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uû ban nh©n d©n
PHƯỜNG hiÖp an

Sè:         /BC-UBND

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                             HiÖp An, ngµy  02  th¸ng  6  n¨m 2022

b¸o c¸o
KÕt qu¶ thùc hiÖn KT- XH, QP-AN, XDCQ 6 th¸ng ®Çu  n¨m 2022

nhiÖm vô Träng t©m 6 th¸ng cuối năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT
KÕt qu¶ thùc hiÖn  Ph¸t TriÓn kt-xh, an-qp vµ XD chÝnh quyÒn

6 th¸ng ®Çu n¨m 2022
I. lÜnh vùc kinh tÕ
1. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp
a) VÒ trång trät:
HTX đã bám sát lịch gieo cấy vụ chiêm  xuân  2022 tuyên truyền nhân dân gieo cấy 

đúng lịch chỉ đạo, thường xuyªn lµm công tác phục vụ tưới tiêu nước, dự thÝnh dù b¸o, b¶o vÖ 
thùc vật tạo điều kiện cho người dân chăm bón lúa phát triển. Tổ chức dải mồi diệt chuột trên 
đồng bằng thuốc sinh học đồng thời thông báo tình hình sâu bệnh hại và hướng dẫn các hộ 
nông dân có biện háp phòng trừ kip thời đối với công trồng vụ chiêm xuân năm 2022. Công 
tác khơi thông dòng chảy mương máng được quan tâm thực hiện tạo điều kiện lưu thông dòng 
chảy và đi lại thuận tiện cho người dân.

b) VÒ ch¨n nu«i:    
Trên địa bàn phường tình hình chăn nuôi đã ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, giá 

thực phẩm đạt thịt lợn là: 58.000đồng/kg thịt hơi; thịt gà: 95.000đồng/kg thịt UBND phường 
bám sát kế hoạch chỉ đạo ban chăn nuôi thú y triển khai công tác tiêm phòng cho vụ xuân hè 
cho đàn gia súc cụ thể như tiêm vacxin dịch tả, tụ dấu với đàn lợn, tụ huyết trùng với đàn trầu, 
bò, tiêm phòng dại cho đàn chó. Khuyến cáo người dân tiêm phòng theo Luật thú y quy định, 
cho các hộ ký bản cam kết tránh trường hợp dịch bùng phát người dân sẽ không được hỗ trợ 
nếu không tiêm phòng đúng quy định. Số lượng gia súc gia cầm đạt: Đàn bò: 18 con; đàn  
Lợn nái: 240 con; lợn thịt: 1.235 con; đàn gia cầm: 6.450 con.

Tổng giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 54 tỷ 484 triệu 354 
nghìn đồng = 56% kế hoạch năm.

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, dịch vụ
Sáu tháng đầu năm dịch bệnh covid19 đã kiểm soát ổn định tạo sự an tâm và động lực 

cho việc duy trì và phát triển các ngành đi vào hoạt động ổn định: sản xuất gạch Ba banh, 
mộc, nề, cơ khí và các ngành nghề khác đã làm tăng thu nhập cho nhiều lao động. Tuy nhiên 
trên địa bàn các ngành sản xuất tiểu thủ - công nghiệp có có tăng trưởng nhưng quy mô còn 
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nhỏ, năng suất chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh còn ở mức độ, chưa có dự án công 
nghiệp mới có giá trị cao đi vào hoạt động. 

* Giá trị thu từ tiểu thủ công nghiệp đạt: 114 tỷ 703 triệu 904 nghìn đồng, đạt 54% kế 
hoạch năm.

Về thương mại - dịch vụ: Các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống xã hội 
ngày càng phát triển sau khi chuyển sang trạng thái bình thường mới: như dịch vụ tiêu thụ 
nông sản, thực phẩm; dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách; dịch vụ hàng quán, dịch vụ ăn 
uống, dịch vụ cung ứng hàng hóa tiêu dùng, điện tử, điện lạnh tạo việc làm, thu nhập ổn định 
cho người lao động. Nhiều dịch vụ hàng tạp hoá, thuốc đông tây y, thức ăn chăn nuôi, thuốc 
thú y... đa dạng và phong phú nhất là trong dịp lễ. 

* Giá trị thu từ hoạt động dịch vụ, thương mại đạt: 117 tỷ 571 triệu 502 đồng đạt  55% 
kế hoạch năm.

3. C«ng t¸c ®Þa chÝnh x©y dùng,m«i trêng và giao th«ng thuû lîi
a) C«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai:
Hướng dẫn lập hồ sơ tặng cho 03 hộ, thừa kế 03 hộ, chuyển nhượng 12 hộ, cấp đổi 

GCN QSD đất 05 hộ gia đình. Cùng  với các Khu dân cư thương xuyên kiểm tra ngăn chặn 
kịp thời các hộ có hành vi vi phạm sử dụng đất, vi phạm hành lang giao thông, sử dụng đất sai 
mục đích, xây dựng công trình trên đất công, lấn chiếm đất đai cụ thể như thường xuyên tuyên 
truyền vận động các hộ dân làm thủ tục xin cấp phép xây dựng; giải quyết đơn đề nghị của 
ông Hoàng Văn Chính về việc ông Nguyễn văn Luận xây dựng nhà làm ảnh hưởng đến kết 
cấu nhà ông Chính; Phối hợp với Tòa án giao mốc giới ranh giới theo bản án giả quyết tranh 
chấp hộ ông Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Quảng tại khu dân cư Tây Sơn. 

Phối hợp với Phòng tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để chuẩn bị 
đấu giá Điểm dân cư số 13 và 02 lô Biệt thự Dộc Cửa.

Phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kinh Môn, tập đoàn Thành Công 
cùng KDC phát phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền cho các hộ dân thuộc diện thu hồi 
trong dự án Khu đô thị sinh thái Thành Công giai đoạn 2.

Phối hợp cùng KDC rà soát nguồn gốc đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án bến 
xe khách trung tâm thị xã Kinh Môn; Cùng với Điện lục xác định vị trí di chuyển cột điện, 
chỉnh trang đường điện trên địa bàn phường.

Phối hợp cùng Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng giải phóng mặt bằng để thực hiện 
dự án cả tạo sông KT 12; bàn giao mặt bằng mốc giới thi công công trình, xây dựng hệ thống 
điện chiếu sáng đường tỉnh 389-389B( Từ ngã tư Tây Sơn đến cống Cầu Ba); rà soát nguồn 
gốc đất, kiểm đếm tài sản vật kiến trúc để thực hiện dự án : Xây dựng nhà tang lễ thị xã Kinh 
Môn.

Kết hợp với ban giải phóng mặt bằng thị xã lên phương án giải phóng di chuyển đường 
ông dẫn dầu. 

b, Công tác môi trường
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Phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng ban công tác mặt trận KDC làm tốt công tác 
vệ sinh trường vào mùng 8 hàng tháng. 

Phối hợp với  phòng tài nguyên môi trường kiểm tra các công ty kinh doanh bến bãi tại 
khu vực bãi thoi. Phới hợp với trạm y tế làm tốt công tác vệ sinh dịch bệnh covid19.

c) Giao th«ng- thuû lîi:
Phối hợp ngành dọc cấp trên tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế các hộ lấn chiếm hành lang 

vỉa hè, bờ lốc, biển quảng cáo, cây xanh che khuất tầm nhìn gây ảnh hưởng giao thông.
Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hộ đổ vật tư, vật liệu ra đường, xử lý lập biên bản 

các hộ xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông. 
4. Tµi chÝnh ng©n s¸ch
Công tác thu chi tài chính ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2022 đạt cụ thể như sau:
4.1. Tæng íc thu ®Õn 30/6/2022 : 2.205.003.350 đồng Trong đó:
- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 1.422.000.000 đồng
- Thu phí, lệ phí, thu phạt vi phạm hành chính: 10.305.000 đồng 
- Thu các khoản (thu từ trạm phát sóng viettel): 13.800.000 đồng
- Thu các khoản điều tiết ngân sách ( Thuế GTGT, Thuế TNCN) : 108.361.350 đồng
4.2. Tæng íc chi ®Õn 30/6/2022 : 1.750.230.946 đồng
-  Chi đầu tư XDCB: 0 đồng
4.3 Còn dư: 454.772.404 đồng
- Chi tiền lương và các khoản chi thường xuyên khác: 454.772.404 đồng
II) V¨n ho¸ - X· héi 
1. Gi¸o dôc & §µo t¹o
- ChÊt lîng gi¸o dôc : Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc n¨m häc 2021-2022, 

b¶o ®¶m chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn ë c¸c cÊp häc .ChÊt lîng v¨n ho¸, chÊt lîng ®¹o ®øc 
häc sinh ®Òu ®¹t yªu cÇu .

a) Trêng MÇn Non:  Duy tr× sè trÎ æn ®Þnh tõ ®Çu n¨m häc lµ 570 cháu, nhà trẻ là 
134 cháu, mầm non là 436 cháu chia thành 22 (NT: 6 nhóm, MG:16 lớp).

Chất lượng giáo dục: tû lÖ bÐ ch¨m ngoan ®¹t 92%. KÕt qu¶ trẻ ở các độ tuổi được đánh 
giá đủ các mục tiêu theo đúng quy định của chương trình GDMN. Năm 2021-2022 trường 
mầm non Hiệp An đăng ký và phấn đấu các danh hiệu thi đua: tập thể lao động xuất sắc, cờ 
thi đua của UBND tỉnh.

Năm 2021-2022 nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo đúng quy 
định. Phối kết hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường làm tốt công tác phòng 
chống dịch như tuyên truyền động viên thăm hỏi  HS GV bị covid đi cách ly tập trung, cách ly 
tại nhà và theo dõi y tế đảm bảo phòng chống dịch; trong năm học toàn trường có 81 học sinh 
và 32 CBGV mắc Covid 19; Nhà trường phối hợp PHHS thực hiện tốt công tác phòng chống 
dịch. khi HS trở lai trường.

 b) Trêng TiÓu häc
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N¨m häc duy tr× sÜ sè häc sinh 867 em chia thành 25 lớp học. Nhà trường tổ chức giảng 
dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông 
dành cho cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Kết quả cuối năm:
Đối với học sinh:

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 714/718  đạt 99,35%.
- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 149/149 đạt 100%.
 Học sinh  đạt khen thưởng cuối năm: 380 em đạt 43.8%. Trong đó: Học sinh Xuất sắc: 

158 em (lớp 1,2); Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện:222 em ( 
lớp 3,4,5)

- Phong trào thi đua: Lớp xuất sắc là 11; lớp tiên tiến 14 lớp
+ Thi giáo viên giỏi  lớp 1 cấp thị xã: 01 GV tham gia( Hoàng Thị Ngân) đạt GVG cấp 

thị xã.
+SKKN: có 22 SKKN được công nhận cấp thị xã.
+ Học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu: 69 học sinh đạt giải cấp thị xã trở lên

         Trạng nguyên Tiếng Việt: Cấp tỉnh  đạt 6  em đạt giải Khuyến khích; Cấp thị xã  đạt 37 
em( 01 Giải Nhì; 07 Giải Ba; 29 Giải Khuyến khích); Tiếng Anh: Cấp thị xã  đạt 25 em (10 
Giải Ba; 15 Giải Khuyến khích); Thi vẽ tranh: 01 em đạt giải Ba cấp thị xã.

Cán bộ, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, không ngừng 
học tập để nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường tiếp tục 
duy trì và phát huy tốt các thành tích đã đạt được.

c) Trêng  THCS  
Năm học duy trì sĩ số học sinh 484  tổng kết năm học 2021 - 2022 đạt được kết quả 

như sau:
- Huy động trẻ vào lớp 6 đạt 100%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; trẻ từ 14-17 

tuổi tốt nghiệp THCS đạt 100%.
- Chất lượng hạnh kiểm: Loại tốt 319 em đạt 87.64 %; Loại Khá 37 em đạt 10.16 %; 

Loại TB 8 em đạt 2,2 %.
- Chất lượng văn hóa:

Loại giỏi đạt 35 em đạt 9.62%
Loại khá đạt 177 em đạt 48.63 %
LoạiTB đạt 150 em đạt 41.20%
Loại yếu 2 em đạt 0.55 %

- Kết quả các cuộc thi cấp thị xã: 
        + Xếp thứ HSG khối 9: 17/24 (Đạt 4 giải ba, 2 giải KK); Xếp thứ giao lưu Olympic 
khối 8: 15/24 ( Tổng khối 6,7,8: Đạt 1 giải Nhì, 4 giải ba, 9 giải KK); Thi điền kinh: Xếp thứ 
12/24; Thi Khoa học kỹ thuật: Giải nhì cấp thị xã. Xếp thứ 5/24

+ Thi giáo viên giỏi cấp thị xã: 03 GV tham gia đều đạt giáo viên giỏi
- Công tác đúc rút và viết sáng kiến, Kết quả: 11 Sáng kiến được công nhận cấp cơ sở.
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-  Kết quả thi đua: Tập thể: Lao động tiên tiến; Cá nhân: 2 chiến sĩ thi đua cơ sở, 15 lao 
động tiên tiến, đề nghị chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen 03 đ/c.

- Công đoàn vững mạnh
- Đoàn đội xuất sắc 
d) Khuyến học:  Thực hiện theo kế hoạch đề ra làm tốt công tác động viên khuyên học 

khuyến tài cho các cá nhân, và tập thể có thành tích tốt trong học tập. Phối hợp với các ban 
ngành đoàn thể của địa phương tuyên truyền tốt phòng trào toàn dân học tập, động viên hỗ trợ 
các trường hợp khuyết tật có cơ hội có việc làm tại cở sở dạy việc làm cho người khuyết tật.

2.  V¨n ho¸ - Th«ng tin - ThÓ thao, truyÒn thanh 
a) V¨n ho¸, Th«ng tin- truyÒn thanh:
Thêng xuyªn tuyªn truyÒn tèt c¸c chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, quy định của địa phương và các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày thành Đảng cộng sản 
Việt Nam, Kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ chí Minh, Ngày quốc tế lao động. Trong 6 tháng 
vừa qua UBND phường chỉ đạo Ban văn hóa tích cực tuyên truyền về việc việc cấp giấy phép 
xây dựng theo Nghị định 16/2022 ngày 28/01/2222; tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành 
chính mức độ 3,4 tuyên truyền cuộc bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2022-2025 vào ngày 
26/6/2022 để cuộc bầu cử diễn ra thành công và an toàn. 

Phối hợp với các khu dân cư trang trí băng zon, khẩu hiệu, áp phích cổ động chào 
mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể ra quân 
tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang hệ thống cổng chào và treo cơ, nâng cấp pano trên trục đường 
chính.

b) Thể dục - thể thao:
Do công tác phòng chống dịch covid19 đã được kiểm soát an toàn các hoạt động  văn 

hóa, thể dục thể thao tại các khu dân cư trở nên sôi nổi, đa dạng, số lượng người tham gia hoạt 
động TDTT ngày càng nhiều và thường xuyên, hiệu quả hơn, gồm các môn ( đi bộ, bóng đá, 
bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi).

Kết hợp cùng đơn vị thi công, các khu dân cư hoàn thiện hoàn thiện cột, biển đường 
phố, đôn đốc các khu hoàn thiện biển số nhà; xây dựng kế hoạch tuyến phố văn minh theo chỉ 
đạo ngành dọc cấp trên.

3. Y tÕ - D©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh
a) C«ng t¸c  Y tÕ ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n:
Tæng sè lÇn kh¸m bÖnh cho toµn nh©n d©n ®îc 722 lît ngêi; Khám chăm sóc sức 

khỏe sinh sản là 325 ca; công tác tiểm chủng mở rộng là 257 người.
Trong 5 tháng đầu năm trên địa bàn phường gồm 1.648 ca mắc covid19; trong đó điều 

trị tại nhà là 26 trường hợp và điệu trị tại nhà là 1.622 trường hợp, khởi 1.648 trường hợp. Số 
lượng các mũi tiêm phòng covid19 đến tháng 5/2022 là 3.906 mũi các loại. 

Phối hợp với trung tâm y tế thị xã Kinh Môn, BV lao phổi Hải Dương tổ chức khám 
sàng lọc phát hiện sớm 280 trường hợp mắc bệnh về lao phổi cho người dân .

b) C«ng t¸c D©n sè - KHHG§ & TrÎ em :
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Tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe sinh sản – KHHGD cho chị em phụ nữ 15-49 tuổi trong độ tuổi sinh đẻ đạt 70%, 
xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện công tác dân số năm 2022, Bổ sung đầy đủ và duy 
trì giao ban cộng tác viên để tổng hợp cập nhật thông tin biến động trong tháng.

Tổng số sinh trong 6 tháng đầu năm 2022  là 26 ca, con thứ 3 là 08 ca tăng 2 ca so với 
năm cùng kỳ 2021. Tổ chức điều tra thu thập thông tin các cặp vợ chồng đăng ký thực hiện 
biện pháp tránh thai hiện đại.

4.  Công tác thương binh x· héi
4.1 Công tác người có công với cách mạng 
Tham mưu cho UBND phường thường xuyên  quan tâm đến các đối tượng chính sách, 

thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng, anh hùng LLVTND, thương binh, bệnh binh, thân nhân 
liệt sĩ vào các ngày tết nguyên đán. Tổ chức cấp tiền, quà tết đầy đủ kịp thời đúng đối tượng, 
quà tỉnh là 234 xuất: 154.600.000 đồng; quà của trung ương là 201 xuất: 61.200.000 đồng.

Theo dõi báo giảm khi các đối tượng người có công từ trần thông báo trực tiếp cho gia 
đình làm các thủ tục cắt giảm, giải quyết trợ cấp một lần mai táng phí cho 04 đối tượng người 
có công qua đời. Lập danh sách đối tượng năm 2022.

4.2. Công tác bảo trợ- xã hội
Thụ lý và chuyển hồ sơ 03 hồ sơ người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên nhận trợ cấp hàng 

tháng. Thụ lý và chuyển về cấp trên 06 hồ sơ là người cao tuổi cô đơn, 01 người cao tuổi 
thuộc hộ nghèo không còn người có nghĩa vụ phụng dưỡng. Đề nghị trợ cấp mai táng phí cho 
06 đối tượng. Tham mưu cho UBND, hội người cao tuổi, các khu dân cư tổ chức mừng thọ 
cho 104 cụ là người cao tuổi ở các tuổi tròn (70-75-100 tuổi) số tiền là 38.450.000 đồng. Lập 
danh sách đề nghị hỗ trợ tiền điện cho 23 hộ nghèo số tiền 3.822.600 đồng.

III. C«ng t¸c An ninh - quèc phßng, TƯ PHÁP – HỘ TỊCH
1. An ninh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x· héi và công tác tuyên truyền
UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với Đài truyền thanh phường và 

các ngành, tổ chức đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, tiến hành tuyên truyền đến 
mỗi cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động 
phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục cải tạo người phạm tội, đối 
tượng tù tha trở về địa phương. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 
vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, 
đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo, không tham gia vào các tệ nạn xã hội và hoạt 
động mê tín dị đoan…

- Tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 
quản lý, sử dụng pháo; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên 
quan đến pháo, vũ khí, công cụ hỗ trợ và đèn trời, phòng chống ma tuý. Ban hành Chỉ thị; 
kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; phân công 
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nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo. Tổ chức cho các KDC, các doanh nghiệp, nhà trường 
ký cam kết về pháo.

- Lực lượng Công an phường, quân sự phường và bảo vệ dân phố làm tốt nhiệm vụ 
bảo vệ ANQG, đảm bảo trật tự ATXH đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc 
phòng. Thường xuyên thực hiện việc tuần tra, kiểm soát đề phòng trộm cắp và mất ANTT; 
đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và trong thời gian diễn ra Seagame 31 và 
đặc biệt công tác bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2022-2025.

- Thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ về “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”. Thực hiện việc làm sạch dữ liệu dân cư quốc gia.

- Công an phường làm tốt công tác quản lý cư trú. Phối hợp với Đội THAHS&HTTP 
kiểm danh, kiểm diện các đối tượng đối tượng đang chấp hành án treo tại địa bàn phường. Lập 
03 hồ sơ đối với 03 đối tượng giáo dục tại xã, phường; 01 hồ sơ đưa 01 đối tượng đi cai 
nghiện bắt buộc. Tiếp nhận và quản lý chặt chẽ các đối tượng có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

- Tổ chức kiểm tra, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đối với 120 cơ sở thuộc đối 
tượng nhà ở kết hợp với kinh doanh. Tuyên truyền công tác đảm bảo PCCC đối với các hộ 
đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán và mùa hanh khô.

- Thực hiện việc kiểm đếm về số nhân khẩu đối với các hộ có ruộng đất thu hồi để xây 
dựng dự án KĐT Thành Công giai đoạn 2.

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát QLHC tổ chức làm CCCD gắn chip và  cấp Định 
danh điện tử cho các cháu ở độ tuổi từ 14-22 tuổi.

- Thông qua vận động quần chúng, Công an phường đã tiếp nhận 16 viên đạn loại đạn 
thể thao chưa qua sử dụng và 0,64 kg pháo do nhân dân giao nộp.

2. C«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph¬ng 
2.1 Công tác tuyển chọn giao quân.
Thực hiện theo quy trình tròn khâu: khám sơ tuyển 56/58 đạt 96,6%; khám chính thức 

38/38 đạt 100%, kết quả 14 nam thanh niên lên đường nhập ngũ 16/2/2022.
2.2 Nhiệm vụ tập huấn xây dựng kế hoạch huấn luyện
Tập huấn Ban quân sự 05 đồng chí bảo đảm quân số 07 ngày.
Xây dựng lực lượng dân quân: 76 đồng chí; DQCĐ: 28; Tại chỗ: 30đ/c; Binh chủng: 

18 đ/c.
Huấn luyện dân quân năm thứ nhất: 20 đ/c; DQ tại chỗ: 17 đ/c; DQ cơ động 21đ/c; DQ 

binh chủng: 12đ/c.
Ôn luyện Hội thi Trung đội Dân quân theo kế hoạch.
2.3. Công tác tác trực sẵn sàng chiến đấu
Phối hợp và duy trì chế độ tuần trực bảo vệ ANTT trước và trong tết, các ngày lễ lớn, 

xây dựng xây dựng kế hoạch phòng chống lục bão và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy 
nổ, cháy rừng sạt nở đất đồi rừng.
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2.4 Công tác đăng ký quản lý nguồn, phương tiện chính sách hậu phương Quân 
đội.

Phương tiện kỹ thuật: 23 giao thông cơ giới đường bộ.
Đăng ký, quản lý nguồn: dự bị động viên 86, nguồn tuổi 18 đến 27 là 69 công dân, 

nguồn tuổi 17 là 36 nam thanh niên. Báo cáo thực lực Quân nhân dự bị sĩ quan :07đ/c, QNDB 
hạng 1:128 đ/c; QNDB hạng 2: 309đ/c. Tổng kết đạt kết quả tập thể đước giấy khen và cá 
nhân trung đội trưởng được giấy khen 10 năm thực hiện Nghị quyết 765/NQ/QUTW ngày 
20/12/2012 của Quân ủy trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn  2013-2020 
và những năm tiếp theo.

3. C«ng t¸c t ph¸p 
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; Ban thanh tra nhân dân tích cực trong việc giám 
sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban giám sát đầu tư 
của cộng đồng. Phối hợp với MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các Ban chi ủy, Chi bộ, cơ sở 
KDC trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chøng thùc ®îc 270   lît hå s¬ trong ®ã : 
Xác nhận hộ tịch: 248 hồ sơ
X¸c nhËn t×nh trang h«n nh©n: 66 lît.
§¨ng ký kÕt h«n : 10 trêng hîp;
X¸c nhËn hå s¬ kh¸c:  22  hå s¬;
Khai sinh : 149 ch¸u; ( trong đó khai sinh mới là 30; đăng ký lại là 119)
Khai tö : 23 ngêi.
IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND phường, đổi mới và nâng cao chất lượng quản 
lý và điều hành của UBND phường, Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ và tinh thần phục vụ 
nhân dân của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 
một cửa và một cửa liên thông. Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa.

Kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể tuyên truyền ngày bầu cử trưởng khu dân cư 
nhiệm kỳ 2022-2025 để người dân thực sự hiểu ý nghĩa của ngày bầu cử.

V. MỘT SỐ HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM 
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn phường tuy ổn định về dịch bệnh xong do tác động giá 

cả của thị trưởng lên xuống thất thường, các chi phí tăng cao nên số lượng tái đàn vật nuôi tại 
các khu dân cư chưa đạt về số lượng và quy mô chăn nuôi theo trang trại, gia trạng chưa cao.

Công tác quản lý giao thông, có lúc, có nơi chưa bảo đảm vẫn còn một số hộ vi phạm 
luật đất đai, lấn chiếm nề đường, lòng đường làm nơi buôn bán và vi phạm sử dụng đất sai 
mục đích.

Về thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, và giải quyết thủ 
tục hành chính mức độ 3, 4 trên địa bàn phường còn thiếu chiều sâu, chưa tạo ra những 
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chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, công chức và hiểu biết của 
nhân dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn đơn giản, chưa đầy đủ nên chưa huy 
động tốt sự tham gia giám sát của quần chúng nhân dân vào việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông. Năng lực của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa có nhiều đổi 
mới; trong hoạt động thực thi công vụ.

PHẦN THỨ HAI
ph¬ng híng nhiÖm vô träng t©m  6 th¸ng cuèi n¨m 2022

Phát huy kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khắc 
phục những mặt còn tồn tại, hạn chế. UBND phường phấn đấu đạt các chỉ tiêu về phát triển 
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm như sau:

* Mục tiêu tổng quát:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,2% trở lên.
- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 19%, tiểu thủ công nghiệp 40%, dịch vụ và thương mại: 

41%, 6 tháng cuối năm phấn đấu thu nhập đạt: 234 tỷ 621 triệu 622 nghìn đồng.
Trong đó:
 - Thu từ sản xuất nông nghiệp:  43 tỷ 657 triệu 029 nghìn đồng
 - Thu từ tiểu thủ công nghiệp:    94 tỷ 236 triệu 095 nghìn đồng

          - Thu từ dịch vụ và thương mại:  96 tỷ 728 triệu 497 nghìn đồng
- Thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% - 10% so với kế hoạch giao.
- Công tác VH - XH tiếp tục được chăm lo và phát triển, phấn đấu giảm hộ nghèo, 

giảm tỷ lệ sinh so với năm 2021.
- An ninh quốc phòng được giữ vững và ổn định.
I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp
Tập trung chỉ đạo, tổ chức vận động nhân dân gieo trồng diện tích vụ mùa, kế hoạch là 

66 ha,  phấn đấu gieo trồng đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Tuyên truyền vận động nhân 
dân trồng hết 80 ha cây vụ đông (Trong đó: Hành:70ha; tỏi: 4 ha; Ngô: 2ha; Rau các loại: 4ha)

- Chăn nuôi: vận động nhân dân phát triển đàn trâu, bò và đàn gia cầm tái đàn lợn 
nhưng cần tăng cường tiêu độc khử trùng chuồng trại, tạo điệu kiện tốt nhất khi có đủ điều 
kiện tái đàn, làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao, 
ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra;

- Cải tạo và mở rộng diện tích ao nuôi thả cá, nuôi thả gối vụ nhằm đem lại hiệu quả 
kinh tế cao;

* Để đạt được kế hoạch chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng các giải pháp cho 
nông nghiệp cần đạt được là:

Chỉ đạo gieo trồng đúng lịch thời vụ, cung ứng dịch vụ đủ giống mới cho năng suất 
cao; Chủ động điều tiết nước nhất là khu đồng cao, khu đồng xa để làm đất và chăm bón kịp 
thời; Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự báo sâu bệnh kịp thời, bảo vệ sản xuất, diệt chuột 
có hiệu quả;
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* Phấn đấu đưa giá trị thu từ ngành nông nghiệp 6 tháng cuối năm đạt: 43 tỷ 657 triệu 
029 nghìn đồng.

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ
+ Tiểu thủ công nghiệp: Tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn, đầu tư mở rộng nghành 

nghề TTCN như các nghề mộc, xây dựng, cơ khí v.v... tạo ra nhiều lao động có việc làm và 
cho thu nhập cao. 

* Phấn đấu giá trị thu từ tiểu thủ công nghiệp 6 tháng cuối năm đạt: 94 tỷ 236 triệu 095 
nghìn đồng

+ Hoạt động dịch vụ: Quan tâm chú trọng phát triển các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải 
trí; Đảm bảo tốt các khâu dịch vụ như: nước, giống, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn 
nuôi, phân bón cho sản xuất, phát triển dịch vụ làm đất bằng máy, xay sát tuốt lúa, dịch vụ 
hàng tạp hoá phục vụ đời sống nhân dân trong địa bàn phường.

* Phấn đấu thu từ dịch vụ - thương mại đạt: 96 tỷ 728 triệu 497 nghìn đồng.
3. C«ng t¸c ®Þa chÝnh x©y dùng, m«i trêng và giao th«ng thuû lîi

a) Quản lý đất đai:
- Tập trung làm tốt công tác chuyên môn do UBND phường và ngành dọc cấp trên 

giao, kết hợp cùng Khu dân cư thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời phát hiện các hộ có 
hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng sai mục đích, tự xây nhà, công trình trên đất canh tác, đất 
chuyển đổi, đất tập thể. Giải quyết tốt các phát sinh hàng ngày.

Phối hợp cùng KDC rà soát nguồn gốc đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án bến 
xe khách trung tâm thị xã Kinh Môn. Hoàn thiện hồ sơ dự án điểm dân cư khu Vườn Cát. 
Cùng với tập đoàn Thành Công, KDC phát phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền cho 
các hộ dân thuộc diện thu hồi trong dự án Khu đô thị sinh thái Thành công giai đoạn 2.

b) Môi trường: 
Thường xuyên giám sát các công ty xí nghiệp trên địa bàn, thực hiện công tác môi 

trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của các công ty. Kịp thừa ngăn ngừa và báo 
cáo cấp trên các hiện tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

c) Giao thông thủy lợi:
Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên kiểm tra, 

khơi thông dòng chảy và có biện pháp cụ thể để chống úng cục bộ khu dân và ngoài đồng.
II V¨n ho¸ - x· héi
1. Gi¸o dôc: Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc n¨m häc 2021 -2022.

Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, 
tu sửa cơ sở vật chất trường học, đảm bảo tốt cho việc giảng, dạy. phát huy vai trò của Trung 
tâm học tập cộng đồng. Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, động viên, khen 
thưởng kịp thời đối với giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Ban 
giám hiệu các trường, thực hiện đúng các quy định về thu xã hội hóa giáo dục đối với học 
sinh, quản lý sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn thu xã hội hóa giáo dục. Các nhà 
trường tiếp tục phát huy và gi÷ v÷ng c¸c danh hiÖu đã đạt được trong các năm học vừa qua. 
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KhuyÕn häc: TiÕp tôc quan t©m h¬n n÷a c«ng t¸c khuyÕn häc khuyÕn tµi n©ng cao hiÖu 
qu¶ khuyÕn häc ë ®Þa ph¬ng còng nh c¸c dßng hä. Tæ chøc héi nghÞ trao thëng cho ngêi 
cã thµnh tÝch häc tËp vµ gi¶ng d¹y n¨m häc 2021 - 2022.

2. Y tÕ- KHHG§ : Đảm bảo an toàn trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, 
cần làm tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch.

Tổ chức giao ban cộng tác viên hàng tháng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với 
nhiều hình thức đa dạng phong phú. Hoàn thiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, sổ sách của cán 
bộ dân số và cộng tác viên dân số chuẩn bị cho đợt kiểm tra được tốt.

3. V¨n ho¸ - TruyÒn thanh, thÓ dôc thÓ thao
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường, đẩy 

mạnh các hoạt động, phong trào văn hóa – văn nghệ quần chúng ở các làng, cơ quan đơn vị 
văn hóa nhằm tạo cơ sở cho phong trào cho văn hóa – văn nghệ quần chúng phát triển toàn 
diện. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

Thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo, giữ gìn và phục hưng di tích lịch sử văn hóa trên địa 
bàn phường phục vụ giáo dục truyền thống gắn với các hoạt động thu hút đông đảo các tầng 
lớp tham gia lễ hội.

4.C«ng t¸c thương binh xã hội :
Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch ®èi víi gia ®×nh th¬ng binh, liÖt sü, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch 

m¹ng, thêng xuyªn th¨m hái nh÷ng ®èi tîng chÝnh s¸ch èm ®au. T¹o ®iÒu kiÖn cho hé 
nghÌo vay vèn ®Ó s¶n xuÊt nh»m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Tæ chøc th¨m hái tÆng quµ cho gia ®×nh 
th¬ng binh liÖt sü nh©n ngµy 27/7/2022 vµ th¾p nÕn tri ©n t¹i nghĩa trang liÖt sü.

III. C«ng t¸c An ninh - quèc phßng, TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

1. An ninh quèc phßng: TiÕp tôc ph¸t huy c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn, gi¸o dôc, 
ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc ®Õn mäi tÇng líp nh©n d©n. TiÕp tôc thùc hiÖn cã 
hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh Quèc gia phßng chèng téi ph¹m, ch¬ng tr×nh phßng chèng ma tuý, 
t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý x· héi gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi .

2. Qu©n sù ®Þa ph¬ng : Cñng cè nÒn quèc phßng toµn d©n g¾n víi an ninh nh©n d©n, 
thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu©n sù n¨m 2022. Tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương 
quân đội, kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ thắp nến tri ân .ChuÈn bÞ tèt c«ng t¸c tuyÓn 
qu©n n¨m 2023.

3. Công tác tư pháp: Có kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân, các 
luật mới ban hành, quản lý chặt chẽ đúng trình tự về công chứng, chứng thực, đăng ký khai 
sinh, đăng ký kết hôn v.v...

Phối hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể thường xuyên nắm bắt các mâu thuẫn trong 
khu dân cư, tổ chức hoà giải mâu thuẫn trong nhân dân.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
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Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, UBND phường nâng cao hiệu 
quả điều hành của UBND, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chấp hành nghiêm túc Nghị quyết 
của BCH Đảng bộ, Nghị quyết HĐND phường đã đề ra, đồng thời chấp hành tốt mọi chỉ thị, 
nghị quyết quyết của cơ quan cấp trên; Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính.

Thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác 
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các 
văn bản quy định của địa phương nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành trong 
nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chính quyền 
tiến tiến, xuất sắc, tiếp tục củng cố, duy trì, phát huy các tiêu chí, giữ vững xã đạt chuẩn Nông 
thôn mới.

Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ ph¸t triÓn Kinh tÕ -X· héi, an ninh quèc phßng vµ x©y dùng chÝnh 
quyÒn 6 th¸ng ®Çu n¨m 2022, ph¬ng híng nhiÖm vô ph¸t triÓn Kinh tÕ -X· héi, an ninh 
quèc phßng vµ x©y dùng chÝnh quyÒn 6 th¸ng cuèi n¨m 2022 cña UBND phường  HiÖp An.
       N¬i nhËn:
- UBND thị xã / bc;
- H§ND phường, TT §¶ng uû/  bc;
- Lu: VP. 

tm. uû ban nh©n d©n PHƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mạnh
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