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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CỔ THÀNH

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

Số:     /BC-UBND                 Cổ Thành, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – An ninh quốc phòng tháng 01 

phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01.
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG.
1. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2023
Tổ chức gặp mặt tặng quà cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão.
- Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán năm 2023.
2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2023:
- Tập trung chỉ đạo các cơ sở tổ chức gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2023.
- Tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. 
II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, AN NINH- QUỐC PHÒNG 

THÁNG 01/2023.
1. Sản xuất nông nghiệp:
Đảm bảo công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất. Diện tích đổ nước làm 

đất đợt 1 đảm bảo 100%, đảm bảo cho khâu làm đất ngả đợt 1 trên phạm vi toàn 
phường.

HTX triển khai đánh bắt chuột trên địa bàn toàn phường đợt 1 bằng thuốc 
vi sinh.

2. Địa chính, xây dựng. 
- Quy hoạch: 
Trên cơ sở qui hoạch chung của thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 

2040; UBND đã tham mưu Đảng ủy, HĐND tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến 
rộng rãi của tham gia của UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể, các KDC trong 
toàn phường về việc điều chỉnh qui hoạch phân khu của phường đến năm 2030, 
định hướng đến năm 2040. Trên cơ sở qui hoạch phân khu được duyệt là cơ sở 
xây dựng chi tiết qui hoạch các cơ sở hành chính như: Trụ sở Đảng ủy, HĐND, 
UBND, Các trường học, hệ thống giao thông trong toàn phường, nhà văn hóa, 
sân thể thao các KDC, trung tâm dịch vụ thương mại, khu đô thị…Đồng thời với 
việc điều chỉnh qui hoạch phân khu là căn cứ pháp lý để qui hoạch kế hoạch sử 
dụng đất cho từng giai đoạn và kế hoạch đầu tư công hằng năm.

- Quản lý đô thị: 
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UBND phường tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm TTĐT; 
MTTQ và các đoàn thể, các KDC trên trục đường Trần Nhân Tông đã tích cực 
vào cuộc thực hiện thường xuyên tổng vệ sinh vỉa hè đường phố…xây dựng 
phong trào tuyến phố Xanh - sạch – đẹp và thực hiện văn minh đô thị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy 
định về trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Thực hiện công tác quản lý, xây 
dựng trên địa bàn phường, đã hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng 
cho 05 trường hợp. 

- Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường: 
Trong quý I đã rà soát hợp đồng đất công ích và thống kê đất đai trên địa 

bàn phường năm 2022.
Công tác quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa 

bàn phường được duy trì chặt chẽ, trong quý I năm 2023 trên địa bàn phường 
không có trường hợp nào vi phạm về sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và 
môi trường. Các KDC thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/TU ngày 30/6/2021 của 
Thành ủy Chí Linh về tăng cường công tác quản nhà nước về đất đai, tài nguyên 
khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. 

Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, đẩy mạnh phong trào toàn dân 
xây dựng Thành phố Chí Linh xanh, sạch, đẹp do Thành ủy phát động, hàng 
tháng tổ chức phát động nhân dân và hội viên các ngành đoàn thể 2 buổi để dọn 
dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn toàn phường. 
Hàng tuần công ty cổ phần Giao thông môi trường và đô thị Chí Linh tổ chức thu 
gom rác thải sinh hoạt của nhân dân đúng thời gian và lịch thông báo.

3. Tài Chính.
- Tổng thu NSNN thực hiện đến hết tháng 01/2023 là 740.432.047 đồng đạt 

8,48% kế hoạch năm 2023. Trong đó:
+ Thu Bổ sung từ ngân sách cấp trên:  507.850.000 đồng. Trong đó có 

37.850.000đ kinh phí bổ sung chúc thọ mừng thọ năm 2023.
+ Các khoản giao thu cân đối tại địa phương đã thực hiện đạt  41.535.000 

đồng đạt 53,94 % kế hoạch.
+ Các khoản giao thu cân đối theo tỷ lệ phân chia của tỉnh thực hiện  

41.707.047 đồng đạt  43,12 % kế hoạch. 
+ Thu tiền sử dụng đất là  149.340.000 đồng đạt 5,08% kế hoạch giao.
- Tổng chi NSNN đến hết tháng 01/2023 thực hiện 310.724.337đồng đạt 

54,41% kế hoạch. Trong đó:
Chi thường xuyên: 310.724.337 đồng. Chi từ nguồn BSMT kinh phí bổ 

sung chúc thọ mừng thọ năm 2023 là 37.850.000đ.
4. Văn hóa - xã hội.
4.1 Văn hóa - thông tin. 
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Tuyên truyền trên đài truyền thanh các buổi phát thanh của đài phát thanh 
tỉnh, đài thành phố Chí Linh, nghị quyết, chỉ thị kế hoạch của Đảng ủy, HĐND, 
UBND phường.

- Tổ chức tuyên truyền chào đón năm mới xuân Qúy Mão năm 2023 và kỷ 
niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023).

- Giao lưu văn nghệ giữa các KDC, các làng văn hóa trong toàn phường 
vào đêm giao thừa. Được tổ chức tại 12/12 KDC với lượng người tham gia trên 
500 người.

- Chỉ đạo các khu dân cư trang trí khánh tiết ở khu dân cư, các cơ quan 
doanh nghiệp trên địa bàn phường thực hiện việc treo cờ tổ quốc, vệ sinh môi 
trường để đón xuân được trang hoàng sạch sẽ. Trong dịp tết đã treo 30 băng zôn 
qua đường, cắm cờ hồng kỳ 180 chiếc, cắm cờ chuối 300 chiếc, 95% các hộ gia 
đình treo cờ Tổ quốc. Trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão nhiều KDC như  Tu 
Ninh, Đồng Tâm, Phao Tân đã tổ chức các giải thể thao như bóng chuyền hơi, 
bóng bàn,… Đặc biệt có KDC Đồng Tâm tổ chức giải bóng chuyền hơi mừng 
Đảng mừng Xuân từ ngày 24/01 đến 25/01/2023. Giải có 06 đội bóng với sự 
tham gia của các KDC. Kết thúc giải BTC trao giải cho đội đạt giải nhất, 1 đội 
giải nhì, 2 đội đồng giải ba, 1 giải phong cách.

4.2 Chính sách - xã hội
a.Qùa tết cho các đối tượng 
Cấp phát quà cho các đối tượng người có công, hộ nghèo,hộ cận nghèo, 

khuyết tật đặc biệt nặng và hộ có hoàn cảnh khó khăn.Cụ thể như sau:
+ Đối tượng người có công:
 - Quà chủ tịch nước tổng số 209 xuất trị giá 300.000đ/xuất bằng tiền mặt 

với tổng số tiền là 63.000.000đ (trong đó có 01 xuất trị giá 600.000đ là bà 
Nguyễn Thị Len - Ninh Giàng).

- Quà của tỉnh là 222 xuất trị giá 800.000đ/xuất, bằng tiền mặt với tổng số 
tiền là 177.600.000đ.

- Quà của thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố là 222 xuất 
với tổng số tiền là: 114.600.000đ.(Trong đó có 02 xuất quà tiêu biểu thành phố 
tặng là 2.300.000đ/xuất, tiền mặt là 2.000.000đ, Tiền quà là 300.000đ, đối tượng 
là ông Vũ Đình Nến - đơn vị Thành Lập và ông Nguyễn Đình Thành - đơn vị Lý 
Dương).

+ Đối tượng hộ nghèo:
- Quà của tỉnh tổng số 36 xuất trị giá 500.000đ/xuất với tổng số tiền là 

18.000.000đ.
- Quà UBMTTQ thành phố 36 xuất với tổng số tiền là 21.700.000đ. Trong 

đó có 34 xuất trị giá 500.000đ/xuất với số tiền là: 17.000.000đ; 01 xuất quà tiêu 
biều Thành phố trị giá 2.300.000đ/xuất, tiền mặt 2.000.000đ, tiền quà là 
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300.000đ; 01 xuất tiêu biểu MTTQ tỉnh trị giá 2.400.000đ/xuất, tiền mặt 
2.000.000đ, tiền quà 400.000đ).

+ Đối tượng khác.
- Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường vận động xã hội hóa và 

trích quỹ vì người nghèo tặng 141 xuất quà trị giá 500.000đ/xuất với tổng số tiền 
là: 70.500.000đ cho các đối tượng Hộ cận nghèo, hộ khuyết tật đặc biệt nặng, hộ 
có hoàn cảnh khó khăn, già yếu.

b. Chúc thọ
Phối hợp với người cao tuổi cấp phát tiền, khung chúc thọ và quà chúc thọ 

của cấp trên đến tay người cao tuổi. Năm 2023 đã tổ chức chúc thọ cho 131 cụ i 
với tổng số tiền là 46.300.000đ.

c.Giải quyết các công việc chuyên môn
Làm hồ sơ mai táng phí cho các đối tượng người có công, BTXH. Báo 

tăng,báo giảm thẻ BHYT. Chi trả hỗ trợ tiền nhà ở người có công thuộc Đề án 2 
là 12 hộ với tổng số tiền là 456.000.000đ. Chi trả trợ cấp thường xuyên đầy đủ, 
chính xác và kịp thời cho các đối tượng người có công tháng 01năm 2023 với số 
tiền 228.741.000 đồng. Lập danh sách cho các đối tượng đi điều dưỡng tập trung 
tại tỉnh năm 2023 là 09 người; Điều dưỡng ngoài tỉnh là 26 người; Điều dưỡng 
tại nhà là 39 người.

5. Giải quyết đơn thư khiếu nại và tư pháp.

Tổ chức tiếp dân, nhận đơn thư, nhận và trả kết quả trong giao dịch công 
việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế “Một cửa, một 
cửa liên thông” đảm bảo theo quy định. 

Kết quả công tác quản lý, đăng ký hộ tịch và chứng thực gồm: chứng thực 
chữ ký là: 07 trường hợp; Hợp đồng thế chấp tài sản: trường hợp; Công chứng bản 
sao là 70 trường hợp; Đăng ký sinh là 07, Đăng ký khai tử 04 trường hợp; đăng ký 
kết hôn là  2 trường hợp; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là 08 trường hợp. 
Đơn thư: 0.

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. 
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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 
01/01/2023 đến ngày 31/1/2023: 112 hồ sơ. Trong đó đúng hạn: 112 hồ sơ, quá 
hạn: Không.

Kết quả số hóa hồ sơ: Trong tháng 1 kết quả số hóa đầu vào đạt 99,07%; 
kết quả số hóa đầu ra đạt 96,43%.

Trong tháng 01/2023 đã giải quyết được 70 hồ sơ chứng thực điện tử.
6. An ninh và Quốc phòng.
a. An Ninh.
Công an phường làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn 

xã hội; Xây dựng kế hoạch tuần tra, xử lý các phương tiện khai thác cát trái phép 
trên địa bàn của phường quản lý. Lập danh sách tổ công tác thường trực tuần tra 
24/24 bao gồm lực công an, quân sự trong đó lực lượng công an phường là cơ 
quan chủ trì tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường về công tác bảo vệ tài 
nguyên khoáng sản trên địa bàn.

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

dương lịch, Tết Nguyên đán Qúy Mão theo quy định.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thâm nhập, chốt quân số bảo đảm theo đúng 

hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.
Xây dựng kế hoạch và làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho buổi giao lưu, gặp 

mặt, tặng quà động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023 theo đúng hướng 
dẫn của cấp trên.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2023.
1. Công tác chỉ đạo điều hành:
Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND phường, 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. Tiếp 
tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thi đua lập thành tích 
chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023) 
và ngày thầy thuốc Việt Nam.

2. Công tác chỉ đạo gieo cấy vụ chiêm xuân.
Căn cứ vào lịch chỉ đạo gieo cấy trên cơ sở đó HTX thống nhất các giải 

pháp phục vụ sản xuất sau:
- Kế hoạch rút nước để làm đất đợt 2 làm đất gieo cấy trên kênh tiêu T3 

chú trọng ở những diện tích các đơn vị khu chũng nhất là đơn vị Phao Tân và Lý 
Dương.
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- Tổ chức khâu gieo mạ trên sân, trên nền đất cứng và gieo thẳng theo 
đúng lịch cơ cấu gieo cấy của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tổ chức diệt chuột: tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất diệt chuột bằng 
thuốc vi sinh kết hợp với đánh bẫy chuột thủ công.

- Tổ chức tập huấn các cơ sở và tổ diệt chuột để nắm bắt được kỹ thuật 
đánh bắt chuột bằng cạm đạt kết quả cao.

- Khâu điều tiết nước đảm bảo cho điều tiết để các đơn vị gieo cấy đúng 
lịch chỉ đạo đồng thời điều tiết ở các diện tích cao khi thiếu nước sản xuất.

- Duy trì kế hoạch và mô hình gieo cấy tập trung với các giống chất 
lượng.

3. Địa chính, xây dựng. 
Tiếp tục triển khai ký hợp đồng đất công ích.
Rà soát, hướng dẫn thủ tục cấp trái thẩm quyền tự ra ở trên địa bàn phường.
Giải quyết đơn thư về đất đai. Quy hoạch bãi rác trên địa bàn phường.
Kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, 

trật tự xây dựng trên địa bàn phường.
4. Tài chính.
Rà soát, hoàn thiện hồ sơ khóa sổ ngân sách 2022. Làm báo cáo quyết 

toán ngân sách năm 2022 xong trước ngày 31/3/2023.

 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.

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác.

5. Văn hóa - xã hội.
Rà soát hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ thờ cúng liệt sỹ còn tồn đọng 

cho các đối tượng. Hoàn thiện hồ sơ đính chính thông tin liệt sỹ và hồ sơ mai 
táng phí người có công. Chi trả kịp thời tiền trợ cấp cho đối tượng NCC hàng 
tháng.Theo dõi tăng giảm các đối tượng BTXH và người có công.

6. Y tế.
- Thực hiện 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm văc xin.
- Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
- Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Phòng chống các bệnh sốt xuất huyết, 

chân tay miệng và bệnh do liên cầu lợn.
- Hoàn thành kế hoạch của ngành năm 2023, giữ chuẩn quốc gia về y tế.
7. Dân số:
Duy trì phát triển dân số tự nhiên 1%. Phấn đấu cân bằng giới tính với tỷ lệ 

nam trên lệch với nữ không quá 10%.
8. Giáo dục
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ 
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năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.  BGH 3 nhà trường đã cụ thể hoá các chỉ 
thị NQ của cấp trên, của chi bộ phù hợp với tình hình thực tế nhà trường. Việc phân 
công chuyên môn, công việc phù hợp với khả năng của từng giáo viên, đảm bảo 
đúng quy chế. Nhận thức của  phụ huynh học sinh, nhân dân về giáo dục đã có phần 
đổi mới tích cực. Chất lượng cán bộ quản lý và giáo viên được đề cao, nề nếp, kỷ 
cương, chất lượng giáo dục toàn diện ở cả 3 bậc học được giữ vững.

Cả 3 nhà Trường học chủ động phối hợp với Trạm y tế phường tổ chức 
tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho giáo viên, học sinh.

8. An ninh và Quốc phòng.

a. An Ninh.
Tiếp tục làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bắt giữ và sử lý: Tình trạng khai 

thác cát trên các tuyến sông do Phường quản lý; hiện tượng sử dụng, vận chuyển ma 
túy trái phép, trộm cắp tài sản, sử lý các hiện tượng truyền bá đạo trái qui định; lô đề 
cờ bạc trên địa bàn; xây dựng kế hoạch phối hợp sử lý lấn chiếm lòng, nề đường, 
kiềm chế TNGT đường 17b; 

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

niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2023).

- Tổ chức cấp phát quân trang; giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên thanh 
niên và tham gia Lễ giao nhận quân năm 2023 bảo đảm theo đúng hướng dẫn của 
cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch và làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ Lễ ra quân 
huấn luyện ngày 01/3 do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2023./.

   Nơi nhận:
- BCH Đảng ủy;
- Thường trực HĐND-UBND phường;
- Cán bộ CC phường;
- Các Chi bộ, KDC;
- Lưu: VP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mạnh
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