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Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Năm 2022, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khoá
I về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong điều kiện dịch
bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời 
sống và sinh hoạt của người dân trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, tình
hình thế giới có nhiều biến động lớn, phức tạp, trong đó cuộc xung đột tại Ukraina
khiến giá nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, gây
đứt gãy chuỗi cung ứng. Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã tập trung quán triệt, triển khai thực 
hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, của 
Huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 
phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Kết quả trên các lĩnh vực 
như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ
*Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1014 tỷ 500 triệu đồng, đạt 113,4% so với 

kế hoạch năm.
1. Về sản xuất nông nghiệp- chăn nuôi- thủy sản
Tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các giải pháp 

phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản. Thực hiện tốt các giải pháp phát 
triển chăn nuôi, tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và 
thủy sản. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 235 tỷ 150 triệu đồng, đạt 
105,7% so kế hoạch năm 

Tổng đàn lợn có 4852 con, tăng 320 con so với cùng kỳ, trong đó lợn nái 315 
con, tăng 40 con so với cùng kỳ, tổng đàn trâu bò có 215 con, gà có 85.600 con, 
ngan vịt có 19.500 con. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 155,54ha, sản lượng 
cá ước đạt 1.959 tấn, giá thành sản phẩm năm 2022 tăng và ổn định, mang lại giá trị 
kinh tế cao cho diện tích nuôi trồng thủy sản trong toàn xã.

 Tổng diện tích gieo cấy 1086,72 ha, đạt 100% kế hoạch, các trà lúa, giống 
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lúa được gieo cấy đúng khung thời vụ, các trà lúa được gieo giống ngắn ngày, cho 
năng suất cao, sản lượng lúa ước đạt 6840 tấn. Diện tích cây rau màu vụ đông và 
cây thực phẩm là 115ha; giá  trị ước đạt 1 tỷ 964 triệu, tăng 2,66% so với cùng kỳ. 
Thời tiết vụ đông tương đối thuận lợi cho việc mở rộng diện tích, các cây trồng vụ 
đông cho năng suất, sản lượng, giá bán cao. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu giai đoạn 2021-2025; Tiếp cận các nguồn vốn đầu tư của cấp trên, phát huy nội lực 
trong dân, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền để hoàn thiện các tiêu chí.(đối 
chiếu với bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao hiện xã còn 10/19 tiêu chí chưa 
đạt, bao gồm các tiêu chí: Về điện, giao thông, giáo dục, thông tin và truyền thông, 
thu nhập, hộ nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế , 
môi trường và chất lượng cuộc sống)

Chỉ đạo thực hiện phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kế 
hoạch phòng chống úng vụ mùa năm 2022; đảm bảo chuẩn bị tốt phương châm bốn 
tại chỗ, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai 
năm 2022 trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt công tác làm thuỷ lợi đông xuân, năm 
2022 thực hiện 17 tuyến kênh mương nội đồng, chiều dài 1750m, ước khối lượng 
khoảng 4.500m2

2. Công nghiệp-  tiểu thủ công nghiệp- xây dựng cơ bản
Giá trị sản xuất Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp- xây dựng cơ bản ước đạt 

385 tỷ 458 triệu đồng, đạt 116,5% kế hoạch năm. Chỉ đạo thực hiện tốt công 
tác khuyến công, triển khai các chương trình, đề án, hỗ trợ phát triển công 
nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ. Tập trung triển khai các công trình xây 
dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2022,  một số lĩnh vực xây dựng có giá trị kinh tế 
tăng khá cao như: xây dựng nhà ở, tập trung xây dựng các công trình trọng điểm như: 
cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Yết Kiêu, điểm Trùng Khánh, xây dựng 3 
tuyến đường tại 3 thôn: Khuông Phụ, Hoàng Kim, Bá Đại, tổng chiều dài 0,8km, tổng 
giá trị 1 tỷ 107 triệu đồng, 01 tuyến kênh cấp 1, từ trạm bơm Khuông Phụ đến đường 
gom ô tô cao tốc, chiều dài  1745m do Huyện  làm chủ đầu tư, ngoài ra còn nâng cấp 
và tu bổ 1 số tuyến đường trong làng, ngoài đồng, một số tuyến  kênh mương nội 
đồng phục vụ cho đi lại sinh hoạt và sản xuất của nhân dân

Phối hợp với Huyện tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, dự án: 
Khu dân cư số 3 xã Yết Kiêu, Khu dân cư mới xã Yết Kiêu, 

Tăng cường công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật
tự an toàn giao thông; tổ chức giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông và
lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ
 Giá trị dịch vụ - thương nghiệp ước đạt 393 tỷ 892 triệu đồng, đạt 

115,67% kế hoạch năm. Công tác xúc tiến thương mại được quan tâm, công tác 
quản lý thị trường được tăng cường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các hộ 
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kinh doanh cá thể. Các hộ kinh doanh cá thể, các lò ấp trứng và nở con giống hoạt 
động tốt, mở rộng thị trường ra các tỉnh thành, cho lợi nhuận cao và ổn định..

4. Công tác quản lý tài nguyên- môi trường
Thực hiện tốt công tác kiểm tra mốc địa giới hành chính với các xã giáp 

danh, năm 2022, phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ 
chuyển mục đích sử dụng đất 25 trường hợp, tặng cho quyền sử dụng đất 26 trường 
hợp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11 trường hợp. Phối hợp với Đơn 
vị tư vấn, phòng Tài nguyên &MT huyện Gia Lộc tiến hành lập quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất tại thôn Lương Xá và Thượng Bì tổng diện tích 9,8ha đã công bố 
quy hoạch và đang triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Huyện ủy về “Thu gom, phân loại và xử 
lý rác thải tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025”. Xây 
dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án của UBND tỉnh về “Xử lý chất thải rắn 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030”. 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các hộ chăn nuôi xả thải trực tiếp 
ra môi trường, thường xuyên kiểm tra việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các 
thôn, KDC, duy trì các tổ thu gom rác thải trên địa bàn xã. 

Năm 2022, lập hồ sơ xử lý vi phạm đất đai 04 vụ, trong đó đã xử lý xong 03 vụ, 
01 vụ từ năm 2021 chuyển sang hiện đang tiếp tục xử lý do hộ gia đình chưa chấp 
hành.

5. Công tác thu chi ngân sách: 
Tổng thu ngân sách đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 là 14.171.176.130 đồng, 

tăng 42,4% so với dự toán đầu năm, ( dự toán đầu năm 9.951.500.000đồng)
Tổng chi ngân sách đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 là 11.679.371.426 đồng, 

tăng 17,362% so với dự toán đầu năm( dự toán đầu năm 9.951.500.000đồng)
Trong đó: 

- Chi thường xuyên: 9.479.371.426 đồng
- Chi đầu tư: 2.200.000.000đồng, bao gồm: 
+ Chi xây dựng trường học: 800.000.000 đồng
+ Chi xây dựng nghĩa trang Yết Kiêu và Trùng Khánh: 1.400.000.000đồng

* Về kết quả lĩnh vực đầu tư công năm 2022, cụ thể:  
+ Công trình chuyển tiếp cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ (điểm Yết Kiêu) năm 

2021 có giá trị tổng đầu tư 5.761.120.000 đồng, đến 30/11/2022 đã thanh toán 
1.255.000.000 đồng, còn nợ 4.506.12.000 đồng.

+ Công trình chuyển tiếp xây dựng cổng trường, nhà xe giáo viên, chống 
nóng nhà hiệu bộ và cải tạo sân trường THCS (điểm Gia Hòa) năm 2021 có giá trị 
tổng đầu tư 1.126.000.000 đồn, đến 30/11/2022 đã thanh toán 800.000.000 đồng, 
còn nợ 325.73000 đồng.

+ Công trình khởi công mới cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ (điểm Trùng Khánh)  
năm 2022 có giá trị tổng đầu tư 3.778.000.000 đồng, đến ngày 30/11/2022 đã thanh 
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toán 400.000.000 đồng, còn nợ 3.378.000.000 đồng.
+ Công trình cải tạo khu nhà một cửa xã Yết Kiêu năm 2022, tổng đầu tư 

360.000.000 đồng (hiện đang thi công), còn nợ 360.000.000 đồng.
Tổng nợ đầu tư công của xã đến nay là: 30.062.871.681 đồng

  II. LĨNH VỰC VĂN HÓA- XÃ HỘI
  1. Sự nghiệp giáo dục
    Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được quan tâm, chú trọng, chất lượng giáo dục 

toàn diện, chất lượng học sinh giỏi được nâng lên, chất lượng phổ cập giáo dục tiếp 
tục được giữ vững. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 
nam( 20/11/1982-20/11/2022). Tích cực đôn đốc các nhà trường tập trung xây dựng 
trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch

Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022. Chất lượng phổ cập giáo dục tiếp 
tục được giữ vững. Chất lượng giáo dục toàn diện cơ bản được đảm bảo. Chất 
lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo viên của các nhà trường từng bước được 
nâng lên. Tổ chức xét hoàn thành chương trình Tiểu học cho 318/318 em, đạt 
100%. Xét tốt nghiệp THCS cho 237/238 em, đạt 99,58%; 167/237 em đăng ký thi 
vào THPT, đạt 70,46%. Củng cố cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Tiếp tục thực 
hiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia, duy trì và nâng mức chuẩn đối với các trường 
trong xã.

Tổ chức giai giảng năm học mới 2022-2023, hoàn thành kế hoạch tuyển sinh 
khối 6 là 312 em, lớp 1 là 235 em theo đúng quy định, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra 
lớp 246 em, đạt 100% kế hoạch.

2. Công tác thực hiện chính sách xã hội- tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, kiểm tra về hoạt động văn hoá thông 

tin. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội thể dục 
thể thao huyện lần thứ IX năm 2022. Ban Văn hoá thông tin, Đài truyền thanh xã, 
tập trung tuyên truyền Bầu cử chức danh trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024; Đại 
hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các tháng hành 
động, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (22/6/1946- 22/6/2022), 
tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số và các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương.

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng 
chế độ, chính sách của nhà nước, đặc biệt là các chế độ, chính sách đối với người 
có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nghèo, cận nghèo. Tập trung chỉ đạo tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Triển 
khai hỗ trợ người có công thực sự khó khăn về nhà ở.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 
ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tiếp tục củng cố, phấn đấu 
giữ vững danh hiệu các làng văn hoá đã được công nhận kết quả 16/16 làng được 
công nhận giữ vững danh hiệu làng Văn hóa, tham gia hội đua thuyền chải do Tỉnh 
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tổ chức. Tổ chức thành công lễ hội mùa thu Đền Quát năm 2022. Tổ chức hội nghị 
lấy ý kiến tham gia công trình Phù điêu tại nút giao thông ngã 3 Gia Lộc

3. Công tác y tế- dân số KHHGĐ
Trong năm đội ngũ y bác sỹ của trạm duy trì tốt hoạt động chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, và bám sát 
địa bàn nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh và vệ sinh môi trường khi có dịch 
covid-19 xảy ra, tuyên truyền tới tất cả người dân về công tác phòng chống dịch 
bệnh theo mùa, đảm bảo khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế theo đúng 
chế độ chính sách về bảo hiểm y tế. năm 2022 xã có 92,8% dân số tham gia bảo 
hiểm y tế.

 Tiêm vacxin phòng uốn ván cho phụ nữ có thai là 208 người, đạt tỷ lệ 100%, 
trẻ em tiêm 8 loại vắc xin là 158 cháu đạt tỷ lệ 100%, số cháu trong độ tuổi từ 6 đến 
36 tháng được uống Vitamin A là 1018 đạt100%, số người khám và điều trị tại 
trạm y tế là 9810 lượt người, trong đó số người khám thẻ bảo hiểm y tế 8120 lượt 
người. Công tác khám chữa bệnh kịp thời an toàn không để xảy ra tai biến đảm bảo 
quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Với những cố gắng không ngừng của đội ngũ 
Y, bác sĩ của trạm, trạm y tế luôn giữ vững 10 chuẩn quốc gia về y tế và được tỉnh 
công nhận xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện kế hoạch hoá gia đình, 
nhằm nâng cao chất lượng dân số, tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên 
địa bàn xã gồm có 2670 đôi, trong đó có 1891 đôi dùng các biện pháp tránh thai đạt 
70,8%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên  là 0,7%( giảm 0,01% so với cùng kỳ)  

III-AN NINH-QUỐC PHÒNG, TIẾP CÔNG DÂN-TƯ PHÁP
          1. An ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được
giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, Công an xã mở các đợt  cao điểm tấn 
công, trấn áp tội phạm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Các vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và các vi phạm về kinh tế, môi
trường, tệ nạn xã hội giảm so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý
tội phạm; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Thực hiện tốt kế
hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Seagames 31. Tổ chức thực
hiện Đề án 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
(Đề án số 06). Hoàn thành 02 Dự án: Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công
dân gắn chíp điện tử và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường kiểm
soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, số vụ vi phạm trật tự giao thông
và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Tập trung thực hiện các nội dung
diễn tập, kiểm tra, các hoạt động phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả.
 2. Công tác quốc phòng- quân sự

Chỉ đạo Ban quân sự thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng 
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chiến đấu và công tác xây dựng lực lượng. Thực hiện các bước trong quy trình tuyển 
chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên về sơ tuyển, 
khám tuyển tổ chức giao quân năm 2022 đảm bảo an toàn tuyệt đối, năm 2022 giao 24 
chỉ tiêu cho các đơn vị quân đội nhân dân và công an nhân dân đảm bảo quân số; tổ 
chức đăng ký tuổi 17 cho 138/138 công dân theo đúng quy định cấp trên. 

Đề nghị Hội đồng giáo dục QP&AN huyện cho mở 01 lớp bồi dưỡng kiến 
thức QP&AN  cho đối tượng 4 tổ chức tại địa phương, quân số 170 đồng chí. Kết 
quả kiểm tra kết thức lớp bồi dưỡng 100% học viên đạt yêu cầu trong đó có 75% 
đạt khá, giỏi, 100% được cấp chứng chỉ công nhận đã hoàn thành lớp bồi dường 
kiến thức QP & AN. Rà soát nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, huấn 
luyện DQTV, tham gia hội thi cải tiến, sáng kiến mô hình học cụ. Tổ chức giao nhiệm 
vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo diễn tập 
Khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả tốt.

3. Công tác thanh tra- tiếp công dân- tư pháp
 Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tổ chức 

thực hiện cơ bản theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc tiếp nhận các kiến nghị, đề 
nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Năm 2022, số lượt công dân đến trụ sở   
là 78 lượt, tiếp nhận 32 đơn thư, trong đó 30 đơn đề nghị, 02 đơn khiếu nại, đã xử lý giải 
quyết 29/32 đơn. 

Làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; công tác cấp thẻ và đổi thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, xây dựng, thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Thực hiện tốt công tác hộ 
tịch, công tác chứng thực đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định  

IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ VÀ ĐIỀU HÀNH 
CỦA UBND XÃ

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, 
không để thủ tục hành chính quá hạn 

Thực hiện nghiêm Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Tập trung thực 
hiện xây dựng chính quyền điện tử, triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo đẩy 
mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 Tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022- 
2024 theo đúng quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện, các văn bản phục vụ kỳ họp 
thứ 5, HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026 

Đã triển khai Nhà tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa cấp xã theo 
hướng đồng bộ, hiện đại (sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa 
theo quy định của Văn phòng Chính phủ). Chỉ đạo Bộ phận “Một cửa”,  thực hiện 
tốt việc tiếp nhận và trả kết quả.

Tình hình tôn giáo tương đối ổn định, tuân thủ pháp luật. Công tác quản lý
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nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường, cơ quan quản lý nhà nước về tôn
giáo chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh
có liên quan đến công tác tôn giáo, nhất là các hoạt động, lễ nghi tôn giáo có tập
trung đông người. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng
           V. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế
- Sản xuất nông nghiệp còn một số hạn chế: Chăn nuôi chưa phát triển hết 

tiềm năng. Hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp chưa phong phú, 
hiệu quả thấp, tiến độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao còn chậm.

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, chưa thực sự phát triển, 
sức cạnh tranh không cao. Thu hút đầu tư vào xã còn hạn chế. Công tác giải phóng 
mặt bằng của một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra

- Hoạt động dịch vụ còn nhỏ lẻ, phân tán, một số ngành dịch vụ phát triển 
chậm, chưa đáp ứng được tiềm năng và nhu cầu của xã hội

- Công tác xử lý vi phạm trên đất 03 tiến độ chậm, tình trạng ô nhiễm môi 
trường, rác thải ở một số thôn còn chưa được giải quyết triệt để. Tiến độ xem xét 
giải quyết đơn thư công dân còn chậm, còn tình trạng đơn thư kéo dài.

- Kết quả của các chiến dịch giải toả lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an 
toàn giao thông không bền vững, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra. 

- Công tác cải cách hành chính tuy đã có kết quả bước đầu nhưng còn chưa 
đáp ứng được so với yêu cầu thực tế. 

2. Nguyên nhân
- Dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát nhưng vẫn để lại hậu quả

nặng nề. Giá nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh dẫn đến chi phí sản xuất
cao, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của người nông dân.

Cơ chế chính sách của nhà nước ở một số lĩnh vực thiếu đồng bộ, chưa
nhất quán, chưa sát thực tế; hệ thống văn bản luật và hướng dẫn thực hiện ở một
số lĩnh vực còn chậm, chồng chéo.

Sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ;
chưa chủ động đề ra các biện pháp tích cực thực hiện sát đúng với tình hình thực
tế và nhiệm vụ được giao.

Trình độ năng lực của một số cán bộ, công chức còn hạn chế; chưa tự giác
học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình
mới.

Việc nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong nhân dân có nơi
chưa sát sao, kịp thời, đôi khi còn lúng túng trong xử lý các vấn đề phát
sinh…

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ  HỘI NĂM 2023
              I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
             Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I 
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025,  là năm có ý nghĩa quyết 
định cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn 2021 
– 2025. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022 và dưới sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Thường vụ Đảng  ủy, 
thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự 
phối hợp chặt giữa các ngành, tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội năm 2023
         Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 cũng đứng trước 
nhiều khó khăn, thách thức phải giải quyết, đó là: Thời tiết diễn biến bất thường; 
dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến khó lường; dịch bệnh Covid -19 diễn biến 
phức tạp; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị 
còn hạn chế, phát triển các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp còn chậm và hiệu 
quả chưa ổn định; tình hình lạm phát chưa được kiểm soát giá cả một số vật
tư, nguyên liệu đầu vào và nhiều nhu yếu phẩm tăng cao; mặt bằng lãi suất tăng;
Phát triển công nghiệp còn chậm,chưa có quy mô đầu tư lớn; chưa thu hút được các 
dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phát triển còn yếu...
          II. CÁC CHỈ TIÊU LĨNH VỰC KINH TẾ  XÃ HỘI NĂM 2023
           * Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt   1136 tỷ 240 triệu đồng so với năm 2022 tăng 
12%
           - Giá trị sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản phấn đấu đạt 249 tỷ 259  triệu đồng 
so với năm 2022 tăng 6%
           - Giá trị tiểu thủ công nghiệp- xây dựng cơ bản phấn đấu đạt 445 tỷ 203 triệu 
đồng so với năm 2022 tăng 15,5%
           - Giá trị dịch vụ phấn đấu đạt 441 tỷ 778 triệu đồng so với năm 2022 tăng 
12,15%.

Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 68,5trđ/năm
* Công tác Văn hóa –xã hội
- Giáo dục: huy động các cháu ra  mẫu giáo đạt 99,4% trong đó: Cháu 5 tuổi 

đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào PTTH, Bổ túc PTTH đạt 
97%, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia

-Y tế: Tiêm chủng các loại vắc xin cho trẻ em và tiêm phòng uốn ván cho 
phụ nữ có thai đạt 100%, trẻ em dưới 1 tuổi được uống vắc xin đạt 100%; 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì mức dưới 1%, tỷ suất sinh giảm 0,2%o.
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93% dân số 
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1.8 % theo tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025
- Văn hóa: Có 95% trở lên gia đình được công nhận gia đình văn hóa, giữ 
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vững danh hiệu 16/16 làng văn hoá.
- Phấn đấu có 16/16 làng, 9/9 trường học đạt AT về ANTT.
- Thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của 
công dân.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác giao quân năm 2023.
- Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

               1. Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn 
mới nâng cao

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, tập trung phát triển chăn nuôi phù 
hợp với nhu cầu thị trường, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn 
xã. Đa dạng hoá các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển nông
nghiệp; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia
vào quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thực 
hiện có hiệu quả chương trình OCOP "Mỗi xã một sản phẩm”

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất năm 2023 đạt 
100% diện tích, đảm bảo cơ cấu giống và đúng khung thời vụ; triển khai kế hoạch 
sản xuất vụ đông năm 2022-2023. 

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo điều kiện thuận lợi để
phát triển mô hình chăn nuôi trang trại, tập trung, xa khu dân cư theo hướng chất
lượng, hiệu quả gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Duy trì
ổn định và khai thác hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản, nâng cao năng suất,
chất lượng và giá trị sản phẩm. Tăng cường công tác tiêm phòng và duy trì các
biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tái đàn đảm
bảo theo quy định và đạt hiệu quả

Thực hiện phương án phòng chống lụt bão, chuẩn bị tốt phương châm 4 tại 
chỗ, xử lý kịp thời khi có sự cố, hạn chế thiệt hại khi có bão lũ xảy ra

Triển khai rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao để 
xây dựng kế hoạch thực hiện với lộ trình cụ thể thực hiện từng năm, đảm bảo mục 
tiêu về đích năm 2025
          2. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gắn với nâng cao chất lượng 
quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án, các 
ngành, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thân thiện với môi trường. Tiếp tục thực 
hiện hiệu quả việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Tăng cường kiểm 
tra các dự án sau chấp thuận đầu tư, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2023. Đôn đốc 
các nhà thầu thi công tác các công trình xây dựng trong xã, tiếp tục phối hợp thực hiện 
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công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu dân cư số 3 và khu dân cư mới 
Yết Kiêu; tiếp tục quan hệ, đấu nối với cấp trên xin các dự án, công trình để xây dựng 
xã nhà sớm về đích nông thôn mới nâng cao.
         3. Phát triển dịch vụ, thu chi ngân sách

Khuyến khích các loại hình dịch vụ phát triển. Tập trung tìm kiếm, mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm có thế mạnh 
của xã. Tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ và công tác quản lý chợ, kiểm 
soát thị trường, giữ bình ổn giá cả, chống buôn lậu và gian lận thương mại, tạo mọi 
điều kiện cho các hợp tác xã khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng quảng bá sản 
phẩm 

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và chất lượng công tác lập dự toán, 
thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách; thu đúng, thu đủ, có giải pháp phát triển, nuôi 
dưỡng nguồn thu; phấn đấu tăng thu cho địa phương, thực hiện chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí được giao 

Xây dựng dự toán chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, đảm bảo đúng
chính sách, chế độ và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức NSNN. Thực hiện chi
ngân sách công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ chi
ngân sách, hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh ngoài dự toán, thực hành tiết
kiệm chống lãng phí

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo các quy định của pháp luật
về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng
năm, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn đầu tư công
          4.Thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tập trung rà soát thực trạng sử 
dụng các loại đất trên địa bàn và xử lý nghiêm những vi phạm về lĩnh vực đất đai, 
tài nguyên. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số71/KH-UBND ngày 15/8/2016 của 
UBND huyện về xử lý vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất 03, đất 
chuyển đổi; kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/4/2018 về việc kiểm tra, xử lý vi 
phạm trong việc giao đất trái thẩm quyền tại trên địa bàn xã. Tăng cường kiểm tra 
giám sát việc thực hiện các quy định và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi trường

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án của Huyện ủy về Thu gom, phân loại và 
xử lý rác thải tập trung tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-
2025 duy trì 100% số thôn trong xã có tổ thu gom rác thải sinh hoạt. 
          5.Về Giáo dục và đào tạo
          Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; triển khai có hiệu quả 
chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện; coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh; đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học để phòng chống dịch
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bệnh; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Triển khai hiệu quả các cuộc vận
động và các phong trào thi đua trong ngành giáo dục. Tiếp tục đôn đốc các nhà
trường làm tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và công tác kiểm
định chất lượng giáo dục theo kế hoạch đề ra.
          6.Về Y tế, dân số, gia đình
           Thực hiện nghiêm các quy định về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn huyện
theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh và huyện. Thực hiện tốt công tác tiêm
chủng vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của huyện. Chủ động xây dựng các
phương án phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.
           Nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thực hiện hiệu quả các chương trình
mục tiêu Quốc gia về y tế. Tăng cường công tác kiểm tra việc khám chữa bệnh của
các phòng khám tư nhân, cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện 
tốt công tác  vệ sinh sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 
các tiêu chí xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế
            Đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm
thấp nhất chỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ người sinh con thứ ba.
Tiếp tục thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn
2021 - 2030. Quan tâm thực hiện tốt lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và xây
dựng xã phù hợp với trẻ em. Quan tâm chăm lo công tác gia đình, chăm sóc, bảo vệ 
bà mẹ, trẻ em, thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tầm nhìn đến năm 
2030
         7.Về Văn hóa thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa thông tin. Tổ
chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện tiêu biểu có ý nghĩa chính
trị sâu sắc. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, làng
văn hóa. Quan tâm đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa- thể thao tại
cơ sở
             Tăng cường quản lý di tích và các hoạt động dịch vụ văn hoá. Thực hiện
lành mạnh hóa việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. Đẩy mạnh xã hội hoá
các hoạt động văn hoá, thể thao. Duy trì, phát triển phong trào thể dục thể thao
quần chúng, các mũi nhọn của xã.
            Phát triển đồng bộ các lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó ưu tiên, 
tập trung lĩnh vực công nghệ thông tin từng bước xây dựng Chính quyền điện tử. 
Đa dạng hoá chương trình và nâng cao chất lượng phát thanh, truyền thanh đáp
ứng tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu của người dân. Nâng cao chất
lượng các hoạt động thông tin, báo chí; kịp thời tuyên truyền phổ biến các đường
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lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
          Tiếp tục triển khai Luật phòng chống, bạo lực gia đình; Đề án tuyên 
truyền,giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; kế hoạch thực hiện chiến lược phát 
triển gia đình Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030
          8.Thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm

Thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có
công với cách mạng, Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp
thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện Nghị định
20/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội,
chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội khác theo quy định;
Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo
bền vững, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023. Tập trung vận động nông
dân, người lao động tự do tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động đối với các doanh
nghiệp.

 Quan tâm chăm lo công tác gia đình, chăm sóc, bảo vệ trẻ em; thực hiện
phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền về bình đẳng giới

 Phối hợp mở rộng việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.
Thực hiện có hiệu quả chương trình dạy nghề, truyền nghề gắn với tạo việc làm
cho lao động nông thôn, người nghèo, bộ đội xuất ngũ và lao động vùng chuyển
đổi mục đích sử dụng đất

9. Công tác an ninh- quốc phòng- thanh tra- tư pháp.
Đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng

chống ma túy, phòng chống mua bán người. Tăng cường công tác nắm bắt tình
hình nội bộ nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; chủ động mở các đợt tấn
công trấn áp tội phạm; phát huy hiệu quả phong trào ‘Toàn dân bảo vệ an ninh tổ
quốc”. Tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, giảm thiểu số vụ
tai nạn giao thông trên địa bàn. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 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 (Đề án 06). Tăng
cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà hàng, quán karaoke và
các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý nhà nước về
công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng
chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác huấn
luyện, diễn tập quốc phòng an ninh, tìm kiếm cứu nạn và chính sách hậu phương
quân đội. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023 (bao gồm cả việc tuyển chọn
công dân nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023)

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân. Giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; đảm bảo
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phát huy dân chủ với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Tổ chức thực hiện
tốt quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tổ chức diễn tập khu 
vực phòng thủ, triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ năm 2023. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 
Duy trì và thực hiện tốt công tác tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác chứng thực, 
công tác hộ tịch trên địa bàn. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu 
nại tố cáo của công dân.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy
mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét
xử, thi hành án và chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Tổ chức tốt việc tuyên
truyền thực hiện các văn bản Luật mới ban hành. Duy trì thực hiện tốt công tác tư
pháp, trợ giúp pháp lý, công tác chứng thực, công tác hộ tịch trên địa bàn xã

10. Công tác Cải cách hành chính và điều hành của UBND xã
Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tập trung đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. 
Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Triển khai thực hiện số hóa hồ
sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành
chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thanh
toán trực tuyến phí, lệ phí, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
công ích 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Phát động và thực hiện
có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội
gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác. Tăng
cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh
vực quản lý đất đai, tài sản của nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường
hợp vi phạm.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội  năm 2022, 
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, UBND xã báo cáo./.

Nơi nhận:
- BCH Đảng bộ;

- Thường trực HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- UBMTTQ xã;

- Trưởng các ban ngành, đoàn thể;

- Bí thư chi bộ, Trưởng phó thôn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
                   CHỦ TỊCH

                 Phạm Văn Du
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- Các đại biểu HĐND xã.
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