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Phường Văn An nằm về phía Tây Nam của thành phố Chí Linh, phía Bắc 
giáp phường Cộng Hoà và xã Lê Lợi, phía nam giáp huyện Nam Sách được 
ngăn cách bởi con sông Kinh Thầy. Phía Đông giáp phường Chí Minh và 
phường Tân Dân. Phía Tây giáp phường Phả Lại và phường Cổ Thành.

Phường có tổng diện tích tự nhiên 1.502 ha, trên 3.600 hộ với trên 11.000 
nhân khẩu. Phường có 9 khu dân cư phân bố thành 02 khu vực rõ rệt, khu vực 
ven Sông Kinh Thầy có 05 KDC (Kỳ Đặc, Kiệt Thượng, Kiệt Đoài, Kiệt Đông, 
Kinh Trung), khu vực giáp Quốc lộ 18 có 04 khu dân cư (Hữu Lộc, Trại 
Thượng, Trại Sen, Tường). 

Kinh tế: Thu nhập chủ yếu của người dân địa phường từ hoạt động thương 
mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp và lao động làm việc trong các Công ty, 
doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề, nguồn ngoại tệ do 
xuất khẩu lao động nước ngoài chuyển về.

Xã hội: Toàn phường có 9/9 khu dân cư đạt danh hiệu KDC Văn hóa, cả 3 
cấp học đều đạt trường chuẩn Quốc gia, trạm y tế đạt chuẩn, tỷ lệ gia đình đạt danh 
hiệu gia đình văn hóa trong những năm gần đây tỷ lệ đạt từ 90% trở lên. Công tác y 
tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo tốt. Công tác an ninh trật tự 
được giữ vững.

B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Trong năm 2022 tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế đang 

phát triển phục hồi, tuy nhiên thời tiết diễn biến bất lợi, một số lĩnh vực sản xuất 
gặp khó khăn nhất định, nhất là sản xuất nông nghiệp… đã tác động trực tiếp 
đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó UBND 
phường đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, Nghị 
quyết của Đảng ủy, HĐND phường với phương châm “thích ứng linh hoạt, tăng 
trưởng bứt phá”, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập 
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trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội vừa triển khai quyết 
liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
Năm 2022, Lãnh đạo UBND phường tổ chức nhiều cuộc họp triển khai 

các nhiệm vụ trọng tâm theo Quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 
2021-2026 và chương trình, kế hoạch công tác năm. Các thành viên UBND 
phường đã bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ ở lĩnh vực 
mình phụ trách. Đối với bộ phận thực hiện tiến độ được giao còn chậm, lãnh đạo 
UBND phường đã nghiêm túc phê bình, nhắc nhở để phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ đề ra. Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của 
UBND phường phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Việc triển 
khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của thành phố, của Đảng 
ủy, HĐND phường được UBND phường tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời.

II. Lĩnh vực kinh tế 
Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 735,1 tỷ đồng tăng 10,27% so với 

cùng kỳ năm 2021; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 66,8 triệu 
đồng/người/năm. Tỷ trọng Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 41,23%; Tỷ 
trọng ngành thương mại, dịch vụ đạt 38,31%; Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, 
thủy sản đạt 20,46% cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 

1.1. Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng. Giá trị sản xuất ước đạt trên 303,2 tỷ 
đồng, đạt 107,5% so với kế hoạch năm, tăng 15,46% so với cùng kỳ năm 2021. 

1.2. Thương mại - dịch vụ - du lịch giá trị sản xuất ước trên 281,6 tỷ đồng, 
đạt 100,57% kế hoạch năm, tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2021. 

Đến thời điểm hiện tại toàn phường có 366 cơ sở, hộ gia đình duy trì và phát 
triển kinh doanh, dịch vụ, ngành nghề, tăng 14 hộ so với cùng kỳ năm 2021. HTX 
Dịch vụ nước sạch phường hoạt động ổn định tổng số đồng hồ cấp nước trong toàn 
phường hiện đang quản lý là 2.100 đồng hồ. Sản lượng nước khai thác đạt 304.745 
m3 nước, khối lượng nước thương phẩm đạt 227.300 m3, tỷ lệ hao tổn bình quân là 
25,41%. Doanh thu đạt trên 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 110 triệu đồng.         

Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả. Tổng số thành viên tính đến hết 
tháng 10 năm 2022: 2.299 thành viên. Vốn điều lệ: 8,2 tỷ đồng; Vốn huy động: 
295,9 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022 đạt 90%, so với cùng kỳ năm 2021 tăng: 
3%; Tiền thừa gửi Ngân hàng Hợp tác 91,9 tỷ đồng; Dư nợ cho vay: 224,9 tỷ đồng 
đạt tỷ lệ: 113,6% so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 24,9 %; Lợi nhuận 
hết tháng 10 năm 2022 là 3,8 tỷ đồng.

Trên địa bàn phường có 02 cụm công nghiệp (phía Đông - KDC Tường, 
phía Tây - KDC Hữu Lộc). Tính chung trên địa bàn phường hiện có 15 doanh 
nghiệp đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm cho trên 1.600 lao động trong đó 
chủ yếu là lực lượng lao động trẻ với mức thu nhập bình quân từ 4 triệu đến 6 
triệu đồng/người/tháng.

1.3. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Tiếp tục phát triển theo 
hướng tập trung, nâng cao chất lượng, sản phẩm. Giá trị sản xuất nông, lâm 
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nghiệp, thủy sản ước đạt trên 150,3 tỷ đồng đạt 102,24% kế hoạch năm, tăng 
7,82% so với cùng kỳ năm 2021. 

 Nông nghiệp: Trồng lúa, tổng diện tích gieo cấy vụ chiêm là 427 ha đạt 100 
% kế hoạch trong đó lúa chất lượng cao là: 333,1 ha; Lúa thường là: 93,9 ha.

Sản lượng cả năm 2022 đạt: 4.321 tấn trong đó lúa chất lượng cao đạt: 3.917 
tấn, lúa thường đạt: 404 tấn. Ước thu từ hoạt động trồng lúa, cây hoa mầu các loại 
đạt trên 50 tỷ đồng. Thu từ các hoạt động dịch vụ nông nghiệp đạt trên 10 tỷ đồng.
         Vườn đồi: Diện tích cây ăn quả của phường có trên 100 ha trong đó chủ yếu 
là cây vải, nhãn, mít, na, dứa, thanh long,… ước sản lượng cây ăn quả bán ra thị 
trường năm 2022 đạt trên 220 tấn, giá trị ước thu đạt trên 3,5 tỷ đồng.

Lâm nghiệp:  Duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực 
hiện công tác quản lý khai thác lâm sản theo đúng quy định về khai thác chính 
và tận dụng, tận thu lâm sản. 
        Chăn nuôi, thủy sản: Tổng đàn lợn trong toàn phường có trên 4.200 con. Tổng 
đàn gia cầm có trên 80.000 con, tổng sản lượng đạt trên 240 tấn. Tổng sản lượng cá 
các loại đạt trên 500 tấn, trong đó chủ yếu là sản lượng cá lồng.

1.4. Hoạt động thu - chi ngân sách được triển khai thực hiện cơ bản đáp 
ứng các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tổng thu ngân sách tính đến ngày 31/10/2022 
đạt: 24.233.251.293 đồng, trong đó thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp 
trên: 13.420.738.950 đồng vượt 510,57% kế hoạch năm. Tình hình thu vượt 
133,34% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách đến 31/10/2022 là 20.913.818.618 
đồng vượt 101,38 % kế hoạch năm.

1.5.  Quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư công và giao thông thủy lợi:
          - Quy hoạch: Phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố 
hoàn thiện Quy hoạch chung, Quy hoạch sử dụng đất của thành phố và Quy 
hoạch phân khu của phường. Phối hợp với Ban giám hiệu trường Tiểu học và 
Trung học cùng Đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch chi tiết các nhà trường.

- Quản lý đô thị: Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị trên trục đường 
Lê Thánh Tông đoạn phường Văn An quản lý, UBND phường đã chỉ đạo lực 
lượng Công An, Bảo vệ Dân phố và công chức chuyên môn phối hợp tổ chức 03 
đợt ra quân dẹp biển bảng, hàng quán chiếm dụng lòng, nề đường, vỉa hè. Qua 
03 đợt ra quân đã thu giữ 15 biển bảng các loại sai quy định. 

- Xây dựng cơ bản:
Do có sự Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, quy hoạch sử dụng đất 

và Quy hoạch phân khu phường nên đến nay các công trình, dự án nằm trong 
danh mục Nghị quyết đầu tư công 2022 của phường chưa được triển khai (mới 
được thành ủy chấp thuận phương án đầu tư công trình xây dựng cải tạo Nghĩa 
trang liệt sĩ phường).

Hoạt động quản lý nhà ở riêng lẻ trong nhân dân được đảm bảo chặt chẽ 
theo đúng quy định, từ đầu năm 2022 đến nay không có hộ gia đình vi phạm về 
trật tự xây dựng tại địa phương. Tổng số Giấy phép xây dựng tính đến hết tháng 
10/2022 là 63 trường hợp.

- Công tác giao thông, thủy lợi:
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Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình để triển 
khai đường giao thông bê tông có bề rộng mặt đường 5,5m. Hoàn thành và đưa vào 
sử dụng 5,3km đường giao thông ở các KDC. Phối hợp với Đơn vị tư vấn khảo sát, 
lập hồ sơ một số hạng mục Đường dẫn và cầu Tân An nối liền huyện Nam Sách và 
thành phố Chí Linh.

 Công tác quản lý nhà nước về giao thông, đường giao thông đối với các 
tuyến do phường quản lý được tăng cường, qua đó đảm bảo kết cấu mặt đường 
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Chỉ đạo HTX DV Nông nghiệp và các khu dân cư tổ chức nạo vét kênh, 
mương nội đồng năm 2022, tổng khối lượng nạo vét thủy lợi nội đồng toàn 
phường 2854,6 m3.
         1.6. Quản lý đất đai - Tài nguyên - Môi trường.

- Quản lý đất đai: Phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố 
khảo sát lập dự án thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển KT - XH ở địa 
phương. Hướng dẫn đợt 1 cho 18 hộ dân có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
thành phố cấp giấy chứng nhận QSDĐ diện đất tự ở trước ngày 01/7/2014.

- 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. Tiếp 
nhận hồ sơ các hộ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên toàn 
phường 117 hộ.

- Quản lý tài nguyên: Tập trung chỉ đạo Công an phường, Ban bảo vệ dân 
phố xây dựng lịch trực, tuần tra phòng chống khai thác cát trên sông Kinh Thầy 
thuộc địa phận phường Văn An và khai thác khoáng sản trái phép. Do đó trong 
năm 2022 tình hình quản lý, tài nguyên, khoáng sản được quản lý chặt chẽ.

- Môi trường: UBND phường đã quy hoạch được 01 bãi tập kết rác tập trung 
nằm tại KDC Kỳ Đặc diện tích 300 m2.

Đã triển khai thành công mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở KDC Kiệt Đoài, 
tiếp theo sẽ tiến hành triển khai rộng rãi ở tất cả các Khu dân cư trên toàn phường.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của thành ủy về 
thành phố Chí Linh sáng, xanh, sạch, đẹp, thời gian vào chủ nhật tuần thứ hai và 
thứ tư trong tháng.

1.7. Công tác PCTT&TKCN và bảo vệ rừng được quan tâm từ công tác 
tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ban, ngành, tổ chức và công dân. Đồng 
thời triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án PCTT&TKCN và bảo vệ rừng 
năm 2022 phù hợp với thực tế địa phương. 

Phối hợp cùng Hạt quản lý đê tuyên truyền, ký cam kết biện pháp đảm 
bảo an toàn trong công tác PCTT & TKCN trong mùa mưa lũ đối với các hộ 
nuôi thả cá lồng, các khu tập kết bến bãi. Xử lý các trường hợp lấn chiếm, vi 
phạm hành lang bảo vệ đê.

III. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 
1.1. Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo 03 cấp học tiếp tục triển khai thực hiện 

kế hoạch năm học 2021-2022, linh hoạt trong việc triển khai việc dạy và học 
trực tuyến, trực tiếp cho học sinh trong diễn biến của dịch COVID–19. Công tác 
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xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan 
tâm. Chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia được duy trì và phát huy 
hiệu quả.

Chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 duy trì ổn định, cả ba nhà trường 
đều giữu vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia (Trường Mầm non, Tiểu học 
mức độ 1, Trường THCS mức độ 2).

- Trường THCS có 523 học sinh kết quả năm học: Học lực giỏi có 87 học 
sinh tỷ lệ 16,7%, học lực khá 229 học sinh tỷ lệ 43,9%, học lực trung bình 197 
học sinh tỷ lệ 37,7%, học sinh yếu, kém: 09 học sinh tỷ lệ 1,7%. Năm học 2021-
2022 nhà trường có 03 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố; 01 học sinh đạt 
giải nhì cấp thành phố, đạt giải khuyến khích môn Địa lý 9 cấp tỉnh; 01 dự án đạt 
giải nhì thành phố, và đạt giải tư cấp tỉnh dự thi khoa học kỹ thuật; thi Sáng tạo 
Thanh thiếu niên nhi đồng Đạt giải nhất thành phố, đạt giải nhì tỉnh, giải khuyến 
khích Quốc gia và nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp 
thành phố, cấp tỉnh; 100% cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trường Tiểu học Văn An có 812/815 học sinh đã Hoàn thành Chương 
trình lớp học, được lên lớp thẳng, đạt tỷ lệ 99,6%; trong đó có 655/815 học sinh 
được khen thưởng đạt 80,4%; có 96 học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp 
trường, cấp thành phố. Trong năm học Trường tiểu học có 02 giáo viên được 
công nhận “Giáo viên dạy giỏi” cấp thành phố; 01 giáo viên đạt giải Nhì cuộc 
thi Tìm hiểu 75 năm lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương”, 01 giáo viên đạt giải 
Ba hội thi “Duyên dáng áo dài” cấp thành phố. Danh hiệu lao động tiên tiến đạt 
100% được Chủ tịch UBND thành phố công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” 
và tặng Giấy khen cho Tập thể nhà trường.

- Trường Mầm Non duy trì 17 lớp học với 440 học sinh. Tỷ lệ huy động 
trẻ ra lớp: Nhà trẻ đạt 13% (đạt 60% so chỉ tiêu kế hoạch đầu năm); Mẫu giáo đạt 
90 %; Trong đó trẻ 5 tuổi  118/118 cháu đạt 100%.

Nhà trường luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, 
giáo dục trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. 

Năm học 2021-2022 trường có 02 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp 
thành phố. Đề nghị Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động tiên tiến; chiến si thi 
đua cơ sở cho 05 cá nhân.

Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo cho năm 
học mới, tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

1.2. Công tác y tế, dân số và phát triển. 
Triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của 

các cấp và Nghị quyết chỉ đạo của Đảng ủy phường về công tác phòng, chống 
dịch COVID 19 trong tình hình mới.

Công tác điều trị F0 tại nhà được thực hiện tốt theo hướng dẫn của cơ 
quan y tế cấp trên hạn chế thấp nhất người dân tử vong do Covid-19. Chiến dịch 
tiêm Vắc xin phòng CoVid-19 cho người dân đạt hiệu quả cao.
           Theo số liệu thống kê từ 01/01/2022-31/10/2022 tổng số trường hợp F0: 
2.121, số ca khỏi bệnh: 2.120, 01 ca tử vong.
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        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.
       Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được đảm bảo tốt, từ đầu năm 
đến 10/11/2022 đã khám chữa bệnh cho 3.518 lượt bệnh nhân.
      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%.

1.3. Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được quan tâm, trú trọng. Phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gia đình văn hóa, khu dân 
cư văn hóa. Phong trào xây dựng “Tuyến phố văn minh công dân thân thiện”, 
xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 
Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được duy trì tốt.

Đã chỉ đạo đăng kí gia đình văn hoá năm 2022 trên địa bàn phường của 09 
KDC. Tỷ lệ gia đình văn hoá năm 2022 toàn phường đạt 95% và 09/09 KDC giữ 
vững danh hiệu KDC văn hoá. 

Công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích, tổ chức lễ hội:  Đã trùng 
tu 02 di tích cấp tỉnh (Cụm di tích Đình-chùa- nghè KDC Kiệt Đoài và Cụm di 
tích Đình -  chùa-nghè KDC Kỳ Đặc).

Lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh năm 2022 đối với Cụm di 
tích Đình- Chùa Hữu Lộc.

Về công tác quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn phường, có 4 trạm 
phát sóng. Trong đó 01 viên thông, 03 của viettel, 02 đại lý Internet, 09 nhà nghỉ, 
01 cửa hàng sách. Hàng tháng, Ban văn hóa đã phối hợp với các Ban ngành chức 
năng kiểm tra theo thẩm quyền. Cơ bản các cá nhân sử dụng dịch vụ chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của địa phương và pháp luật của Nhà nước.

1.4. An sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết việc làm cho 232 lao động trong 
đó lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là 108 người. Thực hiện 
đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước đối với Người có công với cách 
mạng, các đối tượng Bảo trợ xã hội, người nghèo…..Tổng kinh phí chi trả trợ cấp 
hàng tháng và trợ cấp 01 lần cho các đối tượng người có công đến hết tháng 10 năm 
2022 là trên 4,3 tỷ đồng. 

Chi hỗ trợ người nhiễm CoVid - 19 phải cách ly y tế theo Nghị quyết 126 
của Chính phủ cho 140 trường hợp với tổng số tiền chi trả là: 148,6 triệu đồng.

Triển rà soát, tổng hợp nhu cầu về nhà ở cho người có công, thân nhân liệt 
sĩ giai đoạn 2021 - 2025, kết quả: Toàn phường có 22 hộ nộp đơn đăng kí xây 
mới và sửa chữa nhà ở, UBND phường đã lập danh sách chuyển các cấp xây 
dựng kế hoạch hỗ trợ cho 16 hộ đủ điều kiện. Hướng dẫn 09 hộ gia đình người 
có công đã xây mới và sửa chữa nhà ở giai đoạn 2016 - 2021, lập hồ sơ đề nghị 
cấp trên xem xét hỗ trợ theo quy định. Trong năm đã chi số tiền 190 triệu đồng 
cho 05 hộ người có công xây mới và sửa chữa nhà ở diện cấp bách.

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 75 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2022), trong đó chỉ đạo 09/09 khu 
dân cư tổ chức hội nghị gặp mặt người có công, thân nhân người có công; Tổng 
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kinh phí UBND phường chi hỗ trợ và tặng quà trong dịp kỉ niệm 27/7/2022 là 
trên 50 triệu đồng. Chuyển quà của Chủ tịch nước 244 suất với tổng số tiền là 
75,6 triệu đồng, quà của tỉnh 257 suất với tổng số tiền trên 218,4 triệu đồng. 

Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 toàn phường có 
03 hộ; Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 
2022 áp dụng cho năm 2023 kết quả: Số hộ nghèo: 36 hộ tỉ lệ 0,99% giảm 02 hộ so 
với năm 2022; Số hộ cận nghèo là 27 hộ, tỉ lệ 0,74% tăng 06 hộ so với năm 2022, hộ 
thoát nghèo 06 hộ; hộ thoát cận nghèo 03 hộ; hộ không nghèo là 04 hộ; hộ có mức 
sống trung bình là 26 hộ.

Tổ chức 04 đợt xác định, xác định lại mức độ khuyết tật cho 17 trường hợp. 
Đề nghị UBND thành phố ra quyết định thực hiện trợ cấp BTXH hàng tháng, điều 
chỉnh, thôi hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội, hỗ trợ chi phí mai táng cho tổng số 87 
trường hợp.

1.5. Cải cách hành chính
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính luôn được tăng 

cường và chỉ đạo quyết liệt được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
UBND phường trong năm 2022, thông qua việc ban hành các kế hoạch, báo cáo 
đánh giá về CCHC của UBND phường theo từng thời gian, thời điểm quy định.

+ Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 
61/2018/NĐ – CP thực hiện tốt. 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải 
quyết của UBND cấp xã được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả UBND phường và trên trang thông tin điện tử UBND phường để tổ chức và 
công dân được biết, thực hiện.

100% thủ tục hành chính tiếp nhận đã được giải quyết và trả kết quả đúng 
thời gian quy định, không có thủ tục quá hạn. 

Tổ chức và công dân thực hiện thủ tục hành chính tại UBND phường đều 
đánh giá hài lòng, không có ý kiến, kiến nghị nào của tổ chức và người dân liên 
quan đến giải quyết TTHC. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và số hóa hồ sơ kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính đạt và vượt tỷ lệ theo kế hoạch đặt ra cụ thể:

+ Kết quả giải quyết TTHC từ 01/01/2022-31/10/2022:
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận 2.657, trực tuyến 1.763 đạt 66,35%, trực tiếp 

892 đạt 33,65%. Số hồ sơ đã giải quyết 2.644, trước hạn 2.641 đạt 99,88%, đúng 
hạn 03 đạt 0,12%.

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC: đạt 58%
1.6. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch; Công tác tư pháp đạt kết quả tích cực. Hoạt 

động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường. Công tác hộ tịch, 
chứng thực đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định pháp luật. 

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 14/11/2022: đã đăng ký khai sinh cho 210 
trường hợp (trong đó khai sinh mới 98 trường hợp: nam 55, nữ 43, khai sinh lại 
112 trường hợp); đăng ký khai tử cho 54 trường hợp (trong đó đăng ký khai tử 
mới 49 trường hợp, khai tử lại 05 trường hợp); đăng ký kết hôn cho 85 trường 
hợp (trong đó đăng ký kết hôn mới 65, đăng ký kết hôn lại 20). Cấp giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân 154 trường hợp trong đó để đăng ký kết hôn là 57 
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trường hợp, để sử dụng vào mục đích khác là 97 trường hợp. Thay đổi, cải 
chính, bổ sung hộ tịch 16 trường hợp. Liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ em 97.

Chứng thực tổng số 1.993 thủ tục trong đó chứng thực bản sao từ bản chính 1.717 
bản, chứng thực chữ ký và điểm chỉ 72 văn bản, chứng thực hợp đồng giao dịch 204.

1.7. An ninh chính trị &TTATXH, công tác quân sự địa phương được đảm 
bảo và giữ vững. 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. 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 theo kế hoạch đặt ra làm cơ 
sở cho việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 
cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Công tác Quân sự địa phương: Tổ chức lễ giao quân năm 2022, giao đủ 
100% chỉ tiêu 16/16 thanh niên cho các đơn vị (trong đó 02 công dân thực hiện 
nghĩa vụ công an) Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 cho 45 thanh niên đạt 91,8% tăng 
2% so với năm 2021.

Tổ chức sơ khám tuyển cho nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự 
năm 2023 tổng 64 trường hợp.

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng dân quân được 
quan tâm triển khai thực hiện theo kế hoạch được thành phố phê duyệt. Rà soát 
biên chế lực lượng dân quân phường: Dân quân năm thứ nhất 30 đồng chí, dân 
quân cơ động 28 đồng chí, dân quân tại chỗ 75 đồng chí, binh chủng 18. Tổ 
chức huấn luyện cho lực lượng dân quân năm thứ nhất tại Ban CHQS thành phố 
Chí Linh đúng đủ quân số; Tổ chức huấn luyện cho dân quân cơ động, Dân quân 
binh chủng bảo đảm đủ chỉ tiêu, đủ quân số, và kiến thức quốc phòng an ninh.

Tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động phường, quân số 28 đồng 
chí tại Ban CHQS thành phố đảm bảo yêu cầu đặt ra.

1.8. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 
nhũng và thực hiện kết luận sau thanh tra được quan tâm, thực hiện đảm bảo quy 
định của pháp luật. Trong năm 2022 Chủ tịch UBND phường thực hiện tiếp 02 
lượt công dân, tiếp nhận 02 đơn phản ánh, kiến nghị do cấp trên chuyển đến và 
đã tổ chức buổi làm việc với công dân.

IV. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các 
phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

Có được những kết quả đạt được là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 
hành hoạt động của UBND phường phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội địa 
phương. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của 
thành phố, của Đảng ủy, HĐND phường được UBND phường tổ chức thực hiện 
hiệu quả, kịp thời.

Năm 2022, UBND phường đã triển khai công tác thi đua, khen thưởng đã 
có nhiều đổi mới tích cực bám sát vào các quy định của pháp luật và các phong 
trào do các cấp phát động. Trong đó tập trung vào các phong trào thi đua phát 
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triển kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tạo không khí sôi nổi, phát 
huy được tinh thần và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức. Trên cơ 
sở tình hình thực tế địa phương đã có những sáng tạo trong công tác thi đua - 
khen thưởng. Bình xét khen thưởng đúng đối tượng, thưởng đúng theo quy định 
và tập trung không giàn trải. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội làm tốt trong công tác 
tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, các đoàn thể tập hợp được sức mạnh của 
đoàn viên, hội viên để triển khai các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương.

V. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, 

giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí phấn khởi thi đua 
lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng của đất 
nước, địa phương. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước; yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - 
xã hội; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, đến ơn đáp nghĩa, phòng chống 
thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là dịch viêm đường hô cấp Covid 19 và các tệ nạn 
xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Triển khai thực hiện các bước quy trình về bổ sung quy hoạch và quy 
hoạch trưởng, phó đoàn thể nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng uỷ và 
các văn bản Chỉ thị của cấp trên chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực 
hiện công tác tháng, quý của ban ngành mình; Ban Thanh tra nhân dân hoạt 
động có nề nếp và hiệu quả. Ủy ban MTTQ phường đã hiệp thương bổ sung 5 
thành viên Ủy ban MTTQ.  

Xây dựng chương trình công tác, chương tình giám sát và phản biện xã 
hội năm 2022. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tiếp nhận và phân bổ quà tết cho các hộ 
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các Doanh nghiệp tặng quà 
Tết cho người nghèo tại các KDC.

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên 
và nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ đề năm 2022 của thành phố “thích 
ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, nâng 
cao nhận thức của người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19 và những nguy cơ 
tiềm ẩn của dịch bệnh trong dịp Tết cổ truyền; đảm bảo phục vụ nhân dân đón 
Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục tập 
quán, truyền thống văn hóa của dân tộc và tình hình dịch bệnh Covid-19.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Ủy ban MTTQ phường đã phối 
hợp với UBND phường tổ chức buổi trao quà cho 35 hộ nghèo và 21 hộ cận 
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nghèo tại UBND phường, kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn phường ủng hộ 
và đã trao tặng quà tết cho 21 hộ cận nghèo trong phường mỗi xuất là 500.000đ .

Tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực động viên các 
tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: cuộc 
vận động “Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động cả nước chung 
tay “xây dựng văn minh đô thị”. Phối hợp với các đoàn thể chính trị của phường 
xây dựng các mô hình như Mô hình “Thu gom phân loại rác sinh hoạt tại gia 
đình” , Mô hình Tổ tự quản về “an ninh trật tự”, Mô hình “Khu dân cư tự quản về 
bảo vệ môi trường”.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tuyên truyền, phổ biến nhận 
thức, tư tưởng chính trị trong đoàn viên, thanh niên; Tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) 
và tổ chức dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ; Tổ chức thành công Đại hội Đoàn 
thanh niên phường nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trao công trình thanh niên “sửa nhà 
bà Nguyễn Thị Lán” KDC Kỳ Đặc; Tổ chức kết nạp Đoàn viên cho 70 Đội viên 
ưu tú; phối hợp tặng 6 xuất quà cho gia đình người có công nhân dịp tế nguyên 
đán Nhâm Dần; Phối hợp tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 
Quốc tế thiếu nhi 01/6.

Tổ chức ngày hội công nhận chương trình rèn luyện Đội viên năm học 
2021 - 2022; Tổ chức thực hiện các hoạt đông trong “Kế hoạch hoạt hè chiến 
dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022”; Tham gia giải bóng đá Nhi đồng 
U10 thành phố Chí Linh; Tổ chức thành công Giải bóng đá Thanh niên phường 
Văn An năm 2022. Triệu tập Đội nghi thức và Đoàn viên, thanh niên tham gia “Lễ 
dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” tại nghĩa trang liệt sĩ phường 
Văn An.

Triển khai thống kê và chuyển dữ liệu danh sách Đoàn viên lên phần mềm 
“Hệ thống nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và phần mềm “Thanh 
niên Việt Nam” do Trung ương Đoàn quản lý.

Hội LHPN: Phát động quyên góp “Bát gạo tình thương” do Hội LHPN 
thành phố phát động được 880 Kg gạo; Hưởng ứng phong trào Thu gom phế liệu, 
Hội Phụ nữ phường đã đã vận động được 4 triệu đồng; Tổ chức trao quà cho các 
hội viên khó khăn dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần tổng số tiền là 8,6 triệu đồng. 
Tặng 2 xuất quà tết cho gia đình người có công với trị giá là 1 triệu đồng. 

 Thực hiện Kế hoạch của BTV Hội LHPN thành phố về triển khai chương 
trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi trên đại bàn thành phố giai đoạn 
2022 - 2026, Hội LHPN phường đã triển khai rà soát, tìm hiểu và nhận Đỡ đầu 1 
cháu cháu bé mồ côi bằng nguồn xã hội hoá. Mức hỗ trợ là 500.000đ/tháng và 
đỡ đầu trong 1 năm (Tổng tiền hỗ trợ 1 năm  là 6 triệu đồng). Trao tặng công 
trình nước sạch cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thị Soạn - KDC 
Hữu Lộc với số tiền là 5 triệu đồng
Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 
1982 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng thành công Đại hội đại 
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biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham gia Tuần lễ áo 
dài diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 8/3. Thực hiện Công Văn và Chương trình của 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” Hội 
PN phường đã gửi đi 25 tin nhắn, mỗi tin nhắn 20.000 đồng. Hội đã triển khai 
Kế hoạch số số 32/KH-BTV của Hội LHPN thành phố về việc thực hiện mô 
hình “ Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”. Địa điểm tại trục đường từ 
cầu KDC Kiệt Đoài xuống chân đê sông Kinh Thầy với trên 30 hộ gia đình tham 
gia. Hội hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình 50.000 đồng/thùng rác. nhân dịp kỷ niệm 21 
năm ngày gia đình Việt Nam. Hội LHPN phường đã trích quỹ tình thương tặng 
quà cho 21 hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 9 chi hội với 
tổng giá trị quà tặng là 4.200.000 đồng.

Nhằm tri ân các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, 
Hội LHPN phường đã trích quỹ tặng 05 xuất quà với trị giá 1.500.000 đồng.

Gắn biển Công Trình khuôn viên phụ nữ tự quản “Xanh, sạch, đẹp” tại 
nhà văn hoá KDC Tường. Kết nạp mới 33 hội viên.

Hội Nông dân: Trong 9 tháng đầu năm do dịch bệnh Covid bùng phát trên địa 
bàn phường nên các chi Hội tạm dừng các hoạt động văn hoá - văn nghệ và sinh hoạt 
tập chung đông người. Nhiệm vụ trọng tâm là phòng chống dịch Covid - 19.

Hội Nông dân phường đã thành lập đội thi tham gia hội thi nhà nông đua tài 
cấp thành phố. Đồng thời xây dựng kế hoạch “ xử lý rác thải đầu nguồn” kế hoạch 
thực hiện điểm tại KDC Kỳ đặc dự kiến triển khai vào 6 tháng cuối năm 2022. 

Hội đã chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả một số chương trình, 
đề án hỗ trợ nông dân theo Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dự 
án "Hỗ trợ mua phân bón trả chậm cho hộ nông dân nghèo và cận nghèo"... Các 
hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; hoà giải, giải quyết các đơn thư khiếu nại, 
tố cáo thuộc thẩm quyền; vận động nông dân chấp hành chính sách pháp luật, 
xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường được tổ chức, thực hiện 
tốt đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội.

Hội Cựu chiến binh: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động nâng cao chất 
lượng hội viên, củng cố xây dựng hội vững mạnh, các hoạt động phối kết hợp các 
đoàn thể chính trị xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân đạo, từ 
thiện; đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường nhiệm 
kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp tết Nhâm dần hội đã thăm tặng quà cho hội viên thuộc diện chính 
sách, khó khăn, … tổng số tiền 8,7 triệu đồng.

 Tuyên truyền triển khai, thực hiện kế hoạch mô hình điểm về việc “Phân 
loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” đối với chi hội Kiệt Đoài và chi hội 
Kinh Trung. 

IV. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
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           1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

   

   

   

           2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen 
thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 
quan ban hành quyết định

   

   

   

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 
KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu)

               TM. UBND PHƯỜNG VĂN AN
               CHỦ TỊCH

 

                                                                                                         Đỗ Đức Phu
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