp công dân theo quy định, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư của công dân.
Trên đây là báo cáo của UBND phường Văn An về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022, một số nhiệm vụ trong tâm phát triển 
kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2022./.

      Nơi nhận:      
- BCH Đảng ủy phường;
- TT HĐND; UBMTTQ phường;
- Cán bộ, công chức phường;
- Các HTX, Trạm y tế phường;
- 09 KDC trong toàn phường;
- Lưu VP HĐND - UBND phường.

       TM. UBND PHƯỜNG
   CHỦ TỊCH

                               

  Đỗ Đức Phu
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