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Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
Tổng thu nhập toàn xã: Đạt 580.631,0 triệu đồng, tăng 10,0% so với năm 

2021, đạt 102,0% KH. Thu nhập bình quân đầu người 68,1 triệu/năm.
Cơ cấu Kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản: 45,5%; Tiêu thủ công nghiệp - xây 

dựng: 25,2%; Dịch vụ: 29,3%.
Trong đó: 
Nông nghiệp: Đạt 264.187,0 triệu đồng, tăng 8,8% so với năm 2021, đạt 

101,0% KH.
Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: Đạt 146.320,0 triệu đồng, tăng 10,8% so  

với năm 2021, đạt 102,0% KH.
Dịch vụ: Đạt 170.124,0 triệu đồng, tăng 11,1% so với năm 2021, đạt 

103,0% KH.
1. Sản suất nông nghiệp:
1.1. Trồng trọt: 
Từ đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch cây vụ 

đông, khẩn trương triển khai gieo cấy 226,76 ha lúa, đạt 100% kế hoạch, đảm 
bảo đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 138,3 
tạ/ha, tổng sản lượng lương thực là 3.060 tấn; Diện tích sắn dây, chuối, cây hàng 
năm khác là trên 145 ha; triển khai trồng 260 ha cây vụ đông tập trung chủ yếu 
là cây hành, tỏi và một số cây rau màu khác.

1.2. Về chăn nuôi:
Tổng đàn trâu, bò: 50 con; đàn dê: 50 con; đàn chó: 800 con; Tổng đàn 

đàn lợn 550 con, trong đó: lợn thịt 505 con, lợn nái 45 con; đàn gia cầm 27.200 
con; đã tổ chức tiêm phòng dịch cho đàn bò đạt 100,0% KH; tiêm phòng dại cho 
đàn chó đạt 60,0% KH. Ban thú y tăng cường công tác kiểm tra giám sát dịch 



2

bệnh, thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các khu vực công 
cộng và khu chăn nuôi gia súc, gia cầm.

1.3. Dịch vụ nông nghiệp:
HTX DVNN cung ứng 6,0 tấn giống lúa các loại, công tác thuỷ nông phục 

vụ sản xuất đảm bảo tốt; thường xuyên thông báo dự tính, dự báo tình hình sâu 
bệnh kịp thời; đẩy mạnh cơ giới hoá khâu làm đất, máy gặt, tuốt lúa đạt tỷ lệ 
100% tổng diện tích gieo cấy. UBND xã tăng cường công tác chỉ đạo việc tổ chức 
hoạt động dịch vụ làm đất và thu hoạch lúa nhằm gắn kết trách nhiệm giữa các 
bên theo hướng cạnh tranh lành mạnh, phát triển ổn định, bền vững và đảm bảo 
quyền lợi cho người nông dân. 

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ổn định và phát triển như: sản 

xuất gạch pa panh, mộc, nề, cơ khí, chế biến nông sản, thực phẩm và các ngành 
nghề khác. Đã tạo điều kiện giải quyết việc làm tại chỗ và ở các công ty, doanh 
nghiệp trong và ngoài thị xã.

3. Hoạt động dịch vụ:
Các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ngày càng 

phát triển như: Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, vận tải vật tư, hàng hóa 
và hành khách, dịch vụ hàng quán, cung ứng hàng hóa tiêu dùng tạo thêm nhiều 
việc làm cho thu nhập khá. 

4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường:
Tăng cường công tác quản lý đất đai, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích.
Trong năm 2022 đã lập hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho 09 trường hợp; Chứng thực hồ sơ chuyển nhượng QSD đất cho 35 trường 
hợp; cấp đổi cho 22 trường hợp; phân chia di sản thừa kế 4 trường hợp; trích lục 
vay vốn 04 trường hợp; chuyển mục đích cho 08 trường hợp, đính chính cho 11 
trường hợp.

Phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 54 đất tại Điểm dân cư mới Đồng 
Dồi thôn La Xá đồng thời giao đất cho các hộ trúng đấu giá theo quy định.

UBND thị xã Kinh Môn thông báo hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 
của 12 lô đất tại xã Thượng Quận theo quyết định số 1365/QĐ-UBND của 
UBND thị xã Kinh Môn ngày 02/12/2022 do người trúng đấu giá không thực 
hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tiến hành giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp 
chuyển đổi đối với hộ ông Nguyễn Văn Tình, ông Nguyễn Văn Đức thôn Bồ 
Bản, giải tỏa vi phạm xây dựng lán tôn lấn chiếm đất công và lấn chiếm dòng 
chảy đối với Nguyễn Văn Khương thôn Quế Lĩnh, Lập biên bản xây dựng công 
trình trên đất dịch vụ đối với hộ ông Nguyễn Văn Huy thôn Quế Lĩnh, giải quyết 
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trách chấp đất đai giữa 02 hộ gia đình ông Phi và ông Đài thôn Khuê Bích, Giải 
quyết tranh chấp lối đi chung giữa hai gia đình ông Nguyễn Hữu Mạnh và ông 
Đào Văn Quyền, gia đình Bà Hoa (Thiện) với gia đình bà Thơ thôn La Xá. Ngăn 
chặn việc xây dựng lán tôn trên đất công đối với Ông Nguyễn Văn Quảng thôn 
Khuê Bích. Phối hợp cùng tòa án giải quyết tranh chấp ngõ đi chung giữa hộ gia 
đình ông Mạnh và nhà ông Quyền thôn La Xá. Hòa giải giải quyết tranh chấp lối 
đi giữa hộ gia đình ông Tiềm và ông Quảng. 
           Lập biên bản làm việc đối hộ ông Vỹ thôn Trại Sắn tự ý san lấp mặt bằng, 
bắn lán tôn trên đất công do UBND xã quản lý. 

Giải quyết mương thoát nước khu vực xóm 2 La Xá bàn giao mặt bằng 
cho thôn để thực hiện. Giải quyết xong tranh chấp liên quan đến rãnh thoát nước 
đoạn chảy qua hộ gia đình bà Mùi với hộ gia đình bà Luận thôn Thượng Xá.

Phối hợp với thôn Quế Lĩnh xác định lại diện tích đất nông nghiệp ngoài 
đê nhà ông Nguyễn Đức Huệ; xác định vị trí mương thoát nước ở khu vực vườn 
Cau cắm mốc phóng tuyến và bàn giao tại thực địa để thôn tổ chức thực hiện.

Về quản lý đất dịch vụ: UBND xã đề nghị thị xã có giải pháp quản lý đối 
với các hộ đang sử dụng đất dịch vụ trên địa bàn xã theo quy định.

Quản lý và bảo vệ tốt 41,26 ha rừng, thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC rừng. 
Tăng cường đôn đốc chế độ thu, nộp quỹ vệ sinh môi trường và chế độ 

quản lý thu gom rác thải theo quy định của cộng đồng duy trì hoạt động đi vào 
nề nếp.

5. Công tác xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới nâng cao:
5.1. Công trình của xã: 
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng sân thể thao trường THCS. 
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường ĐH06 từ Cống Vá đến 

chân đê Quế Lĩnh và hệ thống điện chiếu sáng từ chân Đền Cao đến chân đê 
Quế Lĩnh.

- Hoàn thiện đưa vào sử dụng công trình xây dựng nghĩa trang liệt sỹ. 
- Hoàn thiện đưa vào sử dụng nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng trường Mầm non.
- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng tường chắn rác ở bãi rác tập trung An 

Phụ và tuyến đường vào nghĩa trang hung táng của xã, san lấp, cải tạo nâng cấp, 
quản lý bãi rác tập trung của xã.

5.2. Các thôn: 
  Trong năm 2022 các cơ sở thôn đã huy động xã hội hóa và nhân dân tự 

đầu tư kinh phí để xây dựng 01 cổng làng và hoàn thiện hệ thống mương thoát 
nước trong khu dân cư và máng phục vụ sản xuất cụ thể:
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- Thôn Trại Sắn: Xây mương thoát nước trong khu dân cư từ cổng nhà ông 
Xuyên đến cổng nhà bà Dung dài 150m.

- Thôn Thượng Xá: Đã hoàn thành xây dựng cổng làng Thượng Xá.
- Thôn Vũ Xá: mở rộng tuyến đường từ cổng làng đến cống chùa 
- Thôn Quế Lĩnh: Xây dựng cổng làng văn hóa Quế Lĩnh.
- Thôn Khuê Bích: Xây đường máng nối sang cống Tiềm dài 200m, hoàn 

thiện cống thoát nước qua đường đồng Nguyền.
6. Công tác giao thông, thủy lợi, phòng chống lụt bão úng: 

Quản lý và khai thác tốt hệ thống giao thông, thuỷ lợi trên địa bàn xã và các 
thôn đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của nhân dân, tiếp tục triển khai 
vận động nhân dân mở rộng lề đường, xây dựng rãnh thoát nước trong khu dân 
cư có lắp đậy. HTX và các thôn tổ chức vớt bèo tây khơi thông dòng chảy phục 
vụ cho sản xuất và bảo vệ môi trường, đã kết nối tuyến đường nội đồng giữa 
thôn Khuê Bích và thôn Quế Lĩnh. Phối hợp với đơn vị thiết kế, trưởng các thôn 
tiến hành kiểm tra, khảo sát hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, các cống 
tưới, cống thoát nước phục vụ cho thi công đường dẫn cầu lập thể đến đường 
tỉnh lộ 389b.

Kiện toàn Ban chỉ huy và xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn, phòng chống úng nội đồng. Thành lập 3 đội tuần tra canh gác đê, 
mỗi đội 18 người, giao chỉ tiêu cho các thôn đảm bảo vật tư, phương tiện tại chỗ 
sẵn sàng phục vụ công tác PCTT đáp ứng yêu cầu ứng phó trong mọi tình huống.

7. Công tác tài chính, tín dụng.
7.1. Thu, chi ngân sách:
Thực hiện Luật Ngân sách, thu, chi qua kho bạc Nhà nước, rà soát các 

nguồn thu thường xuyên đảm bảo thu đúng, thu đủ, đáp ứng nguồn ngân sách 
chi cho các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể theo kế hoạch:

+ Tổng thu ngân sách: 16.940.989.751 đ; đạt 75,75% kế hoạch năm. 
+ Tổng chi ngân sách: 14.985.751.054 đ; đạt 67,0% kế hoạch năm. 
7.2. Tín dụng - Ngân hàng: 
Quỹ tín dụng nhân dân xã hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển trên 

phạm vi 03 xã, số thành viên 2.472 (tăng 280 thành viên); tổng dư nợ là 147 tỷ 
đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là 22 tỷ đồng; tỷ lệ quá hạn 0,01%, giảm 
0,01%; huy động tiền gửi 183 tỷ, giảm 3 tỷ, dự kiến lợi nhuận trong năm là 1,9 
tỷ đồng. (Trong đó điểm Thượng Quận có 958 thành viên, tổng dư nợ là 56 tỷ 
đồng, tiền gửi là 114 tỷ đồng).

Ngân hàng CSXH thông qua bảo lãnh, tín chấp của các đoàn thể cho 356 
lượt hộ vay theo chương trình mục tiêu quốc gia như: Nước sạch, vệ sinh môi 
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trường; sinh viên; hộ nghèo, hộ cận nghèo vay để phát triển sản xuất với tổng số 
tiền là 18,2 tỷ đồng. Các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn 
vốn vay.

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 63 hộ vay với số tiền 
33 tỷ đồng. Các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn vốn vay.

II. CÔNG TÁC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục & Đào tạo: 
Thực hiện tốt Đề án Phổ cập giáo dục Mầm non, Phổ cập Tiểu học và 

Trung học cơ sở đúng độ tuổi; công tác giáo dục luôn được quan tâm, từng bước 
thực hiện kiên cố hóa nhà lớp học và các công trình phụ trợ, chất lượng giáo dục 
từng bước được nâng lên, các trường giữ vững trường chuẩn Quốc gia. 

* Kết quả năm học 2021 - 2022: 
+ Trường THCS: Có 21 cán bộ, viên chức và 353 học sinh, học sinh giỏi 

Toán, Văn khối lớp 9 cấp thị xã là 12 em đạt giải 3, toàn đoàn xếp thứ  10/24; dự 
thi điền kinh có 5 em đạt giải nhì cấp thị xã, dự thi IOE có 8 e đạt giải cấp thị xã, 
thi Olimpic có 22 em đạt giải nhì, xét tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100%. Trường 
đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

+ Trường Tiểu học: Có 35 cán bộ, viên chức và 647 học sinh, học sinh 
hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện 219 em = 33,8%; học sinh 
có thành tích tốt một số môn học 52 em = 8,0%; 7 học sinh lớp 4, 03 học sinh 
lớp 5 tham gia thi Tiếng Anh trên mạng cấp Quốc gia đạt thành tích tốt. Thi 
Tiếng Anh cấp thị xã 12 em trong đó có 01 em giải nhì và 05 em  giải ba, 06 em 
giải khuyến khích. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học lớp 5 là 120/120 
em đạt tỷ lệ 100%. Trường đạt tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

+ Trường Mầm non: Có 38 cán bộ, viên chức và 557 cháu, trong đó nhóm 
đến nhà trẻ có 154/159 cháu đạt 96,8%; nhóm đến mẫu giáo có 403/414 cháu đạt 
97,3%; mẫu giáo 5 tuổi ra lớp 125/125 cháu đạt 100%; trường duy trì các bữa ăn 
bán trú đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Số cháu lớp 5 đủ điều 
kiện vào lớp 1 đạt 100%. Có 4 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 27 
giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động 
tiên tiến.

- Các trường tổ chức triển khai thu các khoản xã hội hóa giáo dục theo 
đúng chế độ quy định.

- Hội khuyến học tổ chức phát thưởng động viên giáo viên, học sinh đạt 
thành tích cao năm học 2021-2022 số tiền thưởng là 15.400.00 đồng.

2. Công tác Y tế -  Dân số, Kế hoạch hoá gia đình: 
2.1. Công tác Y tế: 
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Thường xuyên đảm bảo quân số thường trực tại trạm, làm tốt công tác 
chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, tổ chức khám cấp thuốc cho 2.335 
lượt người, điều trị ngoại trú 1.915 lượt người. Thực hiện tốt kế hoạch tiêm 
chủng các loại vacine cho các cháu trong độ tuổi là 53 cháu, đạt 42,7% KH; tiêm 
phòng cho phụ nữ có thai 20 người đạt 17,3 KH; Tổ chức tiêm phòng vacine 
Covid-19 cho 6.281 (trong đó tiêm mũi 1 cho 3.414 người, mũi 2 cho 438 người, 
mũi 3 cho 2.325 người, mũi 4 cho 104 người); tuyên truyền vận động nhân dân 
thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh môi trường và phòng, 
chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực 
phẩm, phòng ngừa dịch bệnh, vận động nhân dân làm vệ sinh đường làng, ngõ 
xóm thu gom xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, trên địa bàn không có 
dịch bệnh xảy ra. 

Giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 
2020; công tác Y tế năm 2022 xếp loại khá.

2.2. Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:  
Phối kết hợp với các ban, ngành đoàn thể vận động thực hiện công tác 

KHHGĐ, Luật Bình đẳng giới, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, vận 
động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai cho 
866 người, đạt 70,1% kế hoạch. 

+ Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 9,1%, giảm 0,4% so với năm 
2021; 

+ Tổng số sinh là: 51 trẻ, giảm 47 trẻ so với năm 2021; trong đó có 22 bé 
trai và 29 bé gái;

+ Tỷ số giới tính khi sinh là 76 bé trai trên 100 bé gái;
+ Tỷ lệ suất sinh 11,81%0, giảm 5,29%0 so với năm 2021;
+ Số ca sinh con thứ 3 trở lên 12 ca, giảm 19 ca so với năm 2021;
+ Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,02%; 
Năm 2022 công tác DS - KHHGĐ xếp loại: Tốt
3. Văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thanh: 

Thường xuyên đảm bảo thông tin truyền thanh được thông suốt phục vụ tốt 
công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước. Tổ 
chức các hoạt động giao lưu văn nghệ và các hoạt động thể thao mừng Đảng, 
mừng xuân và các ngày Lễ lớn của dân tộc. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ 
biến pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng, vận động người dân không tin theo các 
đạo lạ. Tổ chức tham gia thi đấu bóng chuyền thể dục thể thao của thị xã Kinh 
Môn đạt giải ba. Làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chính quyền điện tử,  
công nghệ số, chuyển đối số; duy trì thực hiện tốt cổng thông tin điện tử.
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Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết  xây dựng đời sống văn hóa ”; duy trì và giữ vững danh hiệu 8/8 làng văn 
hóa, số gia đình văn hóa là 2.202 đạt tỷ lệ 95,0%.  

4. Chính sách xã hội: 
Đảm bảo đẩy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công, đối 

tượng bảo trợ XH. Phối hợp với các thôn trong xã điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, phát sinh năm 2022. Qua thống kê rà soát xã có 48 hộ nghèo tỷ lệ 
1,93%, hộ cận nghèo 35 hộ tỷ lệ 1,41 %.

Tổ chức họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cho 7 đối tượng.
Rà soát đối tượng NCC đủ điều kiện nhận quà 27/7 là 199 trường hợp.
Hoàn thiện 04 bộ hồ sơ hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công 
Hoàn thiện 06 hồ sơ trợ cấp mai táng phí, chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 06 

hồ sơ, đề nghị hưởng thêm chế độ thương binh, bệnh binh, MSLĐ 07 hồ sơ, đề 
nghị hưởng tuất bệnh binh 01 hồ sơ.

Năm 2022 chi trả tổng số tiền là 26.720.000 đồng tiền hỗ trợ trường hợp 
F1, F0 đã hoàn thành việc cách ly y tế tại nhà.

III. CÔNG TÁC ANTT - QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG
1. Công tác an ninh chính trị, trật tự ATXH
Lực lượng Công an duy trì chế độ thường trực, phối hợp với  Ban chỉ huy 

Quân sự xã tăng cường tuần tra canh gác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, quản 
lý người tạm trú, đối tượng tiền án, tiền sự, hoạt động đạo trái phép; giữ vững 
ANCT-TTATXH, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn không có vụ 
việc nghiêm trọng xảy ra, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. 

Tuy nhiên trong năm trên địa bàn xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông; 2 vụ 
đánh nhau và 02 vụ trộm cắp tài sản. Ban công an đã chuyển hồ sơ đến công an 
thị xã để giải quyết.

Phối hợp với Công an thị xã tiến hành làm thủ tục cấp thẻ CCCD có gắn 
chíp cho 600 công dân cư trú trên địa bàn xã.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đối chiếu, phúc tra, thu thập, bổ sung, chỉnh sửa 
thông tin, hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án “Làng an toàn về An ninh trật 
tự” tại các thôn.

  Năm 2022, Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Công tác Quân sự địa phương:
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Tổ chức giao 10 thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao; tổ chức huấn 
luyện DQTV theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch và lực lượng phòng chống dịch 
Covid-19.

Tổ chức Huấn luyện cho lực lượng DQTV 18 đồng chí. Tổ chức đăng ký 
tuổi 17 cho 38 thanh niên. 

Tổ chức triển khai công tác tuyển quân năm 2022 theo kế hoạch của cấp 
trên, tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã đảm bảo quân số tham gia 
khám tuyển.

Năm 2022, BCH Quân sự xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, CẢI CÁCH THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở CƠ SỞ:
1. Công tác xây dựng chính quyền:
Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND xã, tăng cường công tác 

quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch 
đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh; đổi mới lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Duy trì chế độ thường trực tiếp tổ chức, công dân trong các ngày làm việc 
trong tuần, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một 
cửa liên thông; các quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ, 
ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản, triển khai sử dụng chữ ký số. Niêm yết 
công khai các thủ tục hành chính để nhân dân đến giải quyết công việc và giám 
sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ 
không chuyên trách nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn 
nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

2. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư:
Công tác tiếp dân: Cán bộ Văn phòng UBND xã thường trực tiếp công 

dân trong các ngày thường trực, tiếp nhận đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công 
dân; đăng ký theo dõi, tổng hợp báo cáo. Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được phân 
công tiếp công dân vào ngày thứ 4 hàng tuần. Mọi ý kiến phản ảnh, thắc mắc 
của công dân đều được tiếp thu giải quyết kịp thời.  

  Năm 2022, UBND xã đã tiếp nhận 09 đơn đề nghị, trong đó có 02 đơn 
liên quan ranh giới đất thổ cư; 03 đơn liên quan đến diện tích đất nông nghiệp; 
01 đơn về nội dung liên quan đến lối đi chung giữa các hộ giáp danh và các hộ 
trong xóm; 03 đơn về nội dung liên quan đến rãnh thoát nước.

 Trên cơ sở các ý kiến và nội dung đơn của công dân, UBND xã đã phối 
hợp với các cấp, các ngành ở xã, chỉ đạo các thôn tập trung giải quyết làm rõ 
liên quan đến từng vấn đề trên cơ sở các nội dung liên quan đến đề nghị của 
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công dân. Đến nay đã giải quyết xong toàn bộ các đơn của công dân về các nội 
dung nêu trên.

3. Công tác Tư pháp:
Đảm bảo đúng quy định lịch thường trực tiếp dân, giải quyết công việc 

hành chính đúng pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ các tổ chức và 
công dân đến giao dịch thủ tục hành chính, đã đăng ký kết hôn cho 125 trường 
hợp, đăng ký khai sinh 500 trường hợp, đăng ký khai tử 62 trường hợp, xác nhận 
tình trạng hôn nhân 118 trường hợp, cải chính thay đổi bổ sung hộ tịch 12 trường 
hợp, đăng ký nhận cha mẹ con 3 trường hợp, cấp bản sao trích lục hộ tịch 771 
trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 91 trường hợp, chứng thực bản sao từ 
bản chính 3.985, chứng thực chữ ký 724.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho các 
tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh của xã và các thôn, thông qua hội họp các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức 
quần chúng; tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 
của nhà nước, các quy định của địa phương và một số chính sách mới ban hành 
của nhà nước có liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội của người dân; quản lý và 
khai thác các tủ sách pháp luật ở xã và các thôn.

Phối hợp với MTTQ và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt Pháp lệnh 
thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. 

Năm 2022 chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại những hạn chế trong một số 

lĩnh vực và nguyên nhân như sau:
Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai: tình trạng vi phạm sử dụng sai 

mục đích vẫn còn xảy ra; đặc biệt là việc xây dựng công trình trái phép trên đất 
nông nghiệp chuyển đổi, vi phạm, lấn chiếm trên hệ thống dòng chảy gây ách tắc 
trong khu dân cư chưa được giải quyết triệt để, kịp thời.

Môi trường ở một số khu vực còn tình trạng xả thải, vứt các loại rác ra 
đầm, kênh rạch, đường giao thông, gây ảnh hưởng ô nhiễm; vẫn còn một số hộ 
dân ở các khu vực chưa tự giác tham gia đóng góp quỹ thu gom rác; việc đốt rơm 
rạ sau thu hoạch còn phổ biến.

Tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội chưa thật ổn định, tuy không có 
vụ việc nghiêm trọng xảy ra, song vẫn tiềm ẩn vi phạm pháp luật diễn biễn phức 
tạp như: tình trạng trộm cắp, cờ bạc, số đề, cho vay nặng lãi. Việc triển khai thực 
hiện Đề án 06 còn chậm so với tiến độ, kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý điều hành của UBND xã và việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã có việc chưa đáp ứng kịp thời; Việc thực hiện 
thủ tục hành chính tại phòng một cửa còn hạn chế, có thủ tục chưa đảm bảo theo 
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đúng quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính, công tác vận hành cổng thông tin điện tử, sử dụng hệ thống điện tử 
công vụ, ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản còn chưa đáp ứng được yêu cầu 
thực tế hiện nay.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM  2023

A. MỤC TIÊU:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 10%. Trong đó: 
+ Sản xuất nông nghiệp tăng 8,7%;
+ Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 10,9%;
+ Dịch vụ tăng 11,1%.
- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 45,0%. CN - XD 25,4%. Dịch vụ 29,6%.
- Thu nhập bình quân đầu người: từ 71,5 - 75,5 triệu/năm.
-  Bình quân lương thực đầu người: 415 - 420 kg/năm.
- Thu ngân sách vượt từ 5-10% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ tăng dân số 1,0%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

dưới  9,2%; số hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh 100 % .
- Tạo việc làm mới cho 250 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%.
- Phấn đấu gia đình văn hoá đạt từ  93% trở lên.
- Giữ vững danh hiệu các làng văn hoá, Làng an toàn về ANTT.
- Chính quyền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
B. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Về sản xuất nông nghiệp:
Đảm bảo diện tích lúa 226,76 ha, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 13 

tấn/ha, hành tỏi và rau màu vụ đông là 260 ha, hệ số sử dụng đất 2,98 lần, giá trị 
sản xuất là 382 triệu đồng/ha đất nông nghiệp.

2. Về chăn nuôi:
Khuyến khích các hộ chăn nuôi phát triển, tái đàn lợn, tăng đàn gia cầm, 

chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại và không sử dụng chất cấm trong chăn 
nuôi; các hộ chăn nuôi phải xây dựng công trình xử lý chất thải tương ứng với 
quy mô chăn nuôi và có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức tiêm 
phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh sảy ra.

3. Về công nghiệp và dịch vụ: 
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Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mở rộng các hoạt động sản xuất 
kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vận tải, chế biến tiêu thụ nông sản, thực 
phẩm; dịch vụ phục vụ sản xuất, để tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho 
người lao động.

4. Quản lý đất đai - Tài nguyên môi trường: 
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm.
- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi; thực 

hiện Quyết định 1654/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Hải 
Dương quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi không 
vượt quá mức quy định 20m2, đồng thời tuyên truyền sâu rộng để nhân dân thực 
hiện nghiêm túc sử dụng đất đúng mục đích.

- Rà soát, lập hồ sơ các loại đất canh tác, đấu thầu để quản lý theo quy định.
- Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ có 

đủ điều kiện.
- Triển khai công tác rà soát nguồn gốc đất, phối hợp thực hiện giải phóng 

mặt bằng dự án điểm dân cư mới thôn Quế Lĩnh 4,6 ha.
- Triển khai công tác rà soát nguồn gốc đất, phối hợp thực hiện giải phóng 

mặt bằng dự án khu dân cư Bãi Mạc.
- Lập hồ sơ đề nghị đấu giá lại QSD đất đối với 12 lô đất tại khu vực 

Đồng Dồi thôn La Xá do không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
- Tổ chức tốt công tác thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường trong 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt từ trong mỗi gia đình; 
duy trì chế độ ngày dọn vệ sinh trong làng, ngoài đồng hàng tháng ở các thôn, 
xóm; phát huy vai trò và hiệu quả các mô hình tự quản trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường của các đoàn thể, cơ quan, đơn vị. 

- Kịp thời xử lý những trường hợp gây ô nhiễm môi trường, tạo sự chuyển 
biến rõ rệt về nhận thức và tính tự giác của mỗi người dân, mỗi gia đình và của cả 
cộng đồng, cùng chung tay xây dựng môi trường sống trong lành, xanh, sạch, đẹp.

- Làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 
5. Xây dựng cơ bản:
* Cấp xã:          
- Làm tốt công tác quản lý các công trình đang xây dựng do UBND xã 

làm chủ đầu tư.
- Phối hợp với đơn vị quy hoạch điểm dân cư mới Quế Lĩnh để tiến hành 

thực hiện dự án dân khu dân cư mới.
- Xây dựng tuyến đường từ đường DH06 đến cổng trường Mầm non xã 

Thượng Quận.
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* Các thôn: Tập trung cải tạo, nâng cấp mở rộng lề đường, rãnh tiêu thoát 
nước trong thôn, xóm; tích cực tập trung giải quyết các khu vực đang ách tắc 
dòng chảy nhằm tạo chuyển biến về xây dựng cảnh quan môi trường: sáng, 
xanh, sạch, đẹp. Chỉnh trang công trình khu trung tâm văn hoá, thể thao thôn.  

 6. Công tác giao thông thuỷ lợi, phòng chống lụt bão: 
Quản lý, khai thác tốt các tuyến đường xã và đường ở các thôn, hoạt động 

của bến đò Quế Lĩnh - Bãi Mạc, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu 
lưu thông hàng hoá, hành khách qua đò đảm bảo an toàn.

Quản lý tốt các công trình thuỷ lợi; thực hiện tốt kế hoạch PCTT - TKCN 
và phòng chống úng nội đồng. HTXDVNN và các thôn chủ động nạo vết kênh 
mương, khơi thông dòng chảy ở các tuyến đã được giao đảm bảo thông thoáng 
và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật 
về quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông; có biện 
pháp không để tái lấn chiếm lòng, lề đường. 

7. Về tài chính, tín dụng, ngân hàng:
Về tài chính ngân sách: Rà soát và tận thu các nguồn thu thường xuyên, 

phấn đấu cả năm thu vượt từ 5-10% kế hoạch, đáp ứng các khoản chi thường 
xuyên, tập trung ưu tiên chi xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Nâng mức thu phí của 6 kiot chợ Sắn từ mức 10.000đ/m2/năm lên mức 
15.000đ/m2/năm.

Việc huy động đóng góp các khoản ở thôn để xây dựng các công trình 
cũng như các khoản đóng góp để điều hành duy trì các hoạt động thiết yếu ở 
cộng đồng phải được bàn bạc với nhân dân, đảm bảo theo đúng quy định của 
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về tín dụng ngân hàng: Quỹ tín dụng phấn đấu dư nợ tăng từ 10-15%, 
đảm bảo an toàn vốn cho vay. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, NHCSXH 
thực hiện tốt các chương trình cho vay vốn: Sinh viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
nước sạch vệ sinh môi trường và các hộ có nhu cầu vay đầu tư phát triển kinh tế.

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Giáo dục: 
Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng đầu tư cho giáo 

dục mũi nhọn; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp học; thực hiện tốt 
công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; Các trường thực hiện đúng các quy định 
về thu, chi các khoản xã hội hóa giáo dục.

Phấn đấu 3 nhà trường giữ vững danh hiệu chuẩn Quốc gia, trường Tiểu 
học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.
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Phát huy vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng. Thực hiện tốt công tác 
khuyến học, khuyến tài, duy trì mức thu quỹ khuyến học 15.000đ/hộ/năm tạo 
nguồn kinh phí động viên, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao 
trong giảng dạy, học tập và học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.

Hội khuyến học xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện 
tốt Đề án “đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng 
đồng” và triển khai thực hiện tốt các tiêu chí về “ Cộng đồng học tập” cấp xã 
theo kế hoạch hàng năm để đạt kết quả tốt.

2. Y tế và Dân số - KHHGĐ: 
Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chủ 

động kế hoạch phòng ngừa dịch bệnh; tổ chức thực hiện chương trình tiêm 
chủng cho các đối tượng đảm bảo an toàn.

Kiện toàn BCĐ và làm tốt công tác Dân số KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh 
con thứ 3 trở lên dưới 10%/tổng số ca sinh; tỷ lệ tăng dân số 1,0%; tăng 
cường công tác tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh; giảm tỷ lệ trẻ 
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở mức dưới 9,2%. Thực hiện tốt các chương trình 
y tế cộng đồng; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT tự 
nguyện. Giữ vững danh hiệu chuẩn Quốc gia về y tế xã. 

3. Văn hóa - xã hội:
Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá các hình thức hoạt động VHVN, TDTT, 

tăng cường công tác thông tin truyền thanh, tuyên truyền phổ biến chính sách, 
pháp luật; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt các sự kiện diễn ra trong năm 2023. 

Giữ vững danh hiệu các Làng văn hoá, gia đình văn hoá.
4. Chính sách xã hội: 
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, 

các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. 
Tổ chức phát quà của các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, cho các đối 

tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
nhân các ngày lễ, tết đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. 

Thực hiện tốt các chính sách bảo trợ, an sinh xã hội. Tạo các điều kiện 
giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo giảm nghèo bền vững.

Quan tâm củng cố thực hiện tốt các tiêu chí “xã phù hợp với trẻ em”.
III. VỀ AN NINH TRẬT TỰ - QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
không để xảy ra trọng án. Tích cực phối hợp đấu tranh phòng ngừa các loại tệ 
nạn xã hội; tăng cường kiểm tra duy trì thực hiện nội dung Đề án Làng an toàn 
về an ninh trật tự; phát huy các mô hình“Tiếng kẻng an ninh”, mô hình “Xóm tự 
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quản về ANTT”; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên 
địa bàn. 

2. Làm tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác tuyển 
chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo 100% chỉ tiêu. 

Quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Xét duyệt đề nghị 
chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định.

IV. CÔNG TÁC TƯ PHÁP, THANH TRA, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1. Công tác Tư pháp, Thanh tra nhân dân.
Thực hiện tốt công tác tư pháp trong việc giải quyết thủ tục hành chính và 

tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh của công dân; Tăng cường tuyên 
truyền và thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”. 

Phát huy vai trò của ban Thanh tra nhân nhân, Ban giám sát đầu tư của 
cộng đồng, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

2. Công tác xây dựng chính quyền.
Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của HĐND - UBND xã, tăng cường, 

phát huy vai trò quản lý, điều hành của UBND xã, làm tốt công tác cải cách 
hành chính theo cơ chế một cửa; một cửa liên thông, các quy định về quản lý, sử 
dụng Hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản, sử 
dụng chữ ký số, thiết lập và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện 
tử; triển khai thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp 
xã hàng năm. 

Năm 2022 là năm tình hình kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, 
nguy cơ lạm phát tăng cao; các yếu tố về thời tiết khí hậu còn tiềm ẩn những 
thách thức, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn. Song với tiềm năng, lợi thế của địa 
phương, cán bộ và nhân dân xã nhà quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực 
phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra./. 

Nơi nhận:
- TTr HĐND; UBND Thị xã;
- BCH Đảng bộ; TTrHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các Ban, Ngành, Đoàn thể;
- Các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

        

Bùi Văn Lượng
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