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PHẦN THỨ NHẤT
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ VÀ TÌNH HÌNH THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 được triển khai thực hiện trong 
điều kiện có nhiều yếu tố thuận lợi, song cũng gặp không ít những khó khăn, thách 
thức do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, nhất là nạn chuột hại và 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phát huy những yếu tố thuận lợi, nỗ lực khắc 
phục những khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát chặt chẽ 
của HĐND, sự hỗ trợ tích cực của MTTQ và các đoàn thể, UBND xã đã nỗ lực 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt những kết quả 
nhất định trong năm 2022.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ:
1. Chỉ đạo triển khai các chủ trương nghị quyết của đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã và ban 
hành các văn bản chỉ đạo:

UBND xã thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các văn 
bản, nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình,… về phát triển kinh tế - xã hội năm 
2022 của cấp ủy, chính quyền các cấp đến cán bộ, công chức, người lao động và 
nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo và 
điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh. 
       Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các kế hoạch nhằm thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã Cộng 
Lạc về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế 
hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trọng tâm là các kế 
hoạch về sản xuất nông nghiệp; PCTT&TKCN; thực hiện mục tiêu giảm nghèo; cải 
cách hành chính,… 

Tiếp nhận, xử lý 1.425 văn bản đến; đồng thời quán triệt và triển khai thực 
hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ định kỳ, đột xuất phát sinh theo các văn bản chỉ 
đạo của cấp trên.

 Ban hành 1.098 văn bản (Gồm: 714 Quyết định và 384 văn bản khác các 
loại) để chỉ đạo, điều hành, phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn xã. Các 
văn bản ban hành cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và nội dung.

2. Hoạt động chỉ đạo điều hành:
  Công tác quản lý, điều hành của UBND xã, Chủ tịch UBND xã tuân thủ và 

thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đề ra, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ 
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quyền hạn, đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, mọi hoạt 
động vủa UBND xã đặt dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 
Đảng ủy, HĐND xã, mọi công việc đều được giải quyết đúng trình tự, thủ tục quy 
định của pháp luật.

 Căn cứ nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, tình hình tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo UBND xã thường 
xuyên dự các buổi tiếp xúc để nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân. Trên 
cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo trực tiếp, cụ thể từng việc, kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc trong nhân dân.

3. Công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành của UBND xã:
Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa UBND với Thường trực HĐND và 

UBMTTQ, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp, 
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, giải quyết tốt các vấn đề cử tri quan tâm. 

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, tổ chức thành công 
cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định 
công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn Hàm Hy, Đôn Giáo, Tất Thượng, Tất Hạ, 
nhiệm kỳ 2022-2024; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân làm tốt 
công tác tuyên truyền, vận động; công tác dân vận chính quyền trong tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã năm 2022.

 4. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định và quy chế làm việc:
Tập thể UBND xã luôn đoàn kết, thống nhất cao, trong quan hệ giữa cá nhân và 

tập thể luôn thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, có sự quan tâm, đổi mới, thường 
xuyên đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, kịp thời tháo gỡ những khó 
khăn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Quan hệ giữa người đứng đầu với cấp dưới 
được thực hiện đúng quy chế dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ của UBND xã.

5. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán 
bộ, công chức xã:

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công 
chức xã; thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 
27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 
Rà soát, bố trí vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, người lao 
động ở từng lĩnh vực. Kiện toàn bộ phận tiếp dân và bộ phận một cửa.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 
HỘI NĂM 2022:

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong điều kiện kinh tế 
vẫn gặp nhiều khó khăn. Song với tinh thần quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ và nhân 
dân trong xã, sự tập trung điều hành của UBND, do vậy tình hình kinh tế - xã hội tiếp 
tục được tăng trưởng đã đạt được những kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực như sau: 

1. Về phát triển kinh tế:
Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt  311 tỷ 735 triệu đồng. Tăng 9,55% 

so với cùng kỳ năm 2021, ( năm 2021 đạt 284 tỷ 552 triệu đồng).
- Trong đó thu từ Nông nghiệp:  48,206 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 

2021 là 1,07%, năm 2021 đạt 47,696 tỷ đồng.
- Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng: 96 tỷ 450 triệu đồng, tăng so với cùng 

kỳ năm 2021 là 11,2%, năm 2021 đạt 86 tỷ 736 triệu đồng.
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- Dịch vụ thương mại và thu khác ngân sách là 167 tỷ 079 triệu đồng tăng so 
với cùng kỳ năm 2021 là 10%, năm 2021 đạt 151,890 tỷ đồng.

(Trong đó: Thu khác từ tiền công, tiền lương, tiền trợ cấp là 27 tỷ 986 triệu đồng).
- Thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/người/năm.
* Cơ cấu kinh tế:
Nông nghiệp: 15,46%, giảm 0.67%, năm 2021 là 16,13 %
Tiểu thủ Công nhiệp - xây dựng: 30,94 % tăng 0,46 %, năm 2021 là 30,48 %
Dịch vụ - Thương mại và thu khác: 53,60 % tăng 0,22 %, năm 2021 là 53,38%
2. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a,  Về trồng trọt::  
- Tổng diện tích gieo trồng cả năm theo kế hoạch là 478,78 ha. Diện tích 

gieo trồng thực tế là 444,65 ha đạt 92,87% kế hoạch năm.
+ Diện tích lúa cả năm 438,65 ha, diện tích bỏ ruộng không cấy vụ Chiêm là 

15,13 ha. Vụ Mùa là 15 ha; Diện tích lúa thực cấy vụ Chiêm 219,26 ha, năng suất 
lúa ước đạt 62,5 tạ/ha (230 kg/sào), sản lượng 1.400 tấn. Diện tích lúa thực cấy vụ 
Mùa 219,39 ha, năng suất lúa ước đạt 50 tạ/ha (180 kg/sào), sản lượng 1096 tấn. 
Năng suất lúa cả năm đạt 102,78 tạ/ha, không đạt kế hoạch đề ra, kế hoạch cả năm là 
110 tạ/ha. Sản lượng thóc cả năm 2.496 tấn, tăng so với năm 2021 là 243 tấn (năm 
2021là 2.253tấn ) ước thu 22 tỷ 442 triệu đồng. 

+ Diện tích cây màu  24 ha  ước thu 5 tỷ 998 triệu đồng .
-  Diện tích vườn  98,06 ha, ước thu 3 tỷ 540 triệu đồng.
* Tổng thu từ trồng trọt là  32 tỷ 272 triệu đồng.
b, Về Chăn nuôi - Thủy sản: 
Năm 2022 đàn lợn nái có 80 con ước thu từ lợn nái 4,896 tấn, giá trị 979 

triệu 200 nghìn. Đàn lợn thịt 405 con ước thu 35 tấn giá trị 2 tỷ 533 triệu đồng
+ Đàn gia cầm: 20.000 con ước đạt 60 tấn giá trị  4 tỷ 500 triệu đồng 

  + Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 45,68 ha, ước đạt 234,68 tấn giá trị 8 tỷ 213 
triệu đồng . 

* Tổng thu từ chăn nuôi là  16 tỷ 226 triệu đồng
Công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo. 

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân cơ bản đạt theo kế hoạch 
của UBND huyện giao. 

Kết quả tiêm phòng năm 2022, cụ thể như sau:
- Vụ Xuân: Đàn lợn: Tiêm vacxin dịch tả được 50 liều, vacxin tụ dấu được 

50 liều, vacxin phòng bệnh lở mồm long móng được 25 liều, vacxin tai xanh được 
20 liều, đạt 100% KH giao; Đàn trâu bò: Tiêm vacxin tụ huyết trùng được 40 con, 
đạt 100% KH giao; Đàn chó: Tiêm vacxin phòng dại được 202/238 con, đạt 
84,48% KH; Đàn gia cầm: Tiêm vacxin phòng bệnh cúm được 18.000 liều..

- Vụ Thu: Đàn lợn: 20 liều vacxin Dịch tả, 20 liều vacxin tụ dấu, 30 liều 
vacxin Tai xanh, 25liều vacxin Lở mồm nong móng; Đàn trâu, bò: 70 liều vacxin 
Tụ huyết trùng đạt 100% kế hoạch . Đàn chó tiêm vacxin phòng bệnh Dại được 
212/236 con = 89.83% tổng đàn. Phát vacxin phòng bệnh Cúm gia cầm: 16000 liều 
vacxin.

Tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tập trung toàn xã và tuyên 
truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 
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dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm các bệnh truyền nhiễm trên vật nuôi, đặc biệt là 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh cúm trên đàn gia cầm…. Tuyên truyền các quy 
định về Luật Thú y, Luật chăn nuôi, hướng dẫn thực hiện kê khai hoạt động chăn 
nuôi. Năm 2022 thực hiện 05 đợt tuyên truyền tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng tập 
trung trên địa bàn toàn xã. 

c. Các hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp 
* Về công tác làm thủy lợi : Toàn xã đã triển khai vớt được 46.000 m2 bèo 

tây, cỏ dại; đào đắp, nạo vét được 3.800 m3; dọn long, mương được 2.108  mét dài 
để khơi thông dòng chảy phục vụ công tác điều tiết nước cho sản xuất nông 
nghiệp. 

* Về hoạt động của HTX dịch vụ Nông nghiệp xã: Công tác dự tính, dự 
báo tình hình sâu bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ đảm bảo kịp thời, 
bám sát chỉ đạo của cơ quan chuyên môn huyện. Cơ bản thực hiện tốt công tác 
điều tiết nước phục vụ sản xuất, bảo đảm kịp thời, không gây ngập úng ảnh hưởng 
đến sinh trưởng, phát triển của lúa và cây rau màu. HTX dịch vụ nông nghiệp đã 
phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tứ Kỳ đã tổ chức được 02 lớp 
tập huấn kỹ thuật thâm canh, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa và các cây rau màu với  
127 lượt hộ nông dân tham gia. Đồng thời, tổ chức giới thiệu, cung ứng trên 3.43 
tấn thóc giống các loại có trợ giá giống cho các hộ dân.

- Công tác khuyến nông: Công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh và 
hướng dẫn các biện pháp phòng trừ đảm bảo kịp thời, bám sát chỉ đạo của cơ quan 
chuyên môn huyện. Cơ bản thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất. 
HTX dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 
Tứ Kỳ đã tổ chức được 02 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh, phòng, trừ sâu bệnh 
cho lúa và các cây rau màu với  127 lượt hộ nông dân tham gia. Đồng thời, tổ chức 
giới thiệu, cung ứng trên 3.43 tấn thóc giống có trợ giá giống cho các hộ dân.

- Về công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất: 
Tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho xã 54,4 kg thuốc diệt chuột 

(trong đó: tỉnh hỗ trợ 44,4kg thuốc, huyện hỗ trợ 10kg), thuốc đảm bảo chất lượng 
và được cấp phát kịp thời. Ngoài ra, UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho xã để tổ 
chức công tác diệt chuột với số kinh phí 02 vụ là 30 triệu đồng. HTX đã cơ bản tổ 
chức thực hiện theo nội dung Kế hoạch tổ chức diệt chuột của huyện đề ra. 

* Về công tác PCTT&TKCN: UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện 
các Kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

* Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới: UBND xã đã thực hiện và từng bước xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu 
chí còn thiếu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu 
giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định xã đạt chuẩn 
NTM năm 2019 và trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông và xây dựng
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng năm 2022 ước 

đạt: 96 tỷ 450 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 11,2%, năm 2020 đạt 86 
tỷ 736 triệu đồng.
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Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành sản xuất gia công hàng 
hóa, sản phẩm may mặc,... tiếp tục được duy trì, phát triển; các ngành nghề tiểu thủ 
công nghiệp như: Gò hàn, cơ khí nhỏ, đồ gỗ,... tiếp tục phát triển ổn định.

 Về giao thông: Hoàn thành xây dựng tuyến đường giao thông thôn Bình 
Hàn. Tăng cường công tác quản lý an toàn giao thông trên địa bàn xã, thường xuyên 
nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông đường tỉnh 
391, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã. 

Về xây dựng: Ban giám sát đầu tư cộng đồng phối hợp đơn vị giám sát kiểm 
tra, giám sát đôn đốc nhà thầu thi công các hạng mục công trình xây dựng trên địa 
bàn xã. Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết trường Tiểu học Cộng Lạc.
Phối hợp cùng đơn vị thi công sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ. Hoàn thiện hồ sơ và tổ 
chức thi công công trình sân vườn, khu trải nghiệm trường mầm non Cộng Lạc;
Bổ sung vị trí xây dựng mới trụ sở công an vào khuôn viên UBND xã theo kế 
hoạch UBND huyện để tiến hành xây dựng trong năm 2023

4. Dịch vụ
 Tổng giá trị thu nhập từ Dịch vụ thương mại và thu khác ngân sách là 167 tỷ 

079 triệu đồng tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 10 %, năm 2021 đạt 151 tỷ 890 
triệu đồng.

Năm 2022, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục phát triển 
mạnh, các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
của nhân dân. Hiện toàn xã có 442 hộ kinh doanh. 35 hộ kinh doanh vận tải hàng hóa, 
vật liệu xây dựng và chở khách. Có 07 doanh nghiệp là Công ty TNHH Nước sạch 
Cộng Lạc, Công ty TNHH Điện Phú mỹ, Công ty TNHH Hoa Việt, Công ty TNHH 
GFT Việt Nam và Công ty TNHH F0RCE UNIQUE Việt Nam, Công ty Thanh Sang, 
Công ty May mặc Gbrand trên địa bàn xã đã thu hút hàng ngàn lao động, góp phần 
tạo việc làm phát triển kinh tế địa phương. 

5. Thu chi ngân sách và hoạt động tiền tệ
Về Tài chính: Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 (tính đến ngày 

25/11/2022) là 10.541.221.209 đồng, đạt 117 % dự toán đầu năm; tổng chi ngân 
sách trên địa bàn năm 2022 (tính đến ngày 25/11/2022) ước là 8.748.632.738 đồng, 
đạt tỷ lệ 97 % dự toán đầu năm. Chi ngân sách thực hiện đúng dự toán giao đầu 
năm, đảm bảo hiệu quả; thực hiện tiết kiệm chi, xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát 
sinh. Các bộ phận, đơn vị, ban, ngành đoàn thể được giao dự toán chi ngân sách 
thực hiện đúng chế độ, chính sách, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2022, 
tổng số tiền chi cho đầu tư xây dựng là: 3 tỷ đồng. 

Về hoạt động của các ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân: Tiếp tục tạo điều 
kiện tốt nhất và tích cực hỗ trợ để các hộ gia đình, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn 
vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng chính sách xã 
hội huyện đã cho Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên 
vay với tổng số tiền là 39 tỷ 545 triệu đồng ( trong đó Hội nông dân là 31 tỷ 553 
triệu đồng, Hội LHPN là 4 tỷ 085 triệu đồng, Hội CCB là 1 tỷ 371 triệu đồng, Đoàn 
thanh niên là 2 tỷ 536 triệu đồng). Quỹ tín dụng nhân dân xã hoạt động ổn định và có 
mức tăng trưởng khá, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, có 1.308  thành viên. Tổng nguồn vốn 
hoạt động trong quỹ là 172 tỷ 352 triệu đồng, cho thành viên vay là 146 tỷ 303 triệu 



6

đồng. Với số vốn trên đã tạo điều kiện để nhân dân đầu tư kinh doanh, sản xuất, 
góp phần tạo việc làm và xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.

6. Đất đai & Môi trường
Về lĩnh vực đất đai: Công tác quản lý nhà nước về đất đai có sự chuyển biến 

và đi vào nề nếp các vi phạm từng bước được hạn chế, đất đai được sử dụng đúng 
mục đích và nâng cao hiệu quả.

Đảng ủy xã đã ban hành Nghị Quyết số về việc tăng cường công tác quản lý 
đất đai. UBND xã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai trê địa 
bàn xã đồng thời kiện toàn Tổ xử lý vi phạm về đất đai, giao nhiệm vụ cho các 
thành viên. 

Năm 2022, UBND xã phối hợp cùng Phòng tài nguyên và môi trường, Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất nông 
nghiệp (CLN) đề nghị chuyển mục đích sang đất ở nông nộp tiền theo quy định 
cho 06 trường hợp với diện tích đề nghị chuyển sang đất ở là 1302 m2 đã có Quyết 
định chuyển mục đích sang đất ở nông thôn và cấp GCNQSD đất; phê duyệt đối 
với diện tích đất quy hoạch làm sân thể thao sau UBND xã.

Thống kê lập danh sách đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 
lần đầu trong khu dân cư gồm; các trường hợp chưa cấp lần đầu sử dụng từ năm 
1980 đến trước ngày 15/10/1993, các trường hợp được thôn, xã giao từ 15/10/1993 
đến trước ngày 01/7/2014;

Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch xây dựng xã giai đoạn 2020-2030, đã được 
UBND huyện phê duyệt.

Kết hợp cùng Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện thống kê diện tích, kiểm 
đếm cây cối, công trình, tài sản trên đất, xác định nguồn gốc đất lập phương án hỗ 
trợ bồi thường để thực hiện dự án đường trục Đông – Tây qua địa bàn xã Cộng Lạc 
với chiều dài 2,7km, Hội đồng GPMB huyện đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ các 
hộ dân có đất lúa, đất chuyển đổi, hộ có mộ, hộ có công trình trên đất, hộ có cây 
cối hoa mầu trên đất công, đất HLGT và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, 
hiện còn đất ở, đất vườn ao trong khu dân cư đã lập xong phương án dự kiến chi 
trả tiền bồi thường hỗ trợ cho nhân dân tháng 12 năm 2022.

Trong năm 2022 ra quyết định xử phạt vi phạm đối với các hộ vi phạm tại 
khu phía Đông công ty TNHH GFT Việt Nam. Rà soát các trường hợp vi phạm về 
đất đai, giao thông thủy lợi qua các giai đoạn trên địa bàn xã. Tổ chức hòa giải 
tranh chấp đất đai theo quy định.

Về lĩnh vực môi trường:  Duy ch× tæ thu gom r¸c th¶i cña c¸c th«n, chủ động  
mua thuèc, chế phẩm sinh học và tổ chức dùng máy xúc san gạt, chôn lấp rác, xö 
lý r¸c b»ng chÊt sinh häc t¹i b·i r¸c ë c¸c th«n; Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh 
phí, trang thiết bị, chế phẩm sinh học gồm: Quần áo bảo hộ, xe chở rác, thùng 
đựng rác bảo vệ thực vật… 

7. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
a) Giáo dục và Đào tạo:
* Trường mầm non: Năm học 2022 - 2023, trường có 11 nhóm, lớp. Trong 

đó có 02 nhóm trẻ, 09 lớp mẫu giáo. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 26. 
Tổng số cháu trong độ tuổi điều tra 511 trẻ, huy động ra lớp 337 trẻ, tỷ lệ 67,3%. 
Nhà trẻ 29/205, tỷ lệ 14,2%, Mẫu giáo 290/306 tỷ lệ 94,8%. Riêng 5 tuổi huy động 
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88/88= 100%. Năm học 2021-2022, Trường đạt tập thể Lao động tiên tiến và giấy 
khen UBND huyện. Thành tích cá nhân Đạt danh hiệu có 01 bằng khen cấp tỉnh, 
02 chiến sỹ thi đua, 03 giấy khen, 16 Lao động tiên tiến.

* Trường Tiểu học: Năm học 2022 - 2023 trường có 501 học sinh chia làm 17 
lớp. Tổng số cán bộ, giáo viên nhân viên là 28 người. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
năm học 2021-2022. Kết quả tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu học 100%. Trường 
đạt danh hiêu tập thể LĐTT và được UBND huyện tặng giấy khen. Liên đội vững 
mạnh được UBND huyện tặng giấy khen. Công đoàn được Liên đoàn LĐ tặng giấy 
khen. Trường duy trì Chuẩn quốc gia mức độ 2. Có 02 đồng chí đạt danh hiệu chiến 
sỹ thi đua cấp cơ sở; 16 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 03 đồng chí được 
UBND huyên tặng giấy khen. Ngoài ra năm học 2021-2022, trường có 12 cá nhân 
có sáng kiến được công nhận cấp huyện. học sinh giỏi cấp tỉnh. Về hội thi của học 
sinh có 02 em đạt giả nhất, 04 em đạt giải nhì, 03 em đạt giải ba, 01 em đạt giải 
khuyến khích cấp huyện cuộc thi Tiếng anh trên mạng internet; 03 em đạt huy 
chương bạc, 01 em đạt giải khuyến khích cuộc thi cờ vưa giải trường Hưng đạo mở 
rộng.

* Trường THCS: Năm học 2022-2023, Trường THCS Cộng Lạc có tổng số 
học sinh 283 với 08 lớp học. Tổng số cán bộ, giáo viên nhân viên là 19 người. 
Tổng kết năm học 2021-2022 tổng số có 283 học sinh, có 08 lớp. Chất lượng giáo 
dục trường THCS: Số học sinh giỏi 53 em bằng 18.7 %, học sinh khá 141 em bằng 
49,8%, học sinh trung bình 87 em bằng 29.2 %, học sinh yếu 02 em bằng 0.7 %. 
Tổng số học sinh dự xét tốt nghiệp là 58/58; Được công nhận tốt nghiệp: 58/58; đạt 
tỷ lệ 100%. Học sinh dự thi vào học trường THPT công lập 42/58 học sinh, học 
sinh đỗ vào các trường THPT công lập là 25/42 học sinh đạt 59.5% so với tỉ lệ dự 
thi và đạt 43.1% so với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp. Xếp thứ 20/24 trường trong 
huyện. Năm học 2021-2022 nhà trường được Chủ tịch UBND huyện công nhận 
danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".Trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1. 

b) Văn hóa, thông tin, TDTT và truyền thanh
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương được thực hiện 
theo kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ, tết, các sự kiện 
chính trị diễn ra tại địa phương; phòng chống dịch bệnh Covid-19. Quan tâm chỉ đạo 
công tác củng cố, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. 

Đài truyền thanh xã duy trì tốt việc tiếp sóng đài các cấp theo đúng thời gian 
quy định. Trong năm thực hiện phát trên 1.000 lượt tin bài. Làm tốt công tác 
chuyển tải thông tin kịp thời và rộng khắp đến nhân dân.

Công tác duy trì, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được quan tâm thực 
hiện. Triển khai đăng ký gia đình văn hoá năm 2022 toàn xã có 1.834 hộ, có 1.821 hộ 
đăng ký đạt 99,3%. Qua bình xét năm 2022 số gia đình đạt gia đình văn hóa là 
1725/1821 hộ đạt 94,7% ; Số hộ khen thưởng gia đình “ Văn hóa tiêu biểu” 31 hộ ; 
Xét và đề nghị UBND huyện công nhận 5/5 thôn giữ vững danh hiệu “ Làng văn 
hóa năm 2022”. 

 Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động tích cực, sôi nổi đảm bảo công tác 
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phòng, chống dịch. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã Cộng Lạc  lần 
thứ IX. Lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại các giải Đại hội 
Thể dục thể thao huyện Tứ Kỳ thi đấu ở các bộ môn. Tham gia Liên hoan “Ca múa 
nhạc” không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022.

c) Y tế, dân số & kế hoạch hóa gia đình: 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế. Chủ động phòng chống dịch 

bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là dịch Covid-19. Tham mưu cho Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã triển khai các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND 
huyện và ngành y tế; Tham mưu thành lập trạm y tế lưu động. Tổ chức 40 buổi 
tiêm Vacxin phòng dịch Covid-19 cho nhân dân, tiêm được 4.970 mũi vacxin.

Phòng chống các dịch bệnh khác vẫn được duy trì tốt, Trạm y tế đã tổ chức 
tiêm phòng bệnh 02 đợt. 

Làm tốt công tác tiêm chủng định kỳ cho trẻ em và phụ nữ có thai 25 hàng 
tháng. Tổ chức uống Vitamin A cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi vào ngày mùng 01/6

Duy trì công tác tuyên truyền, vận động, quản lý dân số - KHHGĐ- Bảo vệ 
bà mẹ trẻ em.Trong năm 2022, có 42 ca sinh trong đó nam 22, nữ 20 (năm 2021 : 
58 ca sinh), sinh con thứ 3 trở lên có 12 ca chiếm 28,6% tổng số ca sinh, tỷ lệ mất 
cân bằng giới tính khi sinh là 110 nam/100 nữ. 

d) Lao động, thương binh và xã hội: 
Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có 

công và các đối tượng chính sách khác theo đúng chế độ, đầy đủ và đảm bảo kịp 
thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Làm tốt công tác thăm hỏi, động viên và 
chuyển trên 627 xuất quà của Chủ tịch nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp, các 
doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới gia đình các đối tượng chính sách, người có công, 
hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán và Ngày 
Thương binh liệt sỹ (27/7), với tổng số tiền hơn 493 triệu đồng và hiện vật. Thực 
hiện các thủ tục đảm bảo chế độ trợ cấp hàng tháng, chế độ hỗ trợ mai táng phí cho 
các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội theo đúng quy định của pháp luật, làm 
tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, tạo 
thuận lợi cho các hộ nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay, chương trình xoá 
giảm nghèo từ ngân hàng chính sách xã hội. Thực hiện tốt các chính sách đối với 
hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình, thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đủ điều kiện năm 2022.

Năm 2022 hộ nghèo 2022: 23 hộ bằng 1,31% giảm 1 hộ bằng 0,07% so với 
năm 2021. Hộ Cận nghèo 42 hộ bằng 2,40% giảm 2 hộ bằng 0,14% so với năm 
2021. Hộ mức sống trung bình 90 hộ bằng 4,84% giảm 11 hộ bằng 0,1% so với 
năm 2021
          Trong năm đã tổ chức lập hồ sơ đề nghị nâng mức trợ cấp cho 237 đối tượng 
Bảo trợ xã hội. Xét duyệt cấp giấy xác nhận và thực hiện hưởng trợ cấp cho 11 
trường hợp khuyết tật trên địa bàn xã. 
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Lao động có 2532 người được giải quyết công ăn việc làm; số lao động được 
đào tạo có 1985 = 78,39% (tăng 1,61% năm 2021 76,78% = 1891 người)

8. Công tác An ninh, Quốc phòng, Tư pháp, thủ tục hành chính
a) Quốc phòng:
Chủ động rà soát và xây dựng lực lượng DQ năm 2022, tổng số DQTV năm 

2022 là 110 đồng chí, Trong đó: Dân quân cơ động 28 đồng chí; Dân quân Tại chỗ 
45 đồng chí; Dân quân các binh chủng 37 đồng chí. Trong đó tuyển chọn đã cho ra 
26 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ và các đồng chí dân 
quân đi làm ăn xa vắng nhà. Kết nạp 26 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, sức 
khỏe vào tham gia trong lực lượng. 

Tổng quân số LLDBĐV 209 đồng chí, có 60 đồng chí được biên chế, sắp 
xếp vào 2 đơn vị Lữ đoàn 164/QĐ2 và Lữ đoàn 513/QK3, đã tiến hành động viên, 
huấn luyện theo kế hoạch, chỉ tiêu trên giao. 

Duy trì và thực hiện công tác đăng ký, quản lý nắm chắc nguồn DBĐV hạng 
1, hạng 2 nữ, chuyên môn kỹ thuật sẵn sàng phục vụ cho Quân đội khi có tình 
huống; tiếp nhận và đăng ký quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa 
phương: 13 đồng chí đăng ký vào ngạch dự bị theo đúng quy định. 

Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao: Thực hiện xây dựng và làm 
tốt công tác huấn luyện theo kế hoạch. Kết quả sau huấn luyện đạt khá. 

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, có 07 thanh niên 
lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đạt 100% kế hoạch huyện 
giao. Đăng ký tuổi 17 cho 27/27 thanh niên, đạt 100%. 

Xây dựng lực lương xung kích ứng cứu cơ động trong phòng chống giẩm 
nhẹ thiên tai và TKCN năm 2022 là 110 đồng chí.

- Năm 2022 được đánh giá, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
b) An ninh: 
* Tình hình an ninh chính trị: Ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.
* Trật tự xã hội: Xảy ra 06 vụ việc (không tăng, giảm số vụ với năm 2021), 

gồm: 05 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ cố ý gây thương, 
* Tệ nạn xã hội:
- 01 vụ sử dụng trái phép chất ma túy khởi tố 02 đối tượng, (khởi tố 01 đối 

tượng về tội tổ chức sử dụng TPCMT, 01 đối tượng về tội mua bán TPCMT)
- 02 vụ tàng trữ TPCMT,  khởi tố 02 đối tượng. (tăng 01 vụ = 100% so cùng 

kỳ năm 2021)
- Đánh bạc: 01 vụ (giảm 01 vụ = 50% so với năm 2021).
- Lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đối với 01 người sử dụng trái 

phép chất ma túy.
* Về tình hình tai nạn, va chạm giao thông: Xảy ra 05 vụ, làm 06 người bị 

thương, 01 người chết (tăng 01 vụ = 25%, tăng 01 người chết = 100%, tăng 02 
người bị thương = 50% so với năm 2021).
Về tình hình ANTT: 

* Quản lý đối tượng:
Cảm hóa, giáo dục 09 người chấp hành xong hình phạt tù trong diện tái hòa 

nhập cộng đồng; quản lý chặt chẽ 10 đối tượng được hưởng án treo. Không có ai 
tái phạm.
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- Về quản lý cư trú, hộ khẩu, nhân khẩu: Tổng số: 5.895 NK, nữ 3.007 NK, 
14 tuổi trở lên 4.593 NK.  Số hộ: 1.785 hộ.  Nhập khẩu thường trú: 08 Hộ, 64 NK 
(Nữ 36 NK). Chuyển đến: 4 hộ, 8 NK (nữ 4 NK); Đăng ký khai sinh: 62 NK; 
Trong đó: nam 31 NK, nữ 31 NK. Công an xã đã làm thủ tục đăng ký thường trú 
cho 62 NK mới sinh, còn lại 13 nhân khẩu mới sinh chưa có người nhà đến làm thủ 
tục đăng ký thường trú. Tách hộ: 7 hộ. Xóa đăng ký thường trú: 28 hộ, 82 NK (45 
nữ, 37 nam).  Chuyển đi: hộ, 30 NK (nữ 17 NK);  Chết 82 NK; Trong đó: nam 37 
NK, nữ 45 NK. Công an xã đã làm thủ tục xóa ĐKTT cho 82 trường hợp chết, còn 
lại 08 nhân khẩu mới chết chưa làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Đăng ký tạm 
trú: 31 hộ, 67 NK. Tiếp nhận thông báo lưu trú : 183 lượt người, trong đó: Hộ gia 
đình : 120 lượt, cơ sở nhà nghỉ cho thuê: 63 lượt. Khai báo tạm vắng : 02 người 
tạm vắng.

Về tổ chức: Hiện nay công an xã có tổng số 10 đồng chí (trong đó có 01 
Trưởng Công an xã, 01 Phó trưởng công an xã, 03 công an viên thường trực và 05 
đồng chí công an viên); Tiếp tục duy trì tốt mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở 5 
thôn, 01 mô hình tự quản về ANTT và 02 mô hình trường học an toàn, Ban chỉ đạo 
138 tỉnh đã ban hành văn bản số 3643/BCĐ ghi nhận mô hình "Tiếng kẻng an 
ninh" tại xã Cộng Lạc là mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trong công tác bảo 
vệ ANTT.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm được thực hiện và 
đạt kết quả tích cực. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện 
quy định của pháp luật đặc biệt là thực hiện Nghị định số 36 của Chính phủ về 
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo trong dịp Tết 
Nguyên đán

Việc xây dựng làng, xã an toàn về an ninh trật tự tiếp tục được quan tâm. 
Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 05/5 làng danh hiệu làng, xã, gia 
đình an toàn về an ninh trật tự năm 2022.

c) Công tác tư pháp, hòa giải, tiếp dân:
* Về Tư pháp - Hộ tịch: Công tác chứng thực văn bản và quản lý hộ tịch 

được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện chứng thực bản sao từ 
bản chính: 2915 lượt với: 7.560  văn bản các loại, 245 trường hợp chứng thực 
chữ ký và 198 hợp đồng giao dịch; tổ chức đăng ký kết hôn 42 đôi nam nữ (đăng 
ký mới 27, đăng ký lại 15), làm tốt công tác đăng ký khai sinh, khai tử, cấp giấy 
xác nhận tình trạng hôn nhân cho 73 trường hợp, trích lục bản sao hộ tịch cho 80 
trường hợp, làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho 55 trẻ em dưới 6 tuổi.  

* Về công tác hòa giải ở cơ sở: Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo và triển 
khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở đồng thời 
kiện toàn tổ hoà giải các thôn đảm bảo đủ số người, đúng đối tượng. 

* Về công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn: Bố trí cơ sở vật chất, 
kiện toàn bộ phận tiếp công dân xã, tổ chức việc thường trực tiếp công dân và thực 
hiện việc tiếp công dân theo lịch đã niêm yết. Năm 2022 UBND xã đã tiếp nhận 04 
đơn đề nghị, kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền UBND xã giải quyết. 
Nguồn đơn 04 đơn UBND xã nhận trực tiếp từ công dân gửi tới. Đơn thuộc thẩm 
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quyển giải quyết của UBND xã 04 đơn. UBND xã đã tập trung giải quyết 03/04 
đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; 01 đơn đang giải quyết.

Nội dung đơn chủ yếu tập trung vào các ý kiến, kiến nghị đề nghị giải quyết 
việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, các mâu thuẫn cá nhân. Các đơn thư đề 
nghị, kiến nghị của công dân đã được UBND xã xem xét giải quyết theo thẩm quyền 
làm ổn định tình hình nhân dân. 

d) Công tác nội vụ, cải cách hành chính: Thực hiện tốt công tác tổ chức, 
quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách theo quy định. Trong 
năm đã cử 3 công chức tiếp tục tham gia đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị; cử 
các công chức chuyên môn tham gia hội nghị tập huấn về CCHC và chuyên môn 
nghiệp vụ do huyện tổ chức. Cử 2 đồng chí tham gia bồi dưỡng văn hóa công vụ 
năm 2022; Cử 2 đồng chí tham gia tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về nếp sống 
văn hóa gia đình năm 2022 ; 1 đồng chí cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà 
nước về công tác thanh niên năm 2022 , cử cán bộ, công chức tham gia Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại 
hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; cử cán bộ 
tham gia tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức. Chủ tịch, Phó chủ tịch 
UBND xã và 2 đồng chí Tư pháp - Hộ tịch tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao kiến 
thức pháp luật... 01 công chức tham gia lớp quản lý nhà nước về công tác văn thư, 
lưu trữ...và một số nội dung bồi dưỡng liên quan đến công tác chuyên môn

Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã tổ chức thành công Hội 
nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND xã năm 2022; trao giấy 
khen của Chủ tịch UBND huyện cho 02 cá nhân và tặng danh hiệu “Lao động tiên 
tiến” cho 15 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ năm 2021; đồng thời phát động phong 
trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2022 đối với cán bộ, công chức, 
người lao động cơ quan UBND xã. Tổ chức họp bình xét đánh giá xếp loại CB, CC 
năm 2022, kết quả: Cán bộ thuộc diện quản lý xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ 1 đc , hoàn thành tốt nhiệm vụ 4 đc ; cán bộ thuộc Huyện ủy quản lý được đề 
nghị xếp loại Hoàn thành xuất săc nhiệm vụ 1 đồng chí, đề nghị mức Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ 2 đồng chí, đề nghị mức hoàn thành nhiệm vụ 2 đồng chí. Công chức 
UBND xã xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 đống chí, Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ: 7 đồng chí.

Triển khai thực hiện và công khai tài sản thu nhập hàng năm đối với cán bộ, 
công chức theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ 
ra Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với 01 cán bộ, 4 công chức cấp xã. 

Thực hiện thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn Hàm Hy, Đôn Giáo, Tất 
Thượng, Tất Hạ, nhiệm kỳ 2022-2024, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định công 
nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn Hàm Hy, Đôn Giáo, Tất Thượng, Tất Hạ, nhiệm 
kỳ 2022-2024; Ký hợp đồng chức danh công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã. Bổ 
nhiệm chức danh Phó trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 ở 3 thôn (Hàm Hy, Tất 
Thượng, Tất Hạ). Làm tốt công tác quản lý Hội; công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo 
quy định của pháp luật.

Công tác cải cách TTHC được quan tâm chỉ đạo. Năm 2022, UBND xã đã 
chỉ đạo Bộ phận một cửa và công chức chuyên môn có liên quan thực hiện rà soát, 
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niêm yết công khai thủ tục hành chính. Đến nay, UBND xã Cộng Lạc thực hiện 
niêm yết công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 
xã, gồm: 163 TTHC. Trong đó: 137 TTHC cấp xã, 14 TTHC lĩnh vực Quốc phòng 
và 12 TTHC lĩnh vực Công an (44 TTHC mức độ 4, 62 TTHC mức độ 3 và 31 
TTHC mức độ 1,2). Chỉ đạo bộ phận công chức có TTHC lấy phiếu đánh giá của 
nhân dân về việc giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm, UBND xã không nhận 
được đơn, thư phản ánh, kiến nghị nào của công dân, tổ chức về quy định TTHC. 
Trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC, Bộ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp 
giải đáp và hướng dẫn cho công dân tìm hiểu TTHC được công khai tại Bộ phận 
một cửa về thành phần hồ sơ, lệ phí, thời gian giải quyết. Đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, bố trí bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy 
định. Kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xây dựng lịch trực tiếp công dân của 
các bộ phận. Nghiêm túc thực hiện quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một 
cửa điện tử. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo 
điều hành chuyên môn nghiệp vụ. Triển khai đồng bộ hệ thống hòm thư công vụ 
Voffice và hệ thống Hmail Hải Dương cho 100% cán bộ, công chức và ứng dụng 
chữ ký số.

* Đánh giá chung: Trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, nhất là về điều 
kiện thời tiết và các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, ngoài ra vẫn 
còn chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Song với sự quyết tâm trong quản 
lý điều hành, cùng việc chủ động đề ra các giải pháp, biện pháp khả thi trong tổ 
chức thực hiện, vì vậy nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đã đạt được kết 
quả nhất định. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, song đây là kết quả đáng khích lệ, 
tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển 
kinh tế- xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:
1. Tồn tại, hạn chế:
1.1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã:
- Trong tổ chức quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND xã chưa có 

những giải pháp có tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tháo gỡ khó khăn; chỉ 
đạo một số công việc ở địa phương còn chưa kiên quyết.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức có lúc, có việc 
còn chưa linh hoạt. Công tác tham mưu chỉ đạo các lĩnh vực theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

1.2. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:
Trong nông nghiệp và PTNT: Công tác quy vùng sản xuất chưa đạt kết quả; 

diện tích bỏ ruộng không canh tác còn nhiều, chưa có biện pháp, giải pháp khắc 
phục. Công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất có thời điểm còn bị động. Tình 
trạng kênh tưới, tiêu có tuyến còn ách tắc, nhưng chưa được khắc phục, gây khó 
khăn cho sản xuất.
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Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở một số thôn chưa sâu sát, hoạt động 
của HTX dịch vụ nông nghiệp còn nhiều hạn chế.

Lĩnh vực Đất đai - Môi trường - Giao thông - Thủy lợi: Công tác quản lý đất 
đai vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, hành lang các công 
trình thủy lợi, hành lang ATGT còn xảy ra.

     2. Nguyên nhân:
Khách quan: Tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến 

phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 
Chủ quan: Một bộ phận người dân chưa thiết tha với đồng ruộng, thiếu quan 

tâm chăm sóc cây trồng, bỏ ruộng không sản xuất,...; Công tác tuyên truyền vận 
động nhân dân và sự phối kết hợp giữa các thôn với các ngành chưa thường xuyên, 
hiệu quả thấp. Vai trò, ý thức trách nhiệm, năng lực của một số công chức xã, cán 
bộ thôn còn hạn chế, chưa chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao; 
Việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã có lúc chưa kịp thời, 
một số bộ phận chưa tích cực chủ động tham mưu đề xuất, tinh thần trách nhiệm 
của một số cán bộ, công chức còn hạn chế dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

PHẦN THỨ HAI
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2-3 %
- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng từ  12-14%.
- Giá trị dịch vụ thương mại tăng 15-17 %.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm
- Tổng diện tích gieo trồng : 495,58 ha.

   Trong đó: + Diện tích cây màu, vụ đông : 24 ha. 
                      + Diện tích lúa : 471,58 ha.

- Năng suất lúa  cả năm đạt 110tạ/ha ( vụ chiêm 60 tạ/ha, vụa mùa 50 tạ/ha)
- Tổng sản lượng lương thực quy thóc:  2773 tấn
- Tổng đàn lợn  2.000 con, đàn gia cầm 25.000 con.
- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 190 tấn. Thịt gia cầm 42 tấn
- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản : 45,68 ha.
- Sản lượng cá thu hoạch 250 tấn.
- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống dưới 15%.
- Tỷ lệ giới tính khi sinh 110 nam/100 nữ.
- Tạo việc làm mới cho trên 100 lao động.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,5%.
- Giảm hộ nghèo từ 0,5 - 1%.
- Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 8%-10% so với năm 2022.
- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%.
- Giữ vững danh hiệu các làng văn hóa đã được công nhận.
- Giữ vững ổn định quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.
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- Tiếp tục quan tâm đến công tác xét duyệt cấp Giấy chứng nhận Quyền sử 
dụng đất lần đầu cho các hộ dân còn tồn đọng theo hướng dẫn của huyện.

- Phấn đấu xã và 05 thôn đạt an toàn về an ninh trật tự.
- Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nhân dân.
- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
II. VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1.  Về công tác chỉ đạo, điều hành:

 Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế trong 
công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã. Tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, 
điều hành của UBND xã đồng thời chỉ đạo kiên quyết, toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời nắm bắt và chủ động chỉ đạo giải quyết các 
vấn đề phức tạp, nảy sinh tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của 
các cán bộ, công chức trong cơ quan chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của 
UBND xã. Tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong cơ 
quan, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái 
độ phục vụ nhân dân.

2. Về phát triển kinh tế:
* Về nông nghiệp: Tiếp tục đưa các giống có năng suất, chất lượng cao vào 

sản xuất; thường xuyên mở các lớp khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật về trồng 
trọt và chăn nuôi; thực hiện tốt việc điều tiết nước, dự thính, dự báo phòng, trừ sâu 
bệnh; chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân gieo cấy đúng lịch, đúng thời vụ.

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tổ chức diệt chuột 
bằng thuốc sinh học và bằng các biện pháp khác; thực hiện kế hoạch phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp, chủ động 
phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nâng tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia 
súc, gia cầm cao hơn.

* Về công nghiệp - Giao thông - xây dựng 
- Về công nghiệp: Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, công ty, các hộ 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa các tiềm năng của từng cơ sở sản 
xuất hiện có trên địa bàn xã tăng nhiều việc làm mới cho nhân dân.

- Về giao thông: Tích cực triển khai tuyên truyền vận động nhân dân bảo 
quản vệ sinh đường giao thông thôn xóm, làm đường giao thông nội đồng theo tiêu 
chí nông thôn. Quản lý tốt các tuyến đường giao thông. Làm tốt công tác tuyên 
truyền vận động nhân dân không tái lấn chiếm hành lang giao thông tuyến đường 
391, các tuyến đường liên thôn. 

- Về xây dựng: Phối hợp, đôn đốc cùng đơn vị giám sát, Ban giám sát đầu tư 
cộng đồng, nhà thầu công trình hoàn thành các công trình xây dựng theo dự án; Tổ 
chức thi công công trình trụ sở làm việc công an xã trong khuôn viên UBND xã. 
Phèi hîp cïng UBND huyÖn, c¸c phßng chuyªn m«n hoµn thiÖn hå s¬ ®Ó tæ chøc 

®Êu thÇu chî míi CÇu Xe theo quy ®Þnh. Phèi hîp cïng ®¬n vÞ thiÕt kÕ hoµn thiÖn 
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hå s¬ x©y dùng khu th¬ng m¹i dÞch vô 6 ha theo quy ho¹ch ®îc phª duyÖt. KÕt 

hîp cïng Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng huyÖn, Ban qu¶n lý dù ¸n cña tØnh, Ban 

qu¶n lý dù ¸n cña huyÖn hoµn thiÖn hå s¬ ®Ó triÓn khai më réng ®êng 391 theo kÕ 

ho¹ch.

* Về dịch vụ: Tạo điều kiện để các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn 
xã phát triển, đáp ứng nhu cầu về giao thương, phục vụ sản xuất và tiêu dùng của 
nhân dân trong xã, trọng tâm là việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác chợ Cầu 
xe.

 Đẩy nhanh và phát triển các hoạt động dịch vụ ở nông thôn gắn với đầu tư 
kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân trong thời kỳ hội 
nhập kinh tế hiện nay. 

* Thu chi ngân sách: Quản lý, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách. Phấn 
đấu tăng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, đảm bảo các khoản chi phục vụ kịp thời 
các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ưu tiên chi cho lương, phụ cấp. Tranh thủ 
các nguồn vốn của trên chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng như: Trường, chợ, đường 
giao thông và các công trình khác.

* Đất đai và môi trường:  Đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh chuyển mục 
đích diện tích 1,0ha đất sân vận động cũ sang đất ở để đấu giá QSD đất theo kế 
hoạch. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất ở lần đầu trong khu dân cư trên địa bàn xã. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết chợ 
mới Cầu xe, bổ sung kế hoạch sử dụng đất để xây dựng chợ năm 2023.Điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết trường Tiểu học Cộng Lạc,  để xây dựng nhà đa năng năm 2023. 
Điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết Trụ sở công an xã vào khuôn viên UBND xã 
Cộng Lạc, để xây dựng năm 2023. Phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, hoàn thiện chỉnh 
lý biến động, chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ trên địa bàn xã.

- Hoµn thiÖn c¸c thñ tôc khi cã QuyÕt ®Þnh chuyÓn môc ®Ých ®iÓm d©n c 
míi khu s©n vËn ®éng ®Ó tæ chøc ®Êu gi¸ QSD ®Êt, phần diện tích còn lại theo quy 
hoạch. Phèi hîp cïng c¸c phßng ban chuyªn m«n cña huyÖn ®Ò nghÞ UBND huyÖn 
c«ng nhËn cÊp QSD ®Êt (xen kÑp trong khu d©n cư) cho c¸c hé hiện đã được phòng 
Tài nguyên thẩm định, đề nghị UBND huyện Quyết định công nhận Quyền sử sử 
dụng đất nộp tiền theo quy định;

* Môi trường: Duy trì tổ thu gom rác thải của 05 thôn,  mua chế phảm sinh 
học, hỗ trợ san gạt tại các bãi rác cho các thôn để xử lý tại các bãi rác; §¨ng ký ®Ò 
nghÞ cÊp trªn hç trî chÕ phÈm sinh häc, trang thiÕt bÞ phôc vô thu gom r¸c th¶i cho 
c¸c th«n; KÕt hîp cïng Héi n«ng d©n, Héi phô n÷ trong viÖc thu gom bao b× thuèc 
b¶o vÖ thùc vËt sau sö dông t¹i c¸c khu ®ång. Phối hợp cïng c¸c cÊp kiÓm tra viÖc 
x¶ th¶i của các c«ng ty ®ãng trªn ®Þa bµn.

3. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội
* Giáo dục và đào tạo: Giữ vững chất lượng giáo dục ở các bậc học, chú 

trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức cho học sinh. Đẩy 
mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là đầu tư huy động nguồn lực để xây dựng 
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cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường. Tăng cường giáo dục 
nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, 
học thêm, việc sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp của học sinh theo quy 
định.

* Văn hóa, thông tin, thể thao và truyền thanh: Tập trung tuyên truyền các 
ngày kỷ niệm lớn của dân tộc và các nhiệm vụ chính trị khác ở địa phương. Tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào thể dục thể thao quân chúng. Duy 
trì và nâng cao chất lượng các làng văn hóa, gia đình văn hóa. Đổi mới và nâng cao 
chất lượng tin bài của Đài Truyền thanh xã, kịp thời truyền tải các thông tin về 
chính trị, kinh tế xã hội nhất là chỉ đạo sản xuất một cách kịp thời đến nhân dân.

* Y tế - Dân số & KHHGĐ: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y 
tế. Chủ động phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu 
cho nhân dân, nâng trách nhiệm và tinh thần y đức của ngành y đối với bệnh nhân. 
Tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa các loại dịch bệnh. Đẩy 
mạnh công tác truyền thông dân số KHHGĐ, từng bước nâng cao chất lượng dân số, 
giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh.

* Lao động việc làm và nâng cao đời sống nhân dân: Tích cực cùng các 
cấp ngành chức năng có các dự án dạy nghề cho bà con nông dân nông thôn được 
thụ hưởng có hiệu quả chương trình vay vốn quốc gia tạo việc làm, tạo điều kiện 
cho các hộ nông dân thoát nghèo, đạt mục tiêu giảm nghèo. Chú trọng quan tâm 
đến các đối tượng bảo trợ xã hội. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đến 
đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách. Tăng cường công tác 
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy 
mạnh và giữ vững việc xây dựng xã phù hợp với trẻ em.

 Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước đối với các đối 
tượng chính sách, người có công, các đối tượng hưởng chính sách xã hội. Tổ 
chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2023 và tổ 
chức thắp nến tri ân, và trao tặng quà cho các gia đình chính sách vào dịp kỷ 
niệm ngày thương binh, liệt sỹ.

4. Quốc phòng - An ninh - Tư pháp
* Quốc phòng: Làm tốt công tác xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu, 

chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra. Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân 
năm 2022, thực hiện nghiêm chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên. Thực hiện tốt chính 
sách hậu phương quân đội.

* An ninh trật tự: Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống về an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an ninh nông thôn. Xây 
dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trọng tâm là thực hiện tốt đề 
án xây dựng làng, xã, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT và củng cố lực lượng tổ 
tự quản ở các thôn, xóm với phương châm dân cử, dân nuôi để thực hiện có hiệu quả 
công tác này. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp trong việc điều tra, 
khám phá các vụ án xẩy ra trên địa bàn xã. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp 
kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn trong dịp cuối năm và 
Tết Nguyên đán Quý Sửu 2023.
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* Tư pháp và tiếp dân: Thực hiện tốt việc thường trực tiếp công dân đúng 
quy định, tập trung phân loại và thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
phản ánh, kiến nghị của công dân không để tình trạng kéo dài. Tích cực tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Nâng cao 
chất lượng công tác theo dõi thi hành pháp luật. Phúc đáp kịp thời những kiến nghị 
của nhân dân và ban thanh tra nhân dân để cùng ban thanh tra nhân dân tuyên 
truyền việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, 
cũng như các quy định tại địa phương.

5. Công tác nội vụ, cải cách hành chính: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu công việc. Đẩy mạnh 
ứng dụng CNTT trong hoạt động của các bộ phận chuyên môn và lãnh đạo Đảng, 
Chính quyền cùng các đoàn thể. Tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ 
cương hành chính; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ 
phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, quan tâm 
để lực lượng công an chính quy về xã công tác hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy chế 
làm việc của UBND xã và kịp thời giải quyết các công việc theo từng chức năng nhiệm 
vụ được phân công. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát động mạnh 
mẽ các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Động viên khen 
thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, kiên quyết xử lý kỷ 
luật đối với các trường hợp vi phạm khi thực thi công vụ. Duy trì hoạt động của Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, giải 
quyết nhanh chóng kịp thời các thủ tục hành chính khi các công dân, tổ chức đến 
giao dịch và làm việc theo đúng quy định. Thực hiện áp dụng và duy trì giải quyết 
các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

Tiếp tục thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu 
cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã (mỗi năm tổ chức đối 
thoại ở 01 thôn).

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND xã Cộng Lạc./.

 
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- TT Đảng uỷ;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T08:00:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc<conglac.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T08:01:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc<conglac.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




