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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH

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

Số:  48  /BC - UBND Đức Chính, ngày 30 tháng  6 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm;

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến hết sức 
phức tạp tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 
trên địa bàn xã. Song được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện cùng 
với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền phối 
hợp với các đoàn thể xã tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát. Các hoạt 
động phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội dần ổn định; công tác an sinh xã hội được đảm 
bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng quân sự địa phương 
tiếp tục được giữ vững.

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã đạt 348 ha 
bằng 54,63% kế hoạch năm và 99,03% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó diện tích 
lúa là 35 ha đạt 116,6 % kế hoạch, diện tích cây rau màu 313 ha đạt 111% kế hoạch. 

Diện tích cây cà rốt vụ đông xuân 2021-2022 trong xã là 305 ha. Năng suất cây 
cà rốt bình quân đạt 41,67 tấn/ha. Sản lượng ước đạt 12.709 tấn. Giá trị sản phẩm trên 
1ha đất gieo trồng cà rốt ước đạt 250,02 triệu đồng.

Toàn xã quy hoạch được 20 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích 481 ha, 
trong đó có 9 vùng sản xuất cà rốt với tổng diện tích là 305 ha, 3 vùng trồng ngô ngọt 
diện tích 15 ha, 2 vùng trồng lúa với diện tích 11 ha, 6 vùng trồng dưa hấu, dưa lê 
diện tích 150 ha. 

Tổng đàn lợn trên địa bàn xã có 1200 con, số lượng bán ra 6 tháng đầu năm 
khoảng 730 con; gia cầm, thủy cầm hơn 28.200 con; vật nuôi khác 866 con. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định 35ha; ngoài ra có 03 hộ nuôi cá lồng trên 
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sông Thái Bình. Tổng sản lượng cá thu hoạch 6 tháng đầu năm gần 210 tấn. 

Công tác phát triền chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng và công tác 
quản lý, giám sát phòng chống bệnh trên vật nuôi được tập trung chỉ đạo.

       Công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo sản xuất: Sáu tháng đầu năm 2022 
HTXDVNN kết hợp với các đơn vị chuyển giao được 6 cuộc hội thảo trong đó có 
01cuộc hội thảo xuống thôn, 65 cuộc hội tại Hợp tác xã với tổng lượt người tham dự 
là 270 người.

        Công tác thủy lợi nội đồng và vệ sinh đồng ruộng: Hợp tác xã chỉ đạo các thôn 
giải tỏa vớt bèo, lạo vét kênh mương đảm bảo dẫn nước phục vụ tốt cho tưới 
tiêu.Trong vụ chiêm HTX cùng các thôn đã lạo vét mương máng, làm thủy lợi được 
17.500 m3 đất. Xây mới, sửa chưa 9 cống phục vụ tưới tiêu đạt hiệu quả.

2. Côngnghiệp – Tiểu thủ công nghiệp; Giao thông và xây dựng Nông thôn 
mới

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đến nay đã hoạt động trở lại bình thường 
sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. 

Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình trong chương trình xây dựng Nông 
thôn mới kiểu mẫu: Asphan tuyến đường từ dốc đê đến nhà Văn hóa Yển Vũ chiều 
dài 251.78m. Mở rộng và bê tông hóa tuyến đường Chùa Xuân Kiều đi đường Đền 
bia – Hảo Hội với chiều dài 520m.

Phối hợp tổ chức Hội nghị công bố đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã 
Đức Chính đến năm 2030. 

Duy tu, bảo dưỡng, giải tỏa các tuyến đường giao thông xã quản lý đảm bảo 
thông thoáng thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông.

3. Quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phòng chống lụt bão

3.1. Công tác quản lý đất đai:

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 1 của UBND huyện Cẩm Giàng về "Tăng cường 
quản lý đất đai, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai, hành lang giao thông, công trình 
thủy lợi xây dựng trái phép; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công 
trình, dự án trên địa bàn". UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung:

- Thường xuyên kiểm tra phát hiện ngăn chăn kịp thời các trường hợp vi phạm 
đất đai trên địa bàn xã.Trong 6 tháng đầu năm có 06 trường hợp vi phạm về đất đai. 
Trong đó có 03 hộ thôn Yển Vũ xây dựng trên diện tích UBND xã quản lý. Hộ ông 
Thế tự tháo dỡ, hộ ông Quyến, ông Cà UBND xã tổ chức tháo dỡ; 02 hộ thôn Đan 
Tràng: hộ ông Hiệu san lấp trên diện tích hành lang đê, hộ Ông Dũng xây dựng nhà 
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lấn ra đất tập thể UBND xã đã lập biên bản dừng xây dựng, 01 hộ Ông Võ hộ khẩu 
thường trú xã Cẩm Văn xây dựng nhà lấn ra đất tập thể đã tự tháo dỡ.

- Hoàn thành việc rà soát thống kê các hộ xây dựng trên đất 03, đất công do 
UBND xã quản lý và nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn xã.

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tổ chức rà soát lập danh sách đăng ký về Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 
đầu và giao đất trái thẩm quyền là 15 hộ gia đình, cá nhân năm 2022.

- Công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án: UBND xã đang triển 
khai 03 Dự án: Dự án Công Ty cổ phần Kim Chính (Nhà máy bảo quản nông sản ); 
Dự án lắp đặt 02 ngăn lộ 110 KV trạm biến áp  220 KV Hải Dương đầu nối DZ 110 
KV Hải Dương Đồng Niên; Dự án tuyến đường dây 110 KV từ 220 KV  Hải Dương - 
Đồng Niên  (04 cột).

3.2. Công tác môi trường

Tiếp tục duy trì và thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 
hoạt tại các thôn trên địa bàn xã. Tháng 5/2022 thực hiện Công văn số 435/CV-CAH 
(CSGT) ngày 28/04/2022 của Công an huyện Cẩm Giàng về việc xử lý xe tự chế, 
phương tiện vi phạm quy định về kéo theo xe khác, vật khác và ô tô hết niên hạn sử 
dụng tham gia giao thông trên địa bàn huyện nên việc thu gom, vận chuyển và xử lý 
rác thải sinh hoạt tại các thôn trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn. Các ông thu gom 
rác thải phụ trách ở các thôn đã khắc phục khó khăn thu gom rác được thực hiện đúng 
lịch đảm bảo vệ sinh môi trường trong thôn xóm. Riêng việc tưới cái bụi khu vực 
cảng tiên kiều vẫn chưa thống nhất được với các công ty.

3.3. Công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạnnăm 2022. 
Lập kế hoạch chuẩn bị vật tư, xây dựng kịch bản với các tình huống thiên tai có thể 
xảy ra theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện 
Cẩm Giàng. Phối kết hợp với các Thôn và chỉ đạo HTXDVNN chủ động khơi thông 
dòng chảy, chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi 
mùa mưa bão đến.

4.  Hoạt động tài chính

Tăng cường công tác quản lý và áp dụng các biện pháp tăng thu ngân sách. Kết 
quả thu ngân sách tăng so với kế hoạch giao, chi ngân sách thực hiện theo đúng các 
quy định về quản lý tài chính.

Tính đến hết tháng 6 năm 2022, tổng thu ngân sách: 5.510.873.088 đồngđạt 
86,7% so với dự toán đầu năm. Tổng chi ngân sách: 3.300.335.784 đồng đạt 51,92% 
so với dự toán đầu năm.  (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
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5. Công tác phòng chống dịch Covid -19
Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng Y tế, công an, quân sự 
của xã luôn giữ vai trò nòng cốt thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-
19.

Từ ngày 01/01/2022 đến 20/06/2022, xã có: 948 ca F0. Trong đó: Điều trị tại nhà 
942 ca. Điều trị tập trung 06 ca. Điều trị khỏi 947 ca, tử vong 01 ca (trường hợp người 
cao tuổi có bệnh nền).

Đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19. Tính đến nay đã 
tiêm phòng Vắc xin cho 4.184 lượt người ( trong đó mũi 1 là 247; mũi 2 là 607; mũi 3 
là 2.941, mũi 4 là 389).

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Giáo dục - Đào tạo

Năm học 2021-2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo 
chỉ đạo của các cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo các nhà trường đã chủ động, linh hoạt 
điều chỉnh kế hoạch dạy và học phù hợp để vừa đảm bảo an toàn trong công tác 
phòng chống dịch, bệnh Covid-19 vừa hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học. Các 
nhà trường chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 
hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và phát huy các 
thành tích đã đạt được trong những năm học trước.

Bậc mầm non có 15 nhóm lớp. Tổng số trẻ huy động ra nhóm, lớp: 425/616 
cháu đạt: 69%.Trong đó:Trẻ nhà trẻ huy động: 89/267 cháu đạt 33.3% ; Trẻ mẫu giáo 
huy động: 336/339 cháu đạt 99.1%.

Bậc tiểu học có 22 lớp. Học sinh hoàn thành chương trình lớp học (Từ lớp 1 
đến lớp 5): 970/988 học sinh, đạt 98,1%. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu 
học: 145/145 học sinh đạt 100%.Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học tập 
và rèn luyện  214 học sinh, đạt 21,7%. Học sinh khen thưởng từng môn, từng lĩnh vực 
203 học sinh, đạt 20,5%.

Bậc THCS có 12 lớp. Kết quả xét tốt nghiệp THCS là 98/98 học sinh, đạt tỷ lệ 
100%. Kết quả hai mặt giáo dục hạnh kiểm Tốt 318 học sinh, đạt 77,4%; Khá 82 học 
sinh, đạt 20%; Trung bình 11 học sinh đạt 2,6%. Học lực giỏi 116 học sinh, đạt 
28,2%; học lực khá 198 học sinh, đạt 48,1%; học lực trung bình 89 học sinh, đạt 
21,5%; học lực yếu 09 học sinh, chiếm 2,2%. Số đăng kí dự thi vào THPT 72/98 bằng 
73,5%. Kết quả học sinh đỗ vào các trường THPT là 49/72 học sinh, đạt 68,05%. 

2. Công tác Y tế, dân số
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Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được duy trì thực hiện tốt, 6 
tháng đầu năm khám điều trị ngoại trú tại trạm là: 2.050 lượt người. Trong đó: Đối 
tượng BHYT là: 857 lượt người, trẻ em dưới 6 tuổi là: 109 lượt cháu. Số sinh là 23( 
Trong đó sinh con thứ 3 là: 3). Công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, bảo vệ bà mẹ trẻ 
em và Kế hoạch hóa  ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Kết hợp với đài truyền thanh xã phát 132 lượt tin bài với nội dung về công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid -19, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh sốt xuất 
huyết. 

Đảm bảo thường trực 24/24 tại trạm y tế, chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, 
chính quyền xây dựng các mặt hoạt động y tế và công tác phòng chống dịch Covid-
19. Thực hiện tốt công tác giám sát cách ly, theo dõi điều trị các trường hợp F0  và 
liên quan trực tiếp tới các ca F0 nhằm hạn chế thấp nhất các ca mắc, tử vong do dịch 
Covid-19.

3. Công tác văn hoá thông tin, truyền thanh
Hướng dẫn các thôn thực hiện tốt quy ước văn hoá, toàn xã có 7/7 thôn đăng ký 

giữ vững danh hiệu Làng văn hoá.
Đài truyền thanh nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền. Trong 6 

tháng đầu năm 2022 đã phát hơn 800 tin, bài tuyên truyền các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của địa phương 
về sản xuất, công tác xây dựng Nông thôn mới, phòng chống dịch Covid - 19 và công 
tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. Kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo thông 
tin xuyên suốt, phục vụ tốt các ngày lễ lớn các hội nghị khi được phân công.

Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX. Phối hợp với các ban 
ngành tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, thể thao do huyện tổ chức.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an 
toàn thông tin mạng năm 2022. Thực hiện kế hoạch“Chuyển đổi số giai đoạn 2021-
2025 định hướng 2030 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.Thành lập 01 Tổ chỉ đạo triển 
khai công nghệ số cộng đồng cấp xã; 07 Tổ công nghệ số cộng đồng tạicác thôn trên 
địa bàn xã.

4. Công tác chính sách xã hội
Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người có công, đối tượng 

bảo trợ xã hội, chúc thọ, mừng thọ trong dịp tết Nguyên đán. Tổ chức cấp phát: trợ 
cấp liệt sỹ cho 146 đối tượng với số tiền: 204.400.000đ; Dụng cụ chỉnh hình cho đối 
tượng người có công: 8.300.000đ; Trao quà của quỹ thiện tâm đến tận tay đối tượng 
thương binh 81% hướng tới kỉ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ với số tiền: 
45.000.000đ.

Chi trả, xét duyệt các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội kịp thời đúng đối 
tượng. Tổng số tiền chi trả trợ cấp người có công: 3.334.077.000 đồng.
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Trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định: Trong 6 
tháng đầu năm 2022 đã đề nghị sửa 01 thẻ BHYT; 08 hồ sơ bảo trợ xã hội; 07 hồ sơ 
mai táng phí người có công; Báo giảm 09 đối tượng bảo trợ xã hội; 09 hồ sơ mai táng 
phí bảo trợ xã hội; Báo giảm 13 thẻ BHYT: Báo giảm 03 trường hợp người có công 
đang hưởng trợ cấp; 02 hồ sơ trợ cấp liệt sỹ; 02 thẻ BHYT mới; 01 trường hợp hộ gia 
đình nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng.

Triển khai Kế hoạch điều tra bổ sung hộ nghèo theo Thông tư 02/2022/TT-
BLĐTBXH. Xây dựng các kế hoạch về bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống 
các tệ nạn xã hội. 

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính.
Lãnh đạo và công chức UBND xã đoàn kết, thống nhất phát huy vai trò sức 

mạnh tập thể và cá nhân trong tổ chức và thực hiện nhiêm vụ. Tiếp tục triển khai thực 
hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị 
quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội  được giữ vững, làm tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác phòng 
chống dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, MTTQ cùng các 
đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương như: Giải quyết các kiến 
nghị của cử tri trong xã, phối kết hợp trong công tác hòa giải, thực hiện pháp lệnh dân 
chủ ở cơ sở.

Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc 
bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024. 

Thực hiện nhiệm vụ trong tâm 2 năm 2022 của UBND huyện Cẩm Giàng về 
“Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 
số một số lĩnh vực chuyên môn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí con người, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. Xác định cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng 
tâm đột phá, trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã Đức Chính đã ban hành các văn 
bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2, tập trung nâng cao chất lượng 
giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cườngcông tác tuyên 
truyền, hướng dẫn cho người dân đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, dịch vụ 
công mức độ 3,4. Tính đến hết tháng 6/2022 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã 
cùng các cán bộ hỗ trợ đã hướng dẫn đăng ký 450 tài khoản và hướng dẫn cho gần 
1000 lượt nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Hải Dương. Kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã: Tổng hồ sơ tiếp nhận là 2134 hồ 
sơ, giải quyết trước hạn là 2134 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%. Trong đó hồ sơ trực tuyến mức 
độ 3,4 là 1342/2134 hồ sơ đạt tỷ lệ 62,8%.

III. LĨNH VỰC AN NINH – QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

1. Công tác quốc phòng quân sự địa phương
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Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân, được đánh giá là một trong những 
xã dẫn đầu của huyện. Năm 2022 đã bàn giao16 thanh niên lên đường nhập ngũ, 
trong đó có 1 đồng chí đi công an nghĩa vụ, vận động 12 thanh niên viết đơn tình 
nguyện lên đường nhập ngũ.

Tổ chức biên chế dân quân năm thứ nhất được 26 đồng chí, dân quân tại chỗ 
51 đồng chí, dân quân cơ động được 28 đồng chí và các tổ binh chủng bảo đảm là 
18 đồng chí; huấn luyện cho 32 đồng chí dân quân năm thứ hai đến năm thứ 4; 21 
đồng chí Dân quân cơ động được cấp trên đánh giá cao. Biên chế 122 đồng chí quân 
nhân dự bị cho 5 đầu mối đơn vị đảm bảo quân số đi huấn luyện tại Lữ đoàn 214 
theo lệnh điều động của cấp trên.

Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên độ tuổi 17 
được 44/44 thanh niên đạt 100%.

Kết hợp với công an xã tuần tra đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần thành 
công vào cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. Cử lực lượng tham gia 
phòng chống hút cát trái phép trên sông Thái Bình.

Tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động do huyện tổ chức. Thực hiện 
trực sẵn sàng chiến đấu nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn cũng như sự kiện trọng đại 
của đất nước theo kế hoạch trên giao.

2. Công tác An ninh- Trật tự

2.1. Công tác bảo đảm An ninh- Trật tự ATXH

Trong 06 tháng đầu năm đã xảy ra 02 vụ việc (giảm 03 vụ việc so với cùng kỳ 
năm 2021). Cụ thể:

Vụ việc hộ gia đình ông Đào Văn Tấn thôn Xuân Kiều bị kẻ gian cậy cửa phá 
khóa vào nhà tại địa chỉ trên, phá két sắt lấy đi mất 30 triệu đồng (VNĐ). Công an xã 
Đức Chính đã phối hợp với đội điều tra Công an huyện Cẩm Giàng xuống hiện trường 
xác minh để làm rõ vụ việc.

Vụ việc cố ý gây thương tích giữa Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1990 ở thôn 
Văn Thai, Cẩm Văn, Cẩm Giàng và ông Trương Đình Toàn sinh năm 1980 ở thôn 
Hảo Hội Xuân. Hậu quả anh Toàn bị thương ở vùng bụng đã được đưa đi bệnh viện 
đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị. Vụ việc trên công an xã Đức Chính đã báo cáo đội 
Hình sự, công an huyện Cẩm Giàng phối hợp làm rõ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát 
điều tra công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục xử lý.

2.2. Công tác Quản lý hành chính
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Bổ sung chỉnh sửa thông tin cho công dân lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
để phục vụ cấp CCCD gắn chíp.Tuyên truyền vận động công dân đủ 14 tuổi làm 
CCCD gắn chíp điện tử.

Thực hiện rà soát, cập nhật số CMND 9 số và số định danh cá nhân cho học 
sinh các trường học trên địa bàn xã Đức Chính phục vụ công tác tiêm Vacxin phòng, 
chống dịch bệnh.

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân đúng thời hạn, quy định: 
Đăng ký thường trú: 28 nhân khẩu; Xóa thường trú: 05 nhân khẩu; Đăng ký tạm trú: 
08 nhân khẩu; Tách hộ: 03 hộ; Thay đổi thông tin cư trú: 15 trường hợp.Công tác 
quản lý thường trú tính đến thời điểm tháng 6/2022trên địa bàn xã có 2345 hộ, tổng số 
nhân khẩu 8196 người.

2.3. Công tác khác

Thực hiện tốt côn tác tuyên truyền. Trong 6 tháng đầu năm Công an xã đã thực 
hiện 07 bài viết tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và trật tự an toàn giao thông.

Xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ (4,5 triệu đồng).

Phối hợp với Hội nông dân xã ra mắt mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự nhằm 
bảo vệ hoa màu khu vực đồng ngoài trên địa bàn xã.

3.  Công tác Tư pháp - Hộ tịch, Tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu 
nại - tố cáo

3.1.Công tác Tư pháp - Hộ tịch:

Trực giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định đảm 
bảo 100% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. 

Phối hợp cùng các công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tuyên truyền, 
hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
3,4. Kết quả 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết: 1941 hồ sơ lĩnh vực Tư pháp 
- hộ tịch, 100% hồ sơ đều giải quyết trước hạn. Trong đó hồ sơ dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3,4 là 1177/1941 hồ sơ đạt 60,6% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch về rà 
soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Kế hoạch công tác theo dõi thi 
hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính năm 2022. 

3.2.Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại - tố cáo
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Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 4 của UBND huyện Cẩm Giàng về "Tập trung 
nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, hạn chế thấp 
nhất đơn thư tồn động kéo dài". UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai 
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 4. Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng theo 
Luật tiếp công dân. Chủ tịch UBND xã tiếp công dân vào thứ 4 hàng tuần. Tính đến 
hết tháng 6/2022 chủ tịch UBND xã đã tiếp 20 lượt người tăng 10 lượt người so với 
cùng kỳ năm 2021. Tiếp nhận 17 đơn kiến nghị phản ánh (tăng 07 đơn so với cùng kỳ 
năm 2021) trong đó có 03 phiếu chuyển đơn của Ban tiếp công dân huyện 14 đơn tiếp 
nhận tại xã, đã giải quyết 14 đơn, còn 03 đơn đang thụ lý giải quyết đạt tỷ lệ 82,3%.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội của 
xã từng bước được phục hồi. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 được tập trung, 
chỉ đạo và bám sát thực hiện một cách thống nhất, quyết liệt và đồng bộ xã đã đạt 
được một số kết quả tích cực:

Thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 bảo đảm theo quy định. 
Nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. 

Chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành 
chính tại Bộ phận Một cửa được nâng cao; trang thiết bị được huyện quan tâm đầu tư 
bước đầu đã tháo gỡ được một số khó khăn tại Bộ phận Một cửa.

Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan 
tâm; công tác tiếp công dân thực hiện nghiêm túc; tình hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được 
duy trì tốt.

2. Tồn tại , hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nguyên nhân

 Các hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân 
chấp hành khuyến cáo 5K và chủ động xét nghiệm Covid -19 thời gian qua không được 
duy trì thường xuyên dẫn đến việc lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch 
ngay từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân trong xã. 

Hiện tượng vi phạm đất đai, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm 
lòng, lề đường, vi phạm an toàn lưới điện vẫn còn xảy ra, tình trạng vứt rác thải sinh 
hoạt xuống lòng sông, kênh mương gây ách tắc dòng chảy chưa được phát hiện sớm. 
Tình trạng này một phần là do ý thức của người dân, một phần do cấp cơ sở chưa phát 
huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý và do công tác tham mưu của công 
chức chuyên môn chưa kịp thời, dẫn đến công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo của 
UBND xã có lúc chưa kịp thời, còn để vi phạm xảy ra.
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Tình hình an ninh trật tự, an ninh ở các thôn, còn tiềm ẩn phức tạp. Trên địa 
bàn vẫn còn xảy ra các vụ trộm cắp và ẩu đả gây thiệt hại cho nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử còn gặp nhiều khó khăn do thiếu đồng bộ về cơ sở vật chất, nguồn 
nhân lực và trình độ dân trí không đồng đều, tâm lý của người dân chưa có sự chuyển 
biến lớn, phần đông vẫn giữ thói quen đến cơ quan hành chính nhà nước để trực tiếp 
giải quyết thủ tục hành chính. Trong khi cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa của 
xã áp lực khối lượng công việc ngày càng lớn. Vấn đề này đòi hỏi sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, các cấp các ngành và các thôn.

PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Lĩnh vực Kinh tế- Tài chính

HTXDVNN làm tốt các khâu dịch vụ, hướng dẫn nhân dân sản xuất lúa vụ Mùa 
và vụ Đông thắng lợi. Làm tốt công tác bảo vệ thực vật, diệt chuột, tập trung làm thuỷ 
lợi nội đồng, vệ sinh đồng ruộng. Mở rộng quy hoạch các vùng sản xuất rau màu tập 
trung chuyên canh tạo ra sản phẩm hàng hoá an toàn đạt giá trị cao. Tạo điều kiện 
thuận lợi phát triển sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công 
nghệ cao gắn với bảo quản, chế biến và xuất khẩu; Quan tâm tìm đầu ra và xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp.

Công ty TNHH điện lực Đức Chính thường xuyên kiểm tra, tu sửa lưới điện đảm 
bảo an toàn tuyệt đối, giảm tỷ lệ hao tải, đảm bảo chất lượng điện, phục vụ tốt cho 
nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

Rà soát quỹ đất, tập trung các nguồn thu từ đất và hỗ trợ của Ngân sách cấp trên, 
phấn đấu thu vượt chỉ tiêu, thanh toán các công trình đã, đang thi công. Đáp ứng 
nhiệm vụ xây dựng các công trình theo kế hoạch đầu tư công, nhiệm vụ đột xuất của 
địa phương.

2. Công tác giao thông - Xây dựng; Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn.

Tiếp tục hoàn thiện các công trình đang thi công, đôn đốc các nhà thầu bàn giao 
công trình đúng tiến độ. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, vật lực canh gác đê 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo có hiệu quả giải tỏa ách tắc dòng 
chảy, hạn chế việc ngập úng gây thiệt hại về tài sản của nhân dân. Chỉ đạo 
HTXDVNN từng bước cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước phục vụ sản xuất và 
dân sinh.
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3. Công tác quản lý đất đai, môi trường và xây dựng Nông thôn mới.
Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 1 của UBND huyện Cẩm Giàng. Tăng 

cường công tác quản lý đất đai. Kiên quyết xử lý vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng 
nhà trái phép trên đất 03; đất do UBND xã quả lý, xây dựng nhà trông coi quá quy 
định trên đất chuyển đổi. Tập trung xử lý các đơn thư có liên quan đến đất đai không 
để tồn đọng.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các ông Trưởng thôn trong việc thực hiện 
công tác quản lý đất đai, công tác vệ sinh môi trường trong thôn, xóm, vệ sinh đồng 
ruộng.

Phát huy sức mạnh của các đoàn thể, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị duy 
trì, giữ vững danh hiệu xã Nông thôn mới kiểu mẫu. 

4. Văn hoá Xã hội - Giáo dục -Y tế – Hoạt động hè
Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên tích cực vận động toàn dân đoàn kết xây 

dựng NTM-Đô thị văn minh, lành mạnh trong việc cưới, việc tang; Tăng cường hoạt 
động của các Câu lạc bộ làm nòng cốt cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao 
khác. Duy trì tốt hoạt động Đài truyền thanh xã.

Tăng cường công tác tuyên truyền trong đó tập trung tuyên truyền về phòng 
chống dịch bệnh Covid -19, các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện, nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Tiếp tục triển khai hoạt động của các tổ Công nghệ 
số cộng đồng, kế hoạch "chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030 trên địa 
bàn huyện Cẩm Giàng".

Tổ chức tốt ngày TBLS 27/7/1947-27/7/2022. Hội Cựu chiến binh và Đoàn 
thanh niên tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tối 26/7/2022, các thôn viếng 
NTLS vào sáng ngày 27/7/2022. Tổ chức cấp quà của Chủ tịnh nước, của Tỉnh và của 
xã đến các đối tượng. 

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả đào tạo của các nhà trường 
thông qua việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, các điều kiện giảng dạy và 
phân luồng học sinh. Nâng tỉ lệ học sinh đỗ vào học tại các trường THPT.

Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số Kế hoạch hóa gia 
đình và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức các hoạt động hè theo kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. 
5. Lĩnh vực quốc phòng - An ninh. 

Làm tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Quyết tâm hoàn thành tốt 
cuộc diễn tập Phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn và đúng mục 
đích yêu cầu đề ra. Rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ và hoàn thiện các bước tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
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Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, giữ vững an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật với các đối tượng vi 
phạm pháp luật và các vi phạm hành chính khác. Tăng cường tuần tra, kiểm tra ngăn 
chặn đẩy lùi các tệ nạn, trộm cắp hoa màu của nhân dân. Tiếp tục triển khai Đề án mô 
hình điểm xã an toàn về an ninh trật tự. Duy trì mô hình tự quản về An ninh trật tự 
trên địa bàn xã.

6. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính.

Duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc của UBND xã, Luật tiếp công dân. Đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiểm 
soát thủ tục hành chính theo hướng chặt chẽ, đồng bộ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước.

Tập trung nâng cao chất lượng và thứ hạng chỉ số cải cách hành chính.Tăng cường 
công tác tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đẩy mạnh 
việc số hóa hồ sơ giải quyết TTHC, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia, sử dụng hệ thống thư công vụ trong giải quyết công việc của cấp 
huyện, cấp xã. Bổ sung trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng các nhiệm vụ 
xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo kế hoạch. Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, xử lý công việc 

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì các phong trào thi đua, đoàn kết, thống 
nhất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ANQP năm 2022. Triển khai thực hiện tốt các 
nghị quyết của Đảng uỷ, nghị quyết HĐND, các văn bản quản lý nhà nước cấp trên, 
khắc phục những tồn tại yếu kém, tăng cường công tác quản lý cán bộ, quản lý đất đai 
và an ninh trật tự, tăng cường đôn đốc kiểm tra xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn 
xã. 

7. Tư pháp - Hộ tịch, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3 mức độ 4, phổ biến, 
giáo dục pháp luật và công tác hoà giải. Thực hiện đúng quy định về công tác hộ tịch 
tại địa phương như: Khai sinh, khai tử, kết hôn...

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và các văn bản có liên quan. Làm tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết 
đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là đơn của tập thể và các đơn 
thư liên quan đến đất đai.
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Phát huy vai trò của Trưởng, phó thôn, trưởng ban công tác Mặt trận là tổ 
trưởng hòa giải trong việc giải quyết những bức xúc kiến nghị của công dân ngay tại 
thôn để tránh khiếu kiện vượt cấp.

8. Công tác phòng, chống dịch Covid 19
Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên 
truyền phổ biến tiêm vắc-xin và đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid -19 cho các thanh 
thiếu niên có độ tuổi từ 12 đến 17 trên địa bàn xã. Tăng cường tiêm vắc-xin cho trẻ 
em độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Tổ chức thực hiện việc quản lý, thu dung, điều trị người 
nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà, nơi lưu trú theo Công văn số 1025/HD-BCĐ ngày 
31/12/2021.

9. Công tác phối hợp với MTTQ và các ngành đoàn thể.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức thành viên, thông báo 
về tình hình phát  triển kinh tế- xã hội và các hoạt động của chính quyền cho Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể biết để phối hợp, vận động, tổ chức các tầng lớp 
nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
cuối năm 2022. UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn thuộc 
UBND xã, các ông trưởng, phó thôn trong xã trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu 
năm, khắc phục khó khăn, tồn tại tiếp tục bám sát nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm 2022 ./.

Nơi nhận:
- Thường vụ Đảng uỷ xã;
- Ban Chấp hành Đảng bộ xã;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban ngành liên quan;
- Các tổ và đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tưởng
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