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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, An ninh-Quốc phòng

 và dự toán ngân sách năm 2022 xã Việt Hồng

Căn cứ tình hình của đại phương UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch 
thực hiện nhiệm vụ về phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh quốc phòng  và dự 
toán ngân sách năm 2022 cụ thể như sau:

I. PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU SAU:
1. Tổng thu nhập năm 2022 là:  315 tỷ đồng. Trong đó: 
- Thu từ nông, lâm nghiệp và thủy sản  là 98 tỷ  đạt  31%,  
- Thu  từ  sản  xuất phi nông, lâm, thủy sản là 52 tỷ đạt 16.5 %,
- Thu từ tiền lương, tiền công và các khoản  thu khác là 165 tỷ đạt  52.4%. 
2. Số nhân khẩu 5250, bình quân  đầu người là 60 triệu đồng/người/năm
3. Sản xuất nông nghiệp. 
- PhÊn ®Êu ®¹t gieo trồng  324 ha, trong ®ã: diện tích trồng cây lâu năm 

198 ha, c©y ngắn ngày 46 ha, diÖn tÝch lóa 80 ha, c©y vô ®«ng 21,7 ha.
- N¨ng suÊt lóa vô chiêm ®¹t 70 t¹/ ha
- N¨ng suÊt lóa vô mùa ®¹t  55 t¹/ ha
- Màu quy 30 tấn. Sản lượng 1024 tấn, bình quân lương thực 195 kg/ 

người/ năm
- C©y vô ®«ng: DiÖn tÝch 25 ha, trong ®ã: C©y hµnh 60%, c©y lư¬ng thùc 

15% ( khoai t©y, khoai lang, ngô) rau c¸c lo¹i 25% diÖn tÝch
4. Về chăn nuôi.
- Duy trì đµn tr©u, bß æn ®Þnh tõ 90-100 con.

- §µn lîn: tõ 8500 - 9000  con, trong đó lîn n¸i 450 - 500 con.

- §µn gia cÇm: PhÊn ®Êu ®¹t s¶n lưîng tõ 300-350 tÊn .
5. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện và nước sạch đạt 100%
6. Tỷ lệ hộ nghèo đảm bảo theo tiêu chí xây dựng NTM dưới 1,8%
7. Giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,1 %, tỷ lệ sinh con thứ 3 

giảm 20% so với năm 2021. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ 
các loại vắc xin đạt 100%.

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên.
9. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.



10. Tỷ lệ hộ đăng ký gia đình văn hóa đạt 95%, số hộ được công nhận đạt 
trên  90% trở lên. 100% làng giữ vững danh hiệu làng văn hoá, 100% cơ quan, 
đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

11. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn không để trọng án xảy ra, 
100% số làng, cơ quan , đơn vị đạt làng an toàn về an ninh trật tự. 

12. Hoàn thành việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đủ chỉ tiêu trên 
giao.

II. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
1. Trồng trọt, chăn nuôi
+  Trång trät.
- PhÊn ®Êu ®¹t gieo trồng  324 ha, trong ®ã: diện tích trồng cây lâu năm 

198 ha, c©y ngắn ngày 46 ha, diÖn tÝch lóa 80 ha, c©y vô ®«ng 21,7 ha.
- N¨ng suÊt lóa vô chiêm ®¹t 70 t¹/ ha
- N¨ng suÊt lóa vô mùa ®¹t  55 t¹/ ha
- Màu quy 30 tấn. Sản lượng 1024 tấn, bình quân lương thực 195 kg/ 

người/ năm
- C©y vô ®«ng: DiÖn tÝch 25 ha, trong ®ã: C©y hµnh 60%, c©y lư¬ng thùc 

15% ( khoai t©y, khoai lang, ngô) rau c¸c lo¹i 25% diÖn tÝch
+ VÒ ch¨n nu«i;
- Duy trì đµn tr©u, bß æn ®Þnh tõ 90-100 con.

- §µn lîn: tõ 8500 - 9000  con, trong đó lîn n¸i 450 - 500 con.

- §µn gia cÇm: PhÊn ®Êu ®¹t s¶n lưîng tõ 300-350 tÊn .
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy 

mạnh có hiệu quả công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng mô hình 
sản xuất mới.

- Ho¹t ®éng cña HTX DVNN thưêng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c th«ng b¸o 
t×nh h×nh s©u bÖnh cho c©y trång ®Ó nh©n d©n phun thuèc phßng trõ, ®iÒu tiÕt ®ñ 
nưíc tưíi phôc vô c©y trång.

- Xây dựng kế hoạch đề nghị trên nạo vét kênh mương phục vụ công tác 
điều tiết nước vụ chiêm xuân 2022-2023.

2. Công tác quản lý đất đai, xây dựng - môi trường
+ Công tác quản lý đất đai
- TiÕp tôc chØ ®¹o vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất không đúng mục đích. 
Rà soát toàn bộ diện tích đất công điền  đưa vào khai thác nguồn thu cho ngân 
sách.

- Thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSDĐ khu dân cư cho các hộ 
đủ điều kiện năm 2022. Tiếp tục phối hợp sử lý đất xen kẹp, đất dôi dư cho các 
hộ đủ điều kiện trên địa bàn xã.



- Phối hợp giải quyết các vụ việc về đất đai, kiểm tra ngăn chặn, phát hiện 
và sử lý kịp thời các vi phạm về đất đai theo quy định của pháp luật và quyết 
định 1654/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương.

UBND xã tiếp tục đề nghị với UBND huyện, phòng tài nguyên môi 
trường cùng các chuyên môn huyện Thanh Hà thống nhất chủ trương cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất khu máy kéo, nam cầu ác và khu giáp chợ Việt 
Hồng.

+ Công tác vệ sinh môi trường
- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 

trong nhân dân về công tác vệ sinh môi trường. Đồng thời thực hiện tốt kế hoạch 
thu gom rác thải đối với các tổ thu gom rác  trên địa bàn xã. 

- Đôn đốc công ty nưíc sinh ho¹t vận hành, pha chế ®¶m b¶o chất lượng 
phục vụ ®ñ nưíc cho nh©n d©n sö dông.

+ C«ng t¸c x©y dùng:
- Đẩy nhanh tiến độ hồ sơ xây dựng khu dân cư mới giai đoạn 2 thôn 

Quan Khê.
- Tiếp tục thực hiện hồ sơ quy hoạch xây dựng khu dân cư mới khu Sới gà 

– Đống lăng thôn Quan Khê.
- Tập trung nguồn ngân sách triển khai xây dựng công trình tầng 2 gồm 3 

phòng trường trung học cơ sở. 
- Phê duyệt chủ trương giao nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 

dự án trung tâm bơi lội và giải trí xã Việt Hồng.
3. C«ng t¸c giao th«ng - thuû lîi Phßng chèng thiên tai
+ Giao th«ng: 
- TiÕp tôc ®éng viªn c¸c hé cßn nî ®äng tiÒn ®ưêng nép ®Ó tr¶ cho ngưêi 

nép thõa.
+ Thuû lîi phßng chèng b·o óng. 
- Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch phßng chèng thiên tai vµ t×m kiÕm cøu n¹n, 

tËp trung chØ ®¹o viÖc gi¶i to¶ bÌo t©y trªn  kªnh vµ n¹o vÐt mư¬ng m¸ng. 
4. Công tác thu, chi ngân sách
- Phấn đấu tăng thu ngân sách so với kế hoạch Huyện giao.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 25 của  UBND tỉnh về tăng cường quản lý  

đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách.
- Triển khai thùc hiện  kế hoạch thu tËp trung ®«n  ®èc  thu c¸c trưêng hîp 

cßn nî ®äng, tiếp tục hợp đồng các hợp đồng đã hết hạn, để  thu  ng©n s¸ch. 
Đảm bảo c«ng khai, d©n chñ  kh«ng ®Ó sÈy ra tiªu cùc, l·ng phÝ trong chi ng©n 
s¸ch.



- Tập trung khai thác mọi nguồn thu cho ngân sách xã, đảm bảo thu đúng, 
thu đủ, thu vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời hướng dẫn các ngành, các đoàn thể chi 
đúng theo kế hoạch.

- Thực hiện tiết kiệm 50% kinh phí cho hội nghị và tiết kiệm 10% chi 
thường xuyên khác của năm 2021.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp đầy đủ các 
khoản đóng góp theo quy định và các khoản đóng góp theo thoả thuận của các 
cơ sở.

Triển khai thùc hiện  kế hoạch thu tËp trung ®«n  ®èc  thu c¸c trưêng hîp 
cßn nî ®äng, tiếp tục hợp đồng các hợp đồng đã hết hạn, để  thu  ng©n s¸ch. 
Đảm bảo c«ng khai, d©n chñ  kh«ng ®Ó sÈy ra tiªu cùc, l·ng phÝ trong chi ng©n 
s¸ch.

Dự kiến thu năm 2022 là 5.921.262.000 đồng
Dự kiến chi năm 2022 là 5.921.262.000 đồng
5. Về giáo dục đào tạo
- Năm học 2021 - 2022 cả 3 bậc học tËp trung chØ ®¹o c¸c trưêng tổ chức 

giảng dạy theo chương trình năm học đảm bảo chất lượng,  xây dựng kế hoạch 
phấn đấu cho năm học mới như sau.

- Trưêng MÇm non: 
+ Tổng số cán bộ  giáo viên, viên chức là 26 người, số cháu đến trường là 

276 cháu, trong đó:  Nhà trẻ  2 lớp  = 50 cháu. 
+ Mẫu giáo là 226 cháu, trong đó số cháu 3 tuổi  3 lớp = 72 cháu, số cháu 

4 tuổi  4 lớp = 86 cháu, số cháu 5 tuổi  2 lớp  = 68 cháu. 
+ Nhà trường xây dựng kế hoạch  duy trì số học sinh đến lớp ổn định,tổ 

chức ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu 100% số cháu 5 
tuổi đủ điều kiện chuyển cấp.

- Trưêng TiÓu häc:
+ Tổng số cán bộ giáo viên, viên  chức là 23 người, số học sinh là 415 

em, được phân ra 14 lớp. trong đó khối 1là  3 lớp = 91 em, khối 2 là 3 lớp = 87 
em, khối 3 là 3 lớp = 78 em, khối 4 là 3 lớp = 97 em, khối 5 là 2 lớp = 72 em. 
Trường xây dựng kế hoạch phấn đấu 100% học sinh được lên lớp.

 - Trung häc c¬ së : 
+ Tổng số cán bộ  giáo viên và viên chức là 20 người. Số học sinh là 264 

em. Trong đó khối 6 là 2 lớp = 72 em, khối 7 là 2 lớp = 64 em, khối 8 là 2 lớp = 
60 em, khối 9 là 2 lớp =  68 em. Nhà trường phấn đấu trong năm học  khối  6 - 7 
- 8 lên lớp 98%, khối 9 thi vào trường Trung học phổ thông đạt 79%.

- Hội khuyến học:



+ Thường xuyên làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, tổ chức trao 
thưởng cho thầy cô giáo dạy giỏi, học sinh học giỏi, học sinh thi đỗ vào các 
trường đại học và học sinh nghèo vượt khó.

6. Công tác y tế, dân số, KHHGĐ và trẻ em
- Duy trì tốt việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân không để dịch bệnh 

xảy ra.
- Thực hiện đầy đủ việc tiêm chủng mở rộng và tiêm vắc xin phòng bệnh 

cho các cháu trong độ tuổi. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động 
nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.        

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện khẩn trương các văn bản của 
trung ương, của tỉnh, của huyện, ban chỉ đạo huyện về công tác phòng chống 
dịch bệnh covid -19 trên địa bàn xã tới các ban ngành đoàn thể, các tổ chức 
chính trị xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, trên hệ thống đài truyền 
thanh xã. Tham mưu đề xuất về công tác phòng dịch bệnh covid-19 trên địa bàn 
và triển khai đăng ký, tiêm vecxin covid-19 cho tất cả các đối tượng.

- Chỉ đạo đài phát thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài 
truyền thanh về công tác phòng chống dịch COVID -19 , nhấn mạnh thông điệp 
5K của bộ y tế ( Khẩu trang ; Khử khuẩn ; Khoảng cách ; Không tập trung đông 
người và Khai báo y tế ) và tiếp âm đài huyện theo lịch tiếp sóng.

- Tổ chức các lớp truyền thông lồng ghép về DS KHHGĐ tuyên truyền 
nhân dân thực hiện tốt công tác sinh đẻ có kế hoạch, hạn chế đến mức thấp nhất 
số ca sinh con thứ 3, vận động nhân dân nâng cao chất lượng cuộc sống, xây 
dựng gia đình bền vững, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính. Phấn đấu giữ tỷ lệ 
phát triển dân số  1%.

7. Thực hiện các chính sách xã hội
- Quan t©m ®Õn c¸c gia ®×nh liÖt sü, thư¬ng bÖnh binh vµ ngưêi cã c«ng. 

Tổ chức gặp ngày 27 tháng 7 ngày thương binh liệt sỹ. Thường xuyên quan tâm 
đến các đối tượng người cao tuổi, tàn tật, đối tượng bảo trợ xã hội, để đề nghị 
cho các đối tượng  được hưởng chế độ theo chính sách nhà nước quy định được 
kịp thời.

- T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé nghÌo, häc sinh, sinh viªn cã nhu cÇu vay vèn 
®Ó  häc tËp, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®i lao ®éng nưíc ngoµi theo chư¬ng tr×nh kÕ 
ho¹ch.

- Tổ chức việc chi trả các chế độ chính sách cho các đối tượng kịp thời, 
chính xác đồng thời nắm chắc các đối tượng để điều chỉnh tăng, giảm theo quy 
định của nhà nước.

- Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, trao tặng quà trong dịp tết 
nguyên đán.



- Hàng năm giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống dưới 1,8% theo chuẩn 
mới giai đoạn 2021-2025. 

8. Công tác văn hoá, thông tin, thể thao
- Triển khai kế hoạch  đăng ký gia đình văn hóa, thôn văn hóa  phÊn ®Êu 

cã 90 - 95% gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thôn gữi vững 
thôn văn hóa, vËn ®éng nh©n d©n tiÕt kiÖm trong viÖc cưíi, viÖc tang.

- TiÕp tôc duy tr× chÕ ®é, chÊt lưîng ho¹t ®éng cña ®µi truyÒn thanh, viÕt tin 
bµi, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ ThÓ dôc thÓ thao chào mừng các 
ngày lễ lớn và tết cổ truyền. 

- Tích cực tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tiết 
kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

- Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân ở các thôn, các cụm dân cư 
chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi 
trường. Trang trí cờ hoa, đèn đường trong dịp lễ tết tạo không khí vui tươi, lành 
mạnh

9. Công tác an ninh trật tự
- Duy tr× chÕ ®é trực, tuần tra n¾m b¾t t×nh h×nh ë th«n, khu dân cư,  phèi 

hîp víi nh©n d©n ®Ó ph¸t hiÖn, sö lý nghiªm c¸c trưêng hîp vi ph¹m ph¸p luËt . 
Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ - CP về quản lý, 

sử dụng pháo và triển khai kế hoạch Tổng  kiểm tra và vận động nhân dân giao 
nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

-Thùc hiÖn tèt chư¬ng tr×nh Quèc gia phßng chèng téi ph¹m, phßng chèng 
ma tuý, m¹i d©m vµ tÖ n¹n x· héi.

- Xây dựng kế hoạch tuần tra mật phục, trấn áp tội phạm và bảo đảm an 
toàn giao thông trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Tích cực tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, đồng thời duy trì phát 
động phong trào " Quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc" và phong trào 
tố giác tội phạm để ngăn chặn kịp thời những vi phạm pháp luật xảy ra trên địa 
bàn.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính 
trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Phối kết hợp với công an huyện để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra 
trên địa bàn đúng theo quy định của pháp luật.

- Từng bước hoàn thiện hồ sơ giáo dục tại xã và đưa các đối tượng vào 
trung tâm cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Làm tốt công tác quản lý hành chính, thường xuyên theo dõi kiểm tra tạm 
trú, tạm vắng trong nhân dân.

10. Công tác quân sự



- Tích cực tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự chủ động kiểm tra nắm chắc 
nam công dân đã trúng tuyển, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

- Duy trì trung đội dân quân cơ động trực sẵn sàng chiến đấu khi có tình 
huống xảy ra, phối kết hợp với ban công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm 
bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Kiểm tra nắm chắc lực lượng xung kích, tìm kiếm cứu nạn phục vụ cho 
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân 
Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân.  

- Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.
- Tæ chøc  huÊn luyÖn  kü thô©t theo kÕ ho¹ch cña Ban chØ huy qu©n sù 

huyÖn.
11. Công tác tư pháp, hộ tịch và tiếp dân
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý cho nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động tư pháp tại địa phương.
- Kết hợp với cấp trên từng bước giải quyết dứt điểm các việc thi hành án 

dân sự, giải quyết kịp thời đúng pháp luật những vấn đề nhân dân đề nghị về thủ 
tục hành chính. Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa 
tại UBND xã.

- Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành của 
UBND xã và bộ phận một cửa, tiếp dân.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO CỦA UBND XÃ
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

nhà nước, Kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, NghÞ quyÕt §¶ng uû - H§ND 
x· về c¸c nhiÖm vô ®· ®Ò ra ®¹t hiÖu qu¶, đảm bảo dân chủ, công khai, thực hiện 
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 Hội cựu chiến binh, đoàn 
thanh niên đảm bảo đúng quy định và đạt kết quả cao.

- Tæ chøc thùc hiÖn Luật phòng chống tham nhũng, thùc hµnh tiÕt kiÖm 
chèng l·ng phÝ, kh«ng ®Ó sÈy ra tiªu cùc trong chi tiªu ng©n s¸ch.

- Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao.

- Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn 
đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, không gây phiền hà cho tổ 
chức và mọi cá nhân.

- Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý hé tÞch, hé khÈu, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc 
hµnh chÝnh nhanh gän ®óng ph¸p luËt. Thùc hiÖn nghiªm Quyết định số 



3619/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh vÒ viÖc cÊp b¶n sao tõ b¶n gèc, chøng 
thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh.

- Tổ chức chỉ đạo cho các cơ sở nắm bắt tình hình, tổ chức cho nhân dân 
vui tết đón xuân vui vẻ, an toàn, lành mạnh .Triển khai  kế hoạch tổ chức văn 
hóa, văn nghệ, thể thao lập thành tích mừng Đảng mừng xuân Nhâm Dần năm 
2022.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh, huyện 
về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, An 
ninh - Quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2022 xã Việt Hồng.

Nơi nhận:
 -UBND huyện;
 -TTĐảng uỷ xã;
 -TTHĐND xã;
 - Các đại biểu HĐND xã;
 - Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Sỹ
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