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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CỔ THÀNH

Số:     /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Cổ Thành, ngày     tháng     năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – An ninh quốc phòng tháng 5 

phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5.
I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, AN NINH- QUỐC PHÒNG 

THÁNG 5/2022.
1. Sản xuất nông nghiệp:
Chỉ đạo xã viên chăm bón tập trung cho các trà lúa đang trong giai đoạn 

làm đòng.
Ra thông báo chỉ đạo các KDC phun thuốc phòng trừ cho các đối tượng 

dịch hại như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh bạc lá, vàng lá,đốm sọc vi 
khuẩn đảm bảo kịp thời hiệu quả.

Tổ chức đánh bắt chuột bằng thuốc vi sinh đợt cuối ngày 9-10/5/2022.
Tổ nông giang điều tiết nước hợp lý, kịp thời đặc biệt làm đợt mưa úng lớn 

ngày 22-23/5/2022 đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển đến nay lúa đã 
trỗ thoát 95% diện tích. Một số diện tích cấy sớm đang chín sáp đến đỏ đuôi.

2. Địa chính, xây dựng.
Phối hợp với văn phòng đăng ký sử dụng đất lập và xác nhận 25 hồ sơ 

chuyển quyền sử dụng đất. 
Trình xong giá đất tại KDC Nam Đông – Nam Đoài. Thực hiện xong trích 

lục dự án, xây dựng hạ tầng KDC ven đường 17B. Thi công đường vào khu nổ 
KDC An Ninh. Tiếp tục xây dựng nhà văn hóa Thành Lập.

Hướng dẫn làm cấp phép xây dựng cho 06 trường hợp vào bộ phận 1 cửa 
thành phố.

3. Tài Chính.
Tổng thu NSNN thực hiện đến tháng 5/2022 là 10,363 tỷ đồng đạt 27,5% 

kế hoạch năm 2022. Trong đó:
+ Thu chuyển nguồn năm 2021 sang 2022 là 1,323 tỷ đồng.
+ Thu Bổ sung từ ngân sách cấp trên: 7,972 tỷ đồng
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+ Các khoản giao thu cân đối tại địa phương đã thực hiện đạt 19,47% kế 
hoạch.

+ Các khoản giao thu cân đối theo tỷ lệ phân chia của tỉnh thực hiện đạt 
29,96% kế hoạch.

+ Thu tiền sử dụng đất là 1,038 tỷ đạt 3,25% kế hoạch giao.
Tổng chi NSNN đến tháng 5/2022 thực hiện 5,639 tỷ đồng đạt 54,41 % kế 

hoạch. Trong đó:
+ Chi đầu tư XDCB: 3,536 tỷ đồng.
+ Chi thường xuyên: 2,103 tỷ đồng.
4. Văn hóa - xã hội.
4.1 Văn hóa - thông tin.
Đăng ký 02 tuyến phố văn minh: 01 tuyến Trần Nhân Tông, 01 tuyến Trần Ích 

Phát. Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 
(19/05/1890 – 19/05/2022). Làm các nhiệm vụ chuyên môn.

4.2 Chính sách - xã hội
Chi trả trợ cấp thường xuyên đầy đủ, chính xác và kịp thời cho các đối 

tượng người có công tháng 5 năm 2022 với số tiền 1.173.691.000 đồng. -  Thụ 
lý 03 hồ sơ mai táng phí đối tượng NCC.

Chi trả tiền MTP cho đối tượng NCC là 02 đối tượng: 46.381.000đ.Chi trả 
trợ cấp giáo dục cho 01 đối tượng số tiền: 10.080.000đ.

Tiếp nhận và thụ lý  hồ sơ báo giảm thẻ BHYT cho 04 đối tượng người có 
công.Theo dõi sát sao tình hình tăng, giảm đối tượng người có công.Tổ chức cho 
các đối tượng đi điều dưỡng tập trung tại tỉnh năm 2022 là 08 người; Lập danh 
sách Điều dưỡng tại nhà là 13 người.

4.3 Công tác phòng chống dịch Covid – 19.
* Tình hình dịch bệnh trên địa bàn phường
Tổng số ca F0: 165 người. F0 điều trị tại nhà: 07 Người (đã khỏi bệnh và 

hoàn thành cách ly y tế theo quy định). F0 theo dõi sức khỏe tại nhà: 165 người 
Tổng số trường hợp F0 đã hoàn thành cách ly: 165 người. Có 09 trường 

hợp ho, sốt tại cộng đồng.
Trạm y tế phường đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin năm 2022 

trên địa bàn phường đúng theo chỉ tiêu phân bổ và kế hoạch đã đề ra, đảm bảo 
an toàn, hiệu quả. 

Trong đó độ tuổi tiêm từ 12 tuổi đến dưới 18.Mũi 1: 292 người.Mũi 2: 388 
người.

5. Y tế.
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Trong tháng 5 không có ngộ độc thực phẩm. Khám chữa bệnh, BHYT 248 
Lượt. Truyền thông phòng chống dịch bệnh, (có bài truyền thông).Duy trì các 
hoạt động thường xuyên tại trạm.

6. Giải quyết đơn thư khiếu nại và tư pháp.
Tổ chức tiếp dân, nhận đơn thư trong giao dịch công việc giữa UBND với 

cơ quan, tổ chức và công dân đảm bảo theo quy định. 
Kết quả công tác quản lý, đăng ký hộ tịch và chứng thực gồm: chứng thực 

chữ ký là:15 trường hợp; Hợp đồng thế chấp tài sản: 10 trường hợp; Hợp đồng 
chuyển, nhượng, tặng cho, phân chia:  03 trường hợp; Công chứng bản sao 101  
trường hợp; Đăng ký khai tử 05 trường hợp; đăng ký kết hôn là 02 trường Đơn 
thư: 01. 

7. Hoạt động của bộ phận 1 cửa
Bộ phận tiếp dân, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả luôn được duy trì 

hoạt động hiệu quả, có nề nếp, đảm bảo phục vụ nhu cầu giao dịch của nhân 
dân. Duy trì việc thực hiện phần mềm “Một cửa”, phần mềm quản lý cán bộ.

Đội ngũ cán bộ, công chức của phường hoạt động có hiệu quả, thực hiện 
nhiệm vụ được phân công theo quy định. 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/ NĐ – CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ 
về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính và Kế hoạch số 3620/ KH- UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Công văn số 249, 
ngày 14/4/2019 của UBND thành phố Chí Linh về việc thực hiện Quyết định số 
08/2019/QĐ – UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Hải Dương: Khai thác và 
sủ dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch, công chứng, chứng thực trên phần mềm. UBND 
phường đã nghiêm túc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính và thực 
hiện xử lý công việc trên hệ thống phần mềm “ một cửa” một cửa liên thông 
theo đúng quy định. 

Bộ phận một cửa của UBND phường đã làm tốt công tác tiếp nhận và giải 
quyết các thủ tục hành chính  đạt 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng 
hạn theo quy định. Tổng số TTHC xử lý trên phần mềm một cửa từ ngày 
01/05/2022 đến ngày 01/6/2022: 209 hồ sơ trong đó đúng hạn: 209 hồ sơ, quá 
hạn: Không.

8. An ninh và Quốc phòng.
a. An Ninh.
Tiếp tục rà soát công dân, cụ thể độ tuổi trên 23 để tiến hành thực hiện kế 

hoạch thực hiện hiện cấp CCCD gắn chip và định danh cá nhân của Công an 
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thành phố Chí Linh.Tiếp tục làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký cư trú.Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cấp CCCD gắn chip và định danh 
điện từ cho công dân trên địa bàn cụ thể ngày 27/05/2022 phối hợp với Đội 
CSQLHC về TTXH chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cấp CCCD gắn chip lỗi, thiếu, sai 
sót thông tin mà chưa được cấp. (110 trường hợp)

Tiến hành thanh loại 02 hồ sơ CSBM, Giáo dục cảm hoá đưa ra khỏi diện 
03 đối tượng sưu tra ma tuý.Đang tiến hành xây dựng 01 mô hình điểm Đoàn 
thanh niên phường an toàn về ANTT.

b. Quân sự.
Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp kỷ 

niệm ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5; bảo vệ tổ chức môn bóng 
bàn trong chương trình đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hải Dương... 
Phối hợp với lực lượng công an, Ban Bảo vệ dân phố bảo đảm ANCT-TTATXH 
trên địa bàn phường.

Thực hiện huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động đảm bảo đúng thời 
gian quy định, quân số tham gia huấn luyện 21 đồng chí; đồng thời phân công 
lực lượng dân quân các binh chủng, quân số 18 đồng chí tham gia huấn luyện do 
cấp trên tổ chức. Kết quả đạt khá.

9.Giáo dục
Các nhà trường tiếp tục duy trì các nền nếp dạy và học; Tổ chức tốt việc 

kiểm tra, đánh giá cuối năm đối với các khối lớp, nghiệm thu HS lớp 5, tổng ôn 
thi cho HS lớp 9.

* Kết quả giáo dục: 
1. Trường THCS cơ sở 
- Học lực:
+ Khối 6: Tốt: 20/102 = 19,6%; Khá: 37/102 = 36.3*; Chưa đạt: 8/102= 

7.84%
+ Khối 7,8,9: Giỏi: 58/294 = 19.7%; Khá: 121/294 = 41.2%; TB: 101/294 

= 34.4%; Yếu: 14/294 = 4.76%
-  Hạnh kiểm:
+ Khối 6: Tốt 89/102= 87,3%; Khá: 13/102 = 12.8%
+ Khối 7,8,9: Tốt: 265/294 = 90.1%; Khá: 23/294 = 7.82%; TB: 6/294 = 

2.04%; 
- Kết quả xét TN: 90/90 em đạt 100%, trong đó: XL Giỏi: 22/90 = 24.4%; 

XL Khá: 39/90 = 43.3 %; Trung bình: 29/90 = 32.2%
 - Đăng ký dự thi vào lớp 10 –THPT: 72/90 HS (100% HS đăng ký dự thi 
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vào THPT Phả Lại)
2. Trường Tiểu học:
- Chất lượng giáo dục đại trà : 627/633 em = 99% HS hoàn thành chương trình 

lớp học, 100% HS lớp 5 HTCTTH. Có 426/ 633 em được khen thưởng, trong đó 275 
em đạt danh hiệu HSXS = 43.4%, 151em đạt danh hiệu HS tiêu biểu= 23,9%.

3. Trường Màm non: Đánh giá 30 mục tiêu trẻ 3; 4, 5 tuổi nghiêm túc. Kết 
quả 273/273 trẻ đạt, đạt 100% 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khối thi đua kiểm tra cuối năm. Kết 
quả kiểm tra thi đua:

+ Trường Mầm non: đạt 90,5/100 điểm; Xếp thứ 2 trong khối thi đua cấp 
Màm Non. Được đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc; 

+ Trường Tiểu học: đạt 195,15/200 điểm; Được đề nghị Tập thể Lao động 
xuất sắc; Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh

+  Trường THCS đạt 181.5/200 điểm, đợi tiếp kết quả thi vào lớp 10. 
- Hoàn thiện việc đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn nghề nghiệp cuối 

năm.
- Tổ chức họp phụ huynh cuối năm học, quyết toán các khoản thu chi ngoài 

ngân sách học kì II, cả năm học 2021-2022.
- Tổ chức tổng kết năm học, bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương.
- Tổ chức ĐH 3 chi bộ vào ngày 15/5/2022
- Trường THCS: Thi thử lớp 10-THPT lần 3 
Trường Tiểu học: Ra quyết định cho 01 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ tinh 

giản. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp đảng cho 01 quần chúng.
Nhà trường Thành lập đoàn kiểm kê CSVC, kiểm kê theo quy định. Phối 

hợp cùng Ban đại diện phụ huynh học sinh thực hiện kiểm kê CSVC các lớp, rà 
soát các trang thiết bị đồ dùng nhà trường và đồ dùng các lớp, thiết lập văn bản 
đầy đủ, thực hiện niêm phong theo quy định.

Các nhà trường tổ chức  Lễ tổng kết năm học 2021 – 2022 , tuyên dương 
khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc. Chia tay HS cuối cấp.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2022.
1. Công tác chỉ đạo điều hành:
Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 2021 -

2026, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo điều hành. Đề cao trách  
nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ.  

2. Sản xuất nông nghiệp.
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Chỉ đạo các KDC thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm các đối tượng 
dịch hại phát sinh vào thời kỳ cuối vụ như sâu đục thân (ở các trà lúa đang trỗ), 
rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn cổ bông để có biện pháp phòng 
trừ kịp thời.

Chủ động trong công tác tưới tiêu đặc biệt là việc tiêu úng khi mưa bão xảy 
ra.

Chỉ đạo xã viên thu hoạch lúa chiêm nhanh gọn khi lúa chín với phương 
châm “xanh nhà hơn già đồng” để đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại do mưa úng 
gây ra.

Chủ động xây dựng kế hoạch gieo cấy vụ mùa 2022.
3. Địa chính, xây dựng.
Rà soát các trường hợp chưa ký hợp đồng đất công ích.Rà soát các trường 

hợp đất được giao không đúng thẩm quyền.Phối hợp xác nhận hồ sơ chuyển 
quyền sử dụng đất.Thường xuyên kiểm tra các trường hợp vi phạm về đất đai, 
giao thông, xây dựng.

4. Tài chính.
+ Rà soát nợ và triển khai thu hoa lợi công sản năm 2022 về các KDC.
+ Phối hợp bộ phận địa chính và các đơn vị hoàn thiện hồ sơ quyết toán các 

công trình XDCB đã bàn giao đưa vào sử dụng.
+ Phối hợp cùng bộ phận địa chính phục vụ Đoàn thanh tra tỉnh.
5. Văn hóa - xã hội.
Tham gia Đại hội TDTT thành phố Chí Linh. Phối hợp với các KDC thực 

hiện nghiêm sự chỉ đạo của thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang , thích ứng an toàn dịch COVID- 19 trong tình hình mới.

6. Y tế.
   Giám sát dịch bệnh Covid-19. Khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, 

tiêm phòng COVID-19.
7. Dân số

 Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 1%. Tích cực thực hiện 
công tác truyền thông các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ 
mất cân bằng giới tính.

8. Giáo dục
-  Họp chi bộ, hội đồng sư phạm.
- Tổ chức học hè đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non.( Nếu đủ 

nhóm lớp học)
- Kiểm tra, theo dõi các hoạt động học hè của giáo viên ( nếu có)
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- Báo cáo quyết toán các khoản thu chi ngoài ngân sách về Phòng Giáo dục 
và Đào tạo

- Thực hiện công khai theo TT36 và TT61
- Triển khai lịch trực trường T6+T7 
- Hoàn thiện các loại báo cáo, công văn
- Chỉ đạo CBGVNV thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19
9. An ninh và Quốc phòng.
a. An Ninh.
-Tiếp tục nắm tình hình, quản lý các đối tượng và nắm tình hình ANTT tại 

các khu dân cư trên địa bàn, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các đối 
tượng tù tha, án treo….

- Tăng cường kiểm tra nhân hộ khẩu thường trú, tạm trú.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cấp CCCD gắn chip và định danh điện từ 

cho công dân trên địa bàn.
b. Quân sự.
- Cử lực lượng tham gia huấn luyện dự bị động viên tại Lữ đoàn 164/QĐ2, 

quân số 02 đồng chí; Tiểu đoàn pháo binh 10, quân số 04 đồng chí.
- Phân công lực lượng trung đội dân quân cơ động, quân số 28 đồng chí 

tham gia hội thao do cấp trên tổ chức, phấn đấu đạt khá.
- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung phục vụ cấp trên kiểm tra kết quả 

giải quyết chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.
- Khảo sát đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh là đại biểu 

hội đồng dân dân phường phục vụ mở lớp giáo dục quốc phòng của cấp trên.
10.Bộ phận một cửa
Tiếp tục triển khai nội dung kế hoạch cải cách hành chính, tăng cường công tác 

tuyên truyền các nội dung nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh công 
tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” 
rà soát lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm của UBND 
phường; Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước. Tiếp tục cải tiến lề lối làm 
việc của đội ngũ, cán bộ, công chức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 05 và phương hướng nhiệm vụ tháng 06 năm 2022./.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
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- BCH Đảng ủy;

-Thường trực HĐND-UBND phường;

- Cán bộ CC phường;

- Các Chi bộ, KDC;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mạnh
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