
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG LONG XUYÊN

Số:     /BC-UBND

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

Long Xuyên, ngày 29 tháng 7 năm 2022
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Kết quả thực hiện Nghị quyết UBND phường tháng 07 năm 2022

I. Kêt quả đạt được
1. Công tác sản xuất nông nghiệp
Chỉ đạo nhân dân gieo cấy vụ mùa 2022, đến hết ngày 26/7 nhân dân đã gieo cấy 

được 131.44 ha, đạt 100% diện tích, trong đó diện tích lúa mùa trung sớm là 85 ha, 
diện tích lúa mùa muộn là 46.44 ha. Chỉ đạo nhân dân trồng cây rau mầu hè thu được 
33.0 ha.

Tổ chức lấy nước bơm điện, bám sát con nước để điều hành nước thủy triều để 
nhân dân làm cấy các trà lúa theo lịch gieo cấy, triển khai tới các thủ cống chấp hành 
nghiêm về quy định quay cống trong mùa mưa lũ. 

HTX tổ chức thuê máy dọn một số mương tiêu thoát nước trước mùa mưa lũ, 
đồng thời thuê dọn thủ công các mương máng mà máy múc không vào được.  

Thường xuyên kiểm tra các khu đồng để phát hiện sâu bệnh trên trà lúa mùa sớm 
và cây rau mầu xen canh, phát thanh trên loa truyền thanh của phường về tình hình 
dịch hại của trung tâm khi có thông báo.

Tổ chức diệt chuột bằng mồi sinh học được một lần vào ngày 19, ngày 20/7, tiếp 
tục đang ngâm mồi và tổ chức đặt mồi vào hai ngày cuối tháng 7.

Công tác thu sản phẩm: đến hết ngày 26/7 HTX đã thu được: 446.390.000 đồng 
trên 451.022.000 đồng, đạt 99%.  còn nợ: 4.632.000 đồng, trong đó KDC Duẩn Khê  
2.017.000 đồng, KDC Ngư Uyên: 2.615.000 đồng. HTX vẫn tổ chức đi thu tiếp các 
hộ còn nợ chưa thanh toán,

Công tác thú y: Trong tháng không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia 
cầm. Đã nhận 100 liều vắc xin tai xanh lợn, 100 liều vắc xin lở mồm long móng và đã 
cấp hết cho các trang trại chăn nuôi lợn, trâu, bò.

Đăng ký 200 liều vắc xin dịch tả lợn châu phi.
2. Công tác sản xuất, tăng trưởng kinh tế

Tuyên truyền vận động nhân dân gieo cấy trà lúa mùa năm 2022 đảm bảo khung 
thời vụ và cơ cấu giống. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, 
phát triển công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản các loại. 

Tiếp tục duy trì công tác sản xuất công nghiệp - xây dựng, tăng năng suất lao 
động, tăng thu nhập cho các lao động.



3. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Tình hình nội bộ nhân dân ổn định, không có khiếu kiện đông người, kéo dài, 

không có dấu hiệu phát sinh, hình thành điểm nóng.
- Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn (cả tôn giáo chính thống và tà đạo, 

tạp đạo): Hoạt động tín ngưỡng tại đình, chùa và các cơ sở thờ tự khác trên địa bàn 
phường diễn ra thuần túy, chấp hành tốt quy định của pháp luật, chưa phát hiện việc 

Vụ việc xảy ra trên địa bàn: 
- Vụ việc có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích: Hồi 18 giờ 00 phút, ngày 

12/7/2022, Công an phường Long Xuyên nhận được đơn trình báo của ông Vũ Văn 
Nơi, sinh năm 1963, trú tại: khu dân cư Ngư Uyên, phường Long Xuyên có nội dung: 
khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 12/7/2022, tại khu vực bờ đê khu dân cư Ngư Uyên, anh 
Vũ Văn Long, sinh năm 1997, trú tại khu dân cư Ngư Uyên, phường Long Xuyên 
(con trai ông Nơi) bị 02 đối tượng là Trần Văn Thao, sinh năm 1989, trú tại khu dân 
cư Ngư Uyên, phường Long Xuyên và Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1993, trú tại khu 
4 phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn hành hung, sau đó Nguyễn Văn Điệp sử dụng 
súng bắn vào chân anh Long gây thương tích phải điều trị tại Trung tâm y tế thị xã 
Kinh Môn.

Công an phường Long Xuyên đã tiếp nhận đơn trình báo và tổ chức lực lượng 
điều tra, xác minh và chuyển CQCSĐT Công an thị xã Kinh Môn xử lý theo thẩm 
quyền.

Công tác quản lí cư trú.
- Đăng ký tạm trú: 23 trường hợp; gia hạn tạm trú.
- Đăng ký thường trú (chuyển đến): 06 trường hợp.
- Nhập sinh: 04 trường hợp.
- Tách hộ: 0 trường hợp
- Xóa thông tin cư trú (chuyển đi): 11 trường hợp; (chết): 0 trường hợp.
- Gia hạn tạm trú: 01 trường hợp (người nước ngoài Quốc tịch Trung Quốc).
- Khai báo tạm vắng: 0 trường hợp.
Công tác quản lý người nước ngoài.

        Trong tháng, có 01 người nước ngoài Quốc tịch Trung Quốc gia hạn tạm trú tại 
Công ty TNHH Đức Anh đến 01/7/2023.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân các quy định về 
PCCC theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở, 
hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-458292.aspx


Tiếp tục phối hợp với đài truyền thanh phường tiến hành tuyên truyền về phòng 
chống đuối nước trong ngày hè cho trẻ em. Rà soát, tham gia ý kiến vào Nghị quyết 
quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho lực lượng Dân phòng.

Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định về quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời quản lý tốt các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được 
trang cấp phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. 

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch làm sạch, làm sống cơ sở dữ liệu Quốc gia về 
dân cư trên và đồng bộ các dữ liệu khác vào hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân 
cư (giai đoạn 3); triển khai cấp xác nhận số định danh cá nhân cho công dân phục vụ 
cấp CCCD cho công dân trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai 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).

- Thường trực tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực 
ANTT; tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy 
định (tiếp nhận và chuyển 01 tin báo về tội phạm có dấu hiệu cố ý gây thương tích 
cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã giải quyết theo thẩm quyền).

- Tiến hành sơ kết 01 năm thực hiện mô hình điểm “Công an phường kiểu mẫu 
về ANTT”.

5. Công tác quân sự
Ban chỉ huy Quân sự  duy trì lực lượng trực đêm  đảm bảo quân số và thời gian 

trực. 
Phân công các đc dân quân phối hợp với các tổ bảo vệ dân phố tuần tra địa bàn 

đảm bảo ANCT hai khu dân cư. 
        BCHQS nhận 02 bộ hồ sơ của 02 đối tượng đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một 
lần theo QĐ 62 của Thủ tướng Chính phủ, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để Hội đồng 
chính sách xét duyệt. Tổ chức lực lượng DQ tham gia di chuyển mộ liệt sỹ từ nghĩa 
trang cũ sang nghĩa trang mới theo kế hoạch được phân công. 

Thực hiện kế hoạch của BCHQS thị xã tổ chức huy động các đc dân quân tham 
gia huấn luyện bổ sung để phục vụ đại hội thể dục thể thao thị xã và hội thao trung 
đội dân quân cơ động do bộ CHQS tỉnh tổ chức . Cử 02 đc tham gia ôn luyện và thực 
hiện các nhiệm vụ cấp trên giao.

6. Công tác quản lý Đất đai
Quản lý địa giới hành chính và sử dụng đất đất của các tổ chức, cá nhân: Thực 

hiện tốt việc quản lý địa giới hành chính, trong tháng không phát hiện trường hợp vi 
phạm về đất đai.



 Phối hợp với công an phường tuần tra, phát hiện các trường hợp khai thác cát 
trái phép: Trong tháng không phát hiện trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn 
phường.

 Giải quyết đơn đề nghị về đất đai: Ngày 11/7/2022 xuống thực địa thửa đất của 
ông Nguyễn Văn Duyệt và ông Vũ Văn Thuấn kiểm tra, xác minh để giải quyết theo 
đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Duyệt. Kết quả: 02 hộ đã thống nhất được danh giới 
chung và đã xây tường bao. Ngày 29/7/2022 ông Nguyễn Văn Duyệt đã xin rút đơn 
đề nghị.

 Giải quyết các hồ sơ giao dịch về đất đai:
- Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 hồ sơ 
- Xác nhận lại nguồn gốc sử dụng đất: 02 hồ sơ
- Trích lục thửa đất vay ngân hàng: 04 hồ sơ
- Thực hiện công văn số 131/VPĐKĐĐ-TTLT ngày 06/7/2022 của Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương “V/v thực hiện tiếp nhận hồ sơ trích lục bản đồ địa 
chính, trích đo địa chính, cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính” đã tiếp nhận hồ sơ 
giao dịch về đất đai (thừa kế, tặng cho, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, ….) và lập 
danh sách có hộ gia đình có nhu cầu trích đo phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất gửi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Kinh Môn. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND phường
 Ngày 05/7/6/2022 phối hợp với đơn vị đo đạc xác định ranh giới, vị trí đất tại 

khu vực Bãi Chùa để phục vụ việc xin quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án 
kho xăng dầu của Công ty cổ phần đầu tư T&H Mê Kông Việt Nam.

Ngày 6/7/2022 phối hợp cùng với trưởng khu dân cư Ngư Uyên, Công chức 
Địa chính Xây dựng xuống thực địa thửa đất của ông Nguyễn Văn Cả kiểm tra, xác 
minh thửa đất của hộ ông Cả, ông Hoạt, ông Tập để giải quyết theo đơn đề nghị của 
ông Nguyễn Văn Cả về mương thoát nước.

 Ngày 11/7/2022 phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã kiểm 
tra, xác minh diện tích đất của ông Nguyễn Văn Út tại khu vực Bãi Sải để trả lời về 
nội dung phản ánh qua đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc một 
số hộ dân đào rãnh chảy cuốn theo than, chất bẩn ra sông gần khu nuôi cá thuộc xã 
Phúc Thành, huyện Kim Thành làm chết cá. UBND phường đã có báo cáo gửi UBND 
thị xã Kinh Môn theo đúng quy định.

Ngày 27/7/2022 phối cùng với Công ty điện lực Hải Dương làm việc với các hộ 
có đất bị thu hồi để thực hiện công trình: Mở rộng cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh 
Hải Dương. Tổng diện tích phải thu hồi để thực hiện dự án trên địa bàn phường Long 
Xuyên 16,56 m2 (gồm 04 hộ).



7. Công tác xây dựng đô thị và môi trường
- Phối hợp với địa chính và trưởng KDC kiểm tra các công trình trên địa bàn. 

Hiện nay trên địa bàn phường có 14 công trinh nhà ở đang thi công xây dựng, trong 
đó KDC Duẩn Khê có 4 công trình và KDC Ngư Uyên là 10 công trình. Số công trình 
đã xin cấp phép xây dựng là 13 công trình trong đó 4 công trình xây sai cấp phép bao 
gồm nhà ông Dương Văn Dựng KDC Duẩn Khê, nhà ông Nguyễn Đức Cuộn, ông 
Nguyễn Đức Nhạn, ông Nguyễn Đức Tươi KDC Ngư Uyên, 1 công trình nhà ông 
Nguyễn Văn Công đang trong quá trình xin cấp phép. Tất cả các công trình xây sai 
giấy phép xây dựng đều cam kết làm lại cấp phép theo công trình hiện có.

- Theo dõi tiếng ồn của công ty Nam Lee. Trong tháng qua không có phản ánh 
của người dân về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn của công ty Nam Lee.

- Tham mưu UBND phường mời các doanh nghiệp kinh doanh than tại khu vực 
Bãi Sải họp lên phương án thi công tuyến đường từ nhà nghỉ Long Hải đến mấu đê.

- Ngày 12/7 phối hợp cùng Địa chính tham mưu cho UBND mời ông Biên và 
các hộ có liên quan thông nhất phương thức và dự toán xây dựng lại tường rào nhà 
ông Biên. Hiện tại công trình đã xây được 80% phần thô.

- Phối hợp cùng trưởng KDC và cán bộ thú ý rà soát, thống kê các trang trại 
chăn nuôi quy mô lớn và vừa trong hai KDC theo công văn số: 567/UBND-KT về 
việc phối hợp điều tra trang trại chăn nuôi.

- Kết hợp cùng Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên thực hiện tổ chức phát cây 
và chặt bỏ những cây xanh bị đổ tại hai tuyến đường tự quản.

- Đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân về việc để nguyên vật liệu xây dựng ra ngoài 
đường làm ảnh hưởng đến hành lang giao thông.

- Về xây dựng cơ bản: Công trình nghĩa trang liệt sỹ đã xây xong phần thô kỳ 
đài và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục xung quanh, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào 
sử dụng trước ngày 28/8/2022.

- Công trình mở rộng đường giao thông KDC Duẩn Khê đoạn từ cổng ông 
Thoa đến cây xăng Lưu Hạ đã thi công xong. Đoạn từ cổng ông Thật đến nghĩa trang 
đang tiến hành phát quang cây xanh và tiến hành làm cốt đường.

8. Công tác chính sách
Công tác người có công
Lập danh sách và mời các đối tượng , mời các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương 

binh, Bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của 
người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hộ nghèo, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn vượt khó trong học tập, đến Hội trường trung tâm văn hóa phường 
chiều ngày 09/7/2022 nhận quà, của câu Lạc Bộ Sao Đỏ tặng, tổng số người nhận quà 
là 151 người, tổng số tiền là 142.500.000đ.



Rà soát lập danh sách người có công để lãnh đạo thị xã Kinh Môn đến thăm và 
tặng quà chiều ngày 20/7/2022 là 03 đối tượng người có công bao gồm cụ Nguyễn 
Thị Ốc thân nhân liệt sĩ, ông Đoàn Văn Trung Thương binh, ông Nguyễn Việt Cường 
Thương binh.

Phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường mời các thân nhân gia đình liệt sĩ, 
Thương binh, Bệnh binh đến tại nghĩa trang liệt sĩ dự lễ cầu Siêu và lễ dâng hương, 
thắp nên tri ân các anh hùng liệt sĩ chiều tối ngày 25/7/2022.

Lập danh sách người có công tiêu biểu đi dự hội nghị tuyên dương của UBND 
thị xã Kinh Môn sáng ngày 27/7/2022 là 05 người, ông Nguyễn Đức Hát, ông Lương 
Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Nhượng, ông Nguyễn Văn Phương, ông Trần Văn Lựu.

Cấp trợ tiền trợ cấp người có công tháng 7/2022 là 71 người, số tiền là 
121.691.000đ.

- Cấp tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 55 người, số tiền là 77.000.000đ
- Cấp quà Trung ương 105 người, số tiền là 31.500.000đ
- Cáp quà Tỉnh 112 người, số tiền là 95.200.000đ
- Cấp quà phường 112 người, số tiền là 11.200.000đ
 - Lập hồ sơ giảm bảo hiểm y tế đối tượng cựu chiến binh 01 người từ trần
 - Lập hồ giải quyết trợ cấp mai táng phí cho người hưởng trợ cấp một lần theo 

quyết định số 62 từ trần 01 người.
Công tác bảo trợ xã hội
- Lập hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi đủ 80 tuổi 

trở lên 01 người, đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí cho người cao tuổi từ trần 01 
người

9. Công tác Văn hóa, thông tin, thể thao
Trong tháng đã thực hiện viết tin bài tuyên truyền về các ngày lễ trong tháng 7, tổ 

chức trang trí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ đảm bảo  theo kế 
hoạch đề ra. viết tin bài tuyên truyền đăng trên cổng thông tin điện tử của phường.

Đã làm xong biển tại trung tâm thể dục thể thao, phối hợp cùng Hội cựu chiến binh 
phường lập danh sách 30 hội viên tham gia lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao thị xã 
Kinh Môn .

Đã xây dựng xong kế hoạch và điều lệ thi đấu giải cầu lông phường Long Xuyên 
mở rộng năm 2022

Công tác giáo dục: Trường tiểu học đang tổ chức tuyển sinh lớp 1và trường trung 
học cơ sở tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 

10.Công tác tài chính
Công tác tài chính thực hiện quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách đảm bảo theo 

kế hoạch phân bổ ngân sách.



Thực hiện các chế độ báo cáo cấp trên theo quy định: báo cáo tài chính tháng; 
báo cáo tờ khai thu nộp phí lệ phí hàng tháng, báo cáo tờ khai khấu trừ thuế TNCN. 

Thu: Thu phí chứng thực tháng 07 số tiền: 2.159.000 đồng
Chi TX: Trong tháng thực hiện chi TX qua kho bạc số tiền 59,6 tr đồng.
Công tác chuyên môn: Thực hiện đảm bảo việc chi lương, phụ cấp và các chế độ 

BHXH-BHYT cho cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách, lao 
động hợp đồng tại phường và Thực hiện thu chi ngân sách theo luật ngân sách và các 
văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Trong tháng đã trang bị cho bộ phận một cửa của phường 1 máy Scan, thay 
bóng típ.

Đã xây dựng báo cáo tài chính phục vụ kỳ họpthứ 4 HĐND phường.
Công tác thu thuế đất phi nông nghiệp đã thu được 165.000.000đ/195.000.000đ, 
đạt tỷ lệ 84,61%
11. Công tác Tư pháp

Trong tháng tiếp nhận và trả kết quả 257/257 hồ sơ TTHC trên hệ thống phần 
mềm một cửa điện tử cụ thể.

- Công tác Hộ tịch:
Khai sinh là 4 trường hợp; Trong đó đăng ký đúng hạn 02, đăng ký lại 02.
Khai tử 05 trường hợp; Trong đó đăng ký đúng hạn 01, đăng ký lại 04

    Kết hôn 03 cặp; Trong đó đăng ký trong độ tuổi 02, đăng ký lại 01. 
    Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04 trường hợp; 

- Công tác Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính: Tổng số 383 bản
Chứng thực hợp đồng, giao dịch:  0
Chứng thực chữ ký, chứng thực điểm chỉ: Tổng số 35 bản.
Cấp bản sao các loại; 16 bản
12. Công tác văn phòng
- Công tác quản trị văn phòng: Làm tốt công tác quản trị văn phòng, tham mưu 

đôn đốc công cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ.
Tham mưu UBND phường xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển KTXH 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo trả lời 
ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND phường, đồng thời chuẩn bị tài 
liệu, cơ sở vật chất phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 4 HĐND phường.

Tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch thu thuế đất phi nông nghiệp và 
các khoản dịch vụ vụ chiêm năm 2022; báo cáo thanh tra thị xã về kết quả tiếp công 
dân thời điểm 08/2021 đến 30/7/2022.

Cùng đồng chí phó chủ tịch UBND phường tham dự lớp tập huấn văn hóa công 
vụ do Sở nội vụ triệu tập, thời gian 3 ngày tại trường chính trị tỉnh Hải Dương.



- Công tác thống kê
Thực hiện điều tra các hộ chăn nuôi thời điểm 01/7; 

         - Công tác cải cách hành chính
Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính đầy 

đủ, kịp thời.
Đã tham mưu UBND phường trang bị một số cơ sở vật chất phục vụ cho công 

tác cải cách TTHC của phường như máy Scan, bóng típ, biển nhận diện thương hiệu, 
bảng niêm yết TTHC, các khẩu hiệu, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một 
cửa.

Số liệu tình hình số hóa hồ sơ TTHC trong tháng 7(từ ngày 01/7 đến 
29/7/2022)

Tổng số hồ sơ tiếp nhận 315 hồ sơ, đã giải quyết 315 hồ sơ
Số hồ sơ số hóa kết quả 269 hồ sơ, đạt tỷ lệ 89,07%
Hồ sơ xử lý trực tuyến 279 hồ sơ, đạt tỷ lệ 88,6%
Số liệu tình hình số hóa hồ sơ TTHC tính từ đầu năm đến hết tháng 7( từ ngày 

01/01 đến 29/7/2022)
Tổng số hồ sơ tiếp nhận 1160 hồ sơ, đã giải quyết 1160 hồ sơ
Số hồ sơ số hóa kết quả 451 hồ sơ, đạt tỷ lệ 39,39%
Hồ sơ xử lý trực tuyến 502 hồ sơ, đạt tỷ lệ 43,3%
13. Hai khu dân cư
- KDC Duẩn Khê: 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong KDC đảm bảo.
Trong tháng Ban lãnh đạo Khu dân cư tập trung thu các khoản dịch vụ chiêm 

năm 2022, kết quả KDC Duẩn Khê thu được 79.780.000đ  trên 80.190.000đ đạt tỉ lệ 

99,48%.

Khu dân cư tổ chức đổ cát ở khu vực phía trước cửa hội trường để làm sân 
bóng chuyền hơi, phối hợp cùng Ban công tác mặt trận tổ chức vận động nhân dân 
xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổng số tiền 10.960.000 đ.

Vận động nhân dân đi hiến máu tình nguyện, KDC hoàn thành chỉ tiêu hiến 
máu được giao. Hội chữ thập đỏ thị xã Kinh Môn tặng 01 xuất quà cho KDC trị giá 
500.000 đ cho cụ Dương Thị Ốc.
          Ngày 24/07/2022, KDC xây dựng mở rộng tuyến đường bê tông từ ngã ba 
nghĩa trang tới cổng nhà Ông Thoa, trong quá trình thi công do phát sinh KDC tiếp 
tục hợp đồng với anh Đoàn Văn Đức thi công tiếp cái cống khu vực cổng ông Thoa, 
với mức hợp đồng: 8.000.000 đ, đến nay đã thi công song để đảm bảo cho giao thông 
đi lại.
          Ngày 27/07/2022 KDC tổ chức cùng chi hội CCB,chi hội PN phát hàng cây từ 
nghĩa trang nhân dân tới cổng ông Bình.



           Phương hướng nhiệm vụ tháng 08
           Vận động nhân dân thực hiên theo đường lối chính sách của Đảng pháp luật 
của nhà nước, quy định của địa phương, đảm bảo tốt ANTT,ATXH tại địa bàn, công 
tác VSMT luôn được đảm bảo.
           Khu dân cư tiếp tục triên khai đắp bờ cốt khu vực từ nghĩa trang nhân dân tới 
cổng bà Khá.
          Đối với nhà chùa ban quản lý tổ chức lễ vu lan vào ngày 15 /07 ân lịch.

- KDC Ngư Uyên:
Tình hình tư tưởng nhân dân ổn định, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội 

trong địa bàn khu dân cư ổn định, xong ở mấu đê bãi sải có xảy ra 1 vụ dùng súng tự 
chế bắn người gây thương tích.  

Về giao thông thủy lợi trong tháng cán bộ chuyên môn ủy ban cùng với ban lãnh 
đạo khu đã xuống làm việc với các hộ bán hàng có mái che mái vẩy lấn ra đường giao 
thông đề nghị các hộ tháo rỡ và đề nghị các hộ nhân dân XD công trình không để vật 
liệu dàii ngày ngoài đưởng ảnh hưởng đến giao thông.

Vệ sinh môi trường đảm bảo, đội vệ sinh môi trường hàng ngày thu gom rác thải 
chở ra bãi rác tập chung.

Về công tác quản lý di tích BQL điều hành mọi nhiệm vụ tâm linh theo sự chỉ 
đạo, công tác xây dựng nhà mẫu hiện đang lợp và trang trí phần mái, tiến độ công 
trình xây dựng chậm.

Về nhiệm vụ thu các khoản thu vụ chiêm năm 2022.
   Số liệu thu theo phương án                                     266.660.000đ
   Đã thu được:  Tiền vệ sinh môi trường                    97.280.000đ

                                Thu tiền dịch vụ tang lễ                     25.800.000đ
                              Thu tiền nợ cũ                                    10.454.000đ
                              Miễn giảm                                           1.030.000đ
                             Còn nợ                                             132.096.000đ

14. Công tác y tế
Trong tháng không có dịch bệnh, ngộ độc cấp tính đông người, số bệnh 225, 

tiêm phòng là 65 cháu, không có tai biến. Thực hiện chiến dịch tiêm Covid – 19 được 
6 đợt, tổng cộng 693 liều, trong đó trẻ em 3 nhà trường là 352 liều.

14. Công tác xây dựng chính quyền
Trong tháng đã tổ chức thành công hội nghị tặng quà của câu lạc bộ Sao đỏ cho 

các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo vượt khó 
trên địa bàn phường, tổng số 151xuất quà, tổng số tiền là 142.500.000đ.



Phục vụ tốt cho công tác sơ kết Đảng bộ 6 tháng đầu năm và kỳ họp thứ 4 
HĐND phường.

Tổ chức phát động thu thuế đất phi nông nghiệp và các khoản dịch vụ vụ chiêm 
năm 2022.

Tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào buổi chiều và 
buổi tối ngày 25/7/2022.

II. Những việc còn tồn tại
Căn cứ Nghị quyết của UBND phường họp ngày 04/7/2022 đề ra, còn mốt số việc 

còn chưa thực hiện được cụ thể:
- Chưa xây dựng được kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông
- Công tác thể thao: công đoàn phường và công chức văn hóa chưa bố trí để đội 

bóng đá của công đoàn phườngtham gia luyện tập.
- Chưa tổ chức được buổi khánh thành tuyến đường từ nghĩa trang Duẩn Khê đến 

cống tiêu úng.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết UBND phường tháng 07 năm 

2022.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND, UBMTTQ phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các công chức chuyên môn;
- Các đơn vị có liên quan
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Giang
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