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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, AN-QP quý I năm 2023 và 

phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
–––––––––––––––

Thực hiện công văn số 136 /UBND- VP ngày 09 tháng 03 năm 2023 của 
UBND huyện Thanh Hà; về việc báo cáo kết quả nhiệm vụ quý I năm 2023. UBND 
xã Thanh Hồng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I/2023.
I. Lĩnh vực kinh tế. 

1.1. Sản xuất nông nghiệp

a, Trồng trọt

- Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả và 
90 ha cây hàng năm khác, chăm sóc 445 ha vườn chuyển đổi và vườn thổ cư. Tăng 
cường quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản. Đối với cây vải tuyên 
truyền, vận động nhân dân tập trung chăm sóc chống lộc đông. 130 ha Bưởi tỷ lệ 
đậu quả từ 85-90%. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình sản 
xuất vải, bưởi an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, cấp tem mác, thuốc bảo vệ thực vật 
cho các hộ nông dân trong vùng sản xuất. 

b, Chăn nuôi:
+ Tích cực chủ động phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tuyên 

truyền vận động nhân dân tái đàn để phát triển chăn nuôi.
1.2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp- xây dựng & dịch vụ
- Phát huy các ngành nghề truyền thống, phát triển các ngành nghề, tiểu thủ 

công nghiệp, xây dựng trên địa bàn phục vụ đời sống nhân dân.
1.3. Công tác địa chính- Xây dựng và Môi trường
- Tuyên truyền Quyết định 1654/2007/QĐ- UBND của UBND tỉnh Hải 

Dương, thường xuyên kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp liên quan đến sử 
dụng đất đai (trong kỳ xử lý 02 hộ xây cơi nới công trình phụ, công trình chăn nuôi 
trên đất nông nghiệp chuyển đổi cây trồng)

Tiếp nhận đề nghị cấp GCN đất ở lần đầu 05 hộ, đã làm thủ tục cấp đổi được 
03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Phối hợp với các ngành tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai 02 hộ đã hòa 
giải thành.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường 
không xả rác thải ra môi trường gây ô nhiễm chung, duy trì hoạt động các tổ thu 
gom xử lý rác thải ở 3 thôn.

1.4. Công tác giao thông thủy lợi, nông nghiệp, NTM
- Cùng với Ban giám sát giám sát việc thực hiện thi công tuyến đường giao 

thông xã.
- Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây 

vải, bưởi trong thời kỳ trỗ hoa, lập danh sách các hộ trồng bưởi, vải với diện tích 
100 ha số hộ 975 ở 08 vùng trồng( 07 vùng vải, 01 Bưởi) và đề nghị cấp lại mã số 
vùng trồng.

- Báo cáo khắc phục công tác PCTT&TKCN năm 2022 và tiếp tục thực hiện 
kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCTT&TKCN năm 2023.    

- Báo cáo tiến độ xây dựng NTM nâng cao. 
1.5. Hoạt động tài chính ngân sách, thuế 
+Tổng thu ngân sách quý I: 1.959.280.999 đồng đạt 16.33% dự toán năm 

2022)
 + Tổng chi ngân sách xã: 1.071.137.384 đồng đạt 23.09% dự toán năm. 

Thường xuyên tăng cường kiểm soát hoạt động thu, chi ngân sách theo quy định, 
thực hiện chi ngân sách theo kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Xây dựng và 
thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm đạt hiệu quả cao.

Triển khai thu các sắc thuế, phí, lệ phí năm 2023 đạt kết quả, tiến độ giao.
II. Lĩnh vực văn hóa xã hội:
2.1. Giáo dục và đào tạo
- Thực hiện theo chương trình giáo dục của ngành, giáo viên và học sinh ở 

các trường đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính quyền và kế hoạch học tập 
cảu ngành dọc cấp trên.

2.2. Y tế, Dân số KHHGĐ
a, Y tế
+ Công tác phòng chống dịch bệnh
-Trạm y tế xã đã tham mưu kịp thời cho Đảng ủy- UBND xã kiện toàn BCĐ 

phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
thành viên BCĐ.

+ Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
- Duy trì tốt chế độ trực trạm, khám điều trị bệnh cho nhân dân, đã khám và 

điều trị cho 1637 lượt người, trong đó khám và cấp thuốc BHYT 943 lượt người. 
Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ, công tác chăm sóc sức khỏe 



KHHGĐ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống suy dinh 
dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. Chăm sóc quản lý tốt các bệnh xã hội trong quý  không 
có dịch bệnh sảy ra.

b, Dân số KHHGĐ
- Làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, ra 

Quyết định giao chỉ tiêu công tác năm 2023
- Tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông, vận động, lồng ghép dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chị 
em thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, tổ chức 03 buổi truyền thông với 125 
đối tượng tham gia

- Tổng số sinh trong kỳ 22 cháu, không có trường hợp sinh con thứ 3 đạt tỷ 
lệ 100 %. Tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 85%.

2.3. Hoạt động văn hóa thông tin- thể dục thể thao và truyền thanh
- Tuyên truyền các nhiệm vụ của địa phương và của ngành theo hướng dẫn. 

Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền 
ngày thành lập Đảng 03/2 và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 
2023. Triển khai đăng ký cơ quan, đơn vị, văn hóa, gia đình văn hóa, năm 2023 có 
2405/2492 hộ đăng ký đạt tỷ lệ 96%.

- Tổ chức cắt khẩu hiệu, tuyên truyền các đại hội, hội nghị tại địa phương 
quản lý các hoạt động tuyên truyền lễ hội tại các thôn.

- Tổ chức cắt khẩu hiệu, tuyên truyền các đại hội, hội nghị tại địa phương, 
quản lý các hoạt động tuyên truyền lễ hội tại các thôn.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể 
thao mừng Đảng, mừng Xuân. Tổ chức thi đấu môn bóng chuyền hơi nam, nữ trung 
cao tuổi xã vào chiều ngày 05 Tết Quý Mão.

- Cử các đồng chí trưởng thôn tham gia tập huấn về quản lý di tích và lễ hội 
tại huyện.

- Lập hồ sơ đề nghị đổi chữ ký số cho công chức làm việc tại bộ phận một 
cửa.

- Tăng cường chỉ đạo Đài truyền thanh xã tiếp sóng Đài phát thanh các cấp 
theo chỉ đạo của phòng VHTT huyện Thanh Hà về công tác phòng chống dịch bệnh 
Covid- 19, các chương trình chính trị- kinh tế- văn hóa- xã hội…

2.4. Công tác Lao động thương binh- xã hội, Chữ thập đỏ

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; 
hoàn thiện hồ sơ rà soát giảm nghèo 2023 (sau rà soát bổ xung: hộ nghèo 130 hộ 
chiếm 4.69%, hộ cận nghèo 84 hộ chiếm 3,03%, ), kết quả 2023 hộ nghèo 92 hộ 
chiếm 3,29%, hộ cận nghèo 75 hộ chiếm 2,68%, tiến hành nhập dự liệu  theo quy 



định. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các hồ sơ đề nghị đảm bảo đúng quy định; 
nhận và chi trả trợ cấp các đối tượng người đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Lập danh sách và cấp tiền cho đối tượng NCC nhận quà  của Chính phủ, quà 
Tỉnh nhân dịp tết nguyên đán năm 2023 đảm bảo an toàn. Tổng tiền: 310.100.000 
đồng.

- Lập danh sách và cấp tiền chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi nhân dịp tết 
nguyên đán năm 2023 (Độ tuổi tròn: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, trên 100 tuổi). 
Tổng số tiền: 64.050.000 đồng.

- Lập danh sách chi tiền trợ cấp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó 
khăn nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023. Tổng số tiền: 64.000.000 đồng

- Tham Mưu cho Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã thăm, tặng quà chúc tết cho 04 
đối tượng là TB, BB có tỉ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên. 

- Xây dựng kế hoạch hiến máu và Tổ chức vận động hiến 08 đơn vị máu tại 
trường THPT Hà Đông đạt 50% chỉ tiêu được giao.

III. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của UBND huyện Thanh Hà về 

thực hiện cải cách hành chính năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn... Thực 
hiện kê khai tài sản lần đầu đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 
130/2020/NĐ- CP về kê khai tài sản cán bộ, công chức tổng số phải kê khai (lần 
đầu 18 đối tượng, kê khai bổ sung: 0 không, kê khai lần đầu 01)

Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, niêm yết công khai các mẫu 
biểu quy định về thủ tục hành chính hết hiệu lực và bổ sung thủ tục thực hiện.

Bộ phận một cửa duy trì làm việc theo đúng quy định, kịp thời đáp ứng, giải 
quyết thủ tục hành chính phục vụ các nhu cầu của công dân nhanh chóng đúng 
pháp luật.Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
đề nghị. Lãnh đạo UBND xã đã duy trì lịch tiếp công dân vào ngày thứ 2 hàng tuần 
để tiếp nhận đơn thư, thông tin phản ảnh tới UBND xã và các cơ quan có liên quan.

Trong  kỳ  UBND xã  nhận  02 đơn trong đó: đơn đề nghị 02 đơn, đơn thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND xã là 02 đơn, đơn trùng lắp không đủ điều kiện 
xử lý: 0 đơn đề nghị. UBND xã đã hòa giải, giải quyết theo thẩm quyền 02 đơn.

 IV . Công tác tư pháp, hộ tịch và hộ khẩu.
Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch hộ khẩu được thực hiện đúng quy định của 

pháp luật, đã đăng ký khai sinh 26 trường hợp (trong đó đăng ký khai sinh lần đầu 
là 22, đăng ký lại khai sinh là 04 trường hợp), đăng ký khai tử 17(đăng ký khai tử 
lại 01 trường hợp, đăng ký mới 16), đăng ký kết hôn 14 cặp (kết hôn lần đầu 12, 
đăng ký lại 02 cặp), xác nhận tình trạng hôn nhân 22 trường hợp( để kết hôn 12 
trường hợp, để sử dụng mục đích khác 10 trường hợp).



Lập danh sách đề nghị và cấp thẻ BHYT lần đầu cho trẻ em mới sinh theo 
hướng dẫn. Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

Tổng số nhân khẩu đang quản lý: 2841 hộ, 8341 khẩu; nam 4155, nữ 4186

Thường xuyên kiểm tra tạm trú, lưu trú trên địa bàn bảo đảm theo quy định 
của Luật Cư trú. Đăng ký lưu trú cho các trường hợp có nhu cầu lưu trú tại địa 
phương.

V. Lĩnh vực an ninh- quốc phòng.
1. Công tác an ninh trật tự
- Cơ bản ổn định không có trọng án, không có vụ việc phức tạp sảy ra trên 

địa bàn. Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn xã được bảo đảm. Lực lượng 
công an đã chủ động thực hiện giải tỏa giao thông trên địa bàn đối với khu vực Chợ 
Bầu, các hoạt động giao lưu đi lại của nhân dân được thuận lợi.

- Thực hiện các chỉ tiêu cấp trên giao và thực hiện tốt công tác của tổ Đề án 
06.

 2. Công tác quân sự địa phương.
- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, đảm bảo thông tin liên 

lạc, phối hợp cùng công an xã đảm bảo ANTT- TTATXH trong dịp tết dương lịch, 
tết nguyên đán, dịp lễ.

- Giao 11 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. 
- Chuẩn bị phương án học cụ, kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023.
VI. Ủy ban nhân dân
- Chỉ đạo và thực hiện đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 
2025, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 số hóa hồ sơ.

- Duy trì thường trực để giải quyết các nhu cầu giao dịch của công dân. Tích 
cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng làm việc của cán 
bộ, công chức. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính( tại trụ sở UBND xã).

* Một số tồn tại: 
Công tác cải cách TTHC, dịch vụ công mức độ 3,4 số hóa hồ sơ còn hạn chế.
B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2023.
1. Tập trung tuyên truyền cho nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho 

các loại cây trồng. Tăng cường công tác dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng 
cho đàn vật nuôi, triển khai kế hoạch của UBND huyện về chỉ đạo sản xuất nông 
nghiệp, hướng dẫn của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Hà về các biện 
pháp tỉa cành, tạo tán, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vải sau thu hoạch. Tổ 
chức các đợt diệt chuột theo kế hoạch để đảm bảo sản xuất. 



2. Tuyên truyền Quyết định 1654 của UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý 
vi phạm, tiếp tục thực hiện xử lý đất xen kẹp, dôi dư trên địa bàn xã. Hoàn thiện hồ 
sơ các hộ có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Làm tốt công tác quản lý các 
bến, bãi ngoài đê theo quy định.

3. Kiện toàn BCH PCTT&TKCN năm 2023. Duy trì lực lượng phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, củng cố lực lực canh gác đê theo văn bản hướng dẫn. 
Phối hợp lập biên bản xử lý vi phạm hành lang đê, xe quá khổ, quá tải lưu thông 
trên đường trục xã.

4. Tiếp tục xây dựng nhiệm vụ năm học 2022-2023, chuẩn bị cơ sở vật chất 
cho năm học mới. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị địa phương của ngành, 
trang khí khách tiết phục vụ hội nghị, viết tin bài tuyên truyền. Duy trì thực hiện tốt 
các chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội, nhận và chi trả trợ 
cấp cho các đối tượng đảm bảo an toàn đúng quy định. . Rà soát hộ nghèo, cận 
nghèo năm 2024 theo quy định. Tham mưu cho UBND xã xây dựng xã phường phù 
hợp với trẻ em năm 2023, tổ chức tốt tết trung thu cho các cháu thiếu nhi.

5. Tăng cường công tác quản lý và điều hành ngân sách thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí, đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh 
tế xã hội.

6. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đón tiếp các 
cuộc thanh tra theo quy định và thực hiện tốt công tác báo cáo thanh tra định kỳ 
quý, tháng. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải viên cơ 
sở. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên triệu tập phục vụ cho công tác 
đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chính quyền điện tử cấp xã. Thường xuyên cập 
nhật hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tại phần mềm một cửa.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy 
định, chủ động tham mưu ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Xây dựng kế 
hoạch diễn tập phòng thủ theo quy định. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng PCTT&TKCN 
trên địa bàn xã. Triển khai tổ chức thực hiện tốt có hiệu quả phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân 
về các chỉ thị, Nghị quyết chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn 
xã hội.

8. Ủy ban nhân dân
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính, niêm yết 

công khai các thủ tục hành chính để nhân dân biết và thực hiện.
Duy trì chế độ thường trực tiếp dân theo quy chế.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023, Phương 

hướng nhiệm vụ quý II năm 2023. UBND xã Thanh Hồng báo cáo UBND huyện 
Thanh Hà để tổng hợp theo dõi./.



Nơi nhận:
- TTUBND huyện;
- TT Đảng ủy;
- Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Lê Quý Sự
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