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A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01/2023

I. VỀ KINH TẾ
1. Nông nghiệp
1.1. Trồng trọt: 
- Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 2.000 ha cây vụ đông 

(đạt 84,7% diện tích), còn khoảng 360 ha cây vụ đông muộn phục vụ nhu cầu 
trước, trong và sau Tết Nguyên Đán (tập trung ở các xã Hưng Đạo, Nguyên 
Giáp, Đại Sơn, Tân Kỳ, Ngọc Kỳ,...). 

- Toàn huyện đã cơ bản cày ải xong, nhân dân đang tiến hành làm đất 
chuẩn bị gieo cấy. Hiện tại, các địa phương đã gieo được trên 50 ha mạ trà xuân 
sớm, có 137 ha lúa đã gieo cấy tập trung tại khu vực ngoài bãi rươi xã An Thanh. 

- Hướng dẫn các địa phương chỉ đạo phòng chống rét cho mạ và gieo cấy 
đúng lịch thời vụ, đặc biệt là các xã khu hạ và một số xã khác có tập quán cấy 
sớm trước lịch thời vụ, chủ động nguồn giống dự phòng. 

1.2. Chăn nuôi - thuỷ sản
- Xây dựng, triển khai Kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch 

bệnh năm 2023.
- Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành hỗ trợ 

chứng nhận VietGAP, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho 01 cơ sở chăn nuôi 
lợn và 05 cơ sở chăn nuôi gia cầm; hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 28ha NTTS 
tại xã Tân Kỳ.

 1.3. Công tác thuỷ lợi
  - Chỉ đạo, đôn đốc các xã làm thuỷ lợi Đông Xuân theo đúng chỉ tiêu, kế 

hoạch và thời gian ra quân. Đến ngày 15/01/2023, các địa phương trong huyện 
đã làm được 101.500/ 94.500m3, đạt  107,4% kế hoạch(1). 

- Công tác đổ ải: Để đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ, cung cấp đủ 
nước và tránh gieo cấy trước lịch, theo kế hoạch các địa phương lấy nước đổ ải 
từ ngày 16/01/2023(2). 

- Trong tháng, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm công trình thuỷ lợi.
1.4. Xây dựng nông thôn mới: 

(1) Kênh dẫn: 57.000/ 57.500 m3 đạt 99,1% Kế hoạch ; Cửa cống - hố hút: 1.000/1.000m3 đạt  100 % Kế hoạch ; Kênh nổi: 
1.000/1000m3 đạt  100 % kế hoạch ; Tiểu thuỷ lợi: 42.500/35.000 m3 đạt 121% kế hoạch. Các xã ra quân sớm và có khối lượng 
đạt tỷ lệ cao đó là  Hà Thanh, Nguyên Giáp, Quang Phục, Hưng Đạo,...
(2) Đến nay, diện tích đổ ải được khoảng 2.500 ha (tập trung ở các xã: Quang Trung, Tiên Động, Nguyên Giáp, Hà Thanh, 
Hà Kỳ, Văn Tố, Cộng Lạc, Chí Minh, Phượng Kỳ, thị trấn Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Quang Phục. ..).
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- Đôn đốc các xã Quang Phục, Ngọc Kỳ hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện 
thẩm tra, tỉnh thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

- Xây dựng Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu 
năm 2023.

2. Công nghiệp, giao thông, xây dựng và dịch vụ
2.1.Về giao thông vận tải
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Đường tránh thị trấn Tứ Kỳ, 

Đường trục xã An Thanh, Đường trục xã Minh Đức và đường xã Hưng Đạo(3).
- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch giải tỏa các trường vi phạm hành lang an 

toàn giao thông các tuyến đường tỉnh trên địa bàn huyện, bắt đầu từ ngày 
21/12/2022.

- Trong tháng, chưa phát hiện trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.
2.2. Về xây dựng
- Phê duyệt nhiệm vụ, QHCT và điều chỉnh QHCT các dự án do UBND các 

xã và các doanh nghiệp làm chủ đầu tư.
- Trong tháng, cấp 03 Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các hộ gia đình.
- Quy hoạch chung các xã: Đã phê duyệt quy hoạch 13 xã: An Thanh, 

Phượng Kỳ, Bình Lãng, Nguyên Giáp, Cộng Lạc, Chí Minh, Quảng Nghiệp, 
Dân Chủ, Văn Tố, Hà Thanh, Hà Kỳ, Tiên Động, Minh Đức; các xã còn lại đã 
xin ý kiến của các Sở, ngành; Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện. Dự kiến trong 
tháng 02 sẽ trình phê duyệt.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ, đẩy 
nhanh tiến độ thi công các Dự án cho UBND huyện làm chủ đầu tư: Dự án 
đường tránh thị trấn, các dự án đường trục xã, đường NTTS và các dự án khu 
dân cư tập trung.

2.3. Công nghiệp - TTCN, Thương mại, Khoa học & Công nghệ:
- Xây dựng Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
- Duy trì, đôn đốc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn của UBND huyện. 
3. Tài nguyên và Môi trường  
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án: Khu dân cư mới thị 

trấn Tứ Kỳ, đường vào xã An Thanh, nhóm các Công trình SCHcb/CCCĐ 
huyện Tứ Kỳ (khu vực phòng thủ do UBND huyện làm chủ đầu tư),...; Đường 
trục Đông - Tây, đoạn qua địa bàn huyện Tứ Kỳ; Dự án xây dựng công trình 
điện; Dự án cải tạo đê xã Chí Minh, Văn Tố, An Thanh; Dự án đường tránh tỉnh 
lộ 392, các khu dân cư tạo nguồn khác,....

- Trong tháng, cấp 25 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho 
cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện.

(3) Đường tránh thị trấn Tứ Kỳ: Đơn vị thi công đang chuẩn bị thi công lớp thảm mặt đường. Đường trục xã An Thanh đoạn 
từ cống T1 đến UBND xã An Thanh: Đơn vị thi công đang tiếp tục thi công những vị trí mới được bàn giao mặt bằng. Đường 
trục xã An Thanh đoạn từ điểm bưu điện văn hóa xã đến trạm bơm An Thanh: Đơn vị thi công đang thi công lớp thảm mặt 
đường. Đường trục xã Minh Đức và đường xã Hưng Đạo: Các nhà thầu đang triển khai thi công lớp thảm mặt đường (Dự 
kiến sẽ hoàn thiện phần mặt đường trước Tết âm lịch).
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- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025” năm 2023.

- Phối hợp với Công ty Môi trường xanh Minh Phúc thu gom, vận chuyển, 
xử lý 03 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện.

- Thực hiện giải quyết các đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai theo 
đúng trình tự, quy định(4).

- Hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất tại vị trí 
quy hoạch tái định cư xã Tứ Xuyên và Đông Kỳ (nay là xã Chí Minh) và 03 lô 
đất tại điểm dân cư mới xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

- Tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kết quả rà soát, điều 
kiện, tiêu chí, quy mô tỷ lệ tách phần diện tích đất công thành dự án độc lập của các 
dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (09 dự án).

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15 
tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng 
sản trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2030 của huyện; trình hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phục vụ các 
Sở, ngành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Trong tháng, chưa phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.
4. Tài chính - Kế hoạch
- Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng thực hiện 41,5 tỷ đồng, trong 

đó thu ngân sách huyện 39,8 tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước trong tháng 
thực hiện 63,5 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách huyện 55,7 tỷ  đồng.  

- Hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, 
tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: KDC trung tâm xã Văn Tố, KDC An Nhân 
Đông (khu 03 cơ quan); KDC ven sông Cờ, xã Tân Kỳ (lần 2); KDC Quảng 
Giang, xã Đại Hợp.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023.

- Thẩm định, hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2023 cho UBND các xã, 
thị trấn và các đơn vị dự toán khối trường, khối huyện.

- Cấp hơn 24 tỷ đồng kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và 
thanh toán nợ xây dựng cho các xã, thị trấn theo đúng quy định hiện hành.

II. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo
- Hướng dẫn các đơn vị sơ kết học kỳ I năm học 2022 – 2023.
- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức cho cán bộ, GV và học sinh nghỉ Tết 

Nguyên đán an toàn, vui tươi, tiết kiệm.
- Tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non, THCS tỉnh Hải 

(4) Tiếp tục xem xét khiếu nại của 03 hộ dân tại xã Quảng Nghiệp; giải quyết đơn của các ông (bà): Nguyễn Như Phú, 
Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Như Phú, Nguyễn Như Bé, Nguyễn Đình Ngọc (liên quan đến việc hỗ trợ 
GPMB QL37); Nguyễn Thúy Là và các hộ dân (liên quan đến việc cấp GCN lần đầu cho các hộ trại cây ăn quả Cầu Xe); 
Nguyễn Văn Lanh (cấp GCN lần đầu).
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Dương. Kết quả, cấp Mầm non: Tập thể đạt xuất sắc, 3 giáo viên dự thi đạt xuất 
sắc được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng khen. Cấp THCS: 06 giáo viên được công 
nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 02 giáo viên được tặng Giấy khen; tham gia 
thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023.

- Tổ chức Giải cờ vua, thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp 
huyện năm học 2022-2023.

2. Văn hoá - thông tin - thể thao, phát thanh
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, các ngày lễ, kỷ niệm quan 
trọng và các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương(5).

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch "Xây dựng Chính quyền điện 
tử huyện Tứ Kỳ, giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ; Kế hoạch thực hiện Đề án 
"Xây dựng và phát triển du lịch huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2021-2025" năm 2022.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 03 ngành Văn hóa, thông tin, thể thao năm 2022.
- Ban hành Kế hoạch tham gia Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương 

mại mùa xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc năm 2023; tăng cường các biện pháp bảo vệ, 
phát huy giá trị di sản văn hóa bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 
2023 trên địa bàn huyện.

- Ban hành Kế hoạch về kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và 
thông tin trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2023; tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước 
trong hoạt động văn hóa và kinh doanh các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở biên tập tin, bài tuyên truyền các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương(6); tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, 
tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, thực hiện nhiệm vụ chính trị(7).

3. Y tế
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện ATTP, chất lượng 

bữa ăn cho học sinh bán trú trên địa bàn huyện và đoàn kiểm tra liên ngành thực 
hiện Kế hoạch đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện.

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại các 
trường học trên địa bàn huyện; Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023.

(5) Tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch số 44-KH/BTGTU ngày 26/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 
Tuyên truyền Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tuyên 
truyền Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Tuyên 
truyền quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức  Tết năm 2023, trọng 
tâm là Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đón Tết Quý Mão năm 2023; Tổ 
chức tuyên truyền các hoạt động, lễ hội mừng Xuân Quý Mão bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống 
văn minh, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương; Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 về 
Kế hoạch triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người 
dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương,.....
(6) Tính đến ngày 18/01/2023, các xã, thị trấn biên tập được 412 tin bài (Chí Minh: 0, Hà Kỳ: 0, Hưng Đạo: 01 tin bài), có 
311 văn bản mới cập nhật (Chí Minh, Hà Kỳ, Hà Thanh, Phượng Kỳ: 0 có văn bản đăng, Tái Sơn, Quang Trung: 01 văn bản). 
Tổng số lượt truy cập Trang thông tin điện tử cấp xã tính đến 18/01/2023 là 17.358 lượt.
(7) TTVH-TT huyện hoàn thành trang trí khánh tiết chào xuân năm mới Quý Mão 2023, treo 10 khẩu hiệu 02 mặt, thay mới 
05 mặt bạt, 05 tấm pano khu vực hàng rào Huyện ủy, UBND huyện, thay mới 05 mặt bạt 05 tấm pano khu vực cột điện 
đường Tây Nguyên. 



5

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư 
nhân trên địa bàn huyện; tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh 
và tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện.

4. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tổng hợp kết quả rà soát tình hình tai nạn lao động năm 2022 tại các xã, 

thị trấn; báo cáo Sở Lao động - TBXH.
- Hướng dẫn và nắm bắt tình hình thực hiện chế độ, chính sách và chăm lo 

đời sống vật chất và tinh thần của các doanh nghiệp đối với người lao động nhân 
dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

- Triển khai thực hiện chính sách người có công với cách mạng, đảm bảo 
đầy đủ, kịp thời(8).

- Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện(9). 
- Thực hiện đầy đủ chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định(10).
- Chủ động cấp quà tết cho 269 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

huyện với tổng số tiền 134.500.000 đồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường 
công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 
bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nhất là 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

- Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ, tổ chức cai nghiện ma túy 
tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Trong 
tháng thẩm định và chuyển 01 hồ sơ sang Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ đề nghị 

(8) Tiếp nhận và thẩm định đề nghị Sở Lao động - TBXH quyết định trợ cấp mai táng phí cho 11 người hoạt động kháng 
chiến từ trần. Thẩm định và đề nghị cơ quan BHXH cấp 02 thẻ BHTY cho đối tượng đối tượng là cựu chiến binh; đề nghị cơ 
quan BHXH giảm 11 thẻ BHYT đối tượng là người hoạt động kháng chiến; người tham gia kháng chiến, BVTQ và làm 
nhiệm vụ quốc tế  theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg, cựu chiến binh do đối tượng từ trần và chuyển nơi cư trú. Hoàn thiện hồ sơ mai 
táng phí người có công và thân nhân người có công cho 14 trường hợp. Cấp mới thẻ BHYT cho 01 trường hợp là thân nhân 
người có công. Hoàn thiện thủ tục đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 15 trường hợp. Phục vụ Lãnh đạo tỉnh, huyện đi thăm và 
tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại 03 xã Chí Minh, Văn Tố và Phượng Kỳ, mỗi suất quà của tỉnh trị giá 2.500.000 
đồng (gồm 2.000.000 đồng bằng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện vật), quà của huyện tặng cho mỗi đối tượng trị giá 
750.000 đồng (trong đó, quà bằng tiền mặt 500.000 đồng và quà hiện vật trị giá 250.000 đồng). Lãnh đạo huyện đi thăm và 
tặng quà 08 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và gia đình người có công tiêu biểu tại 23 xã, thị trấn, mỗi đơn vị 02 người, 
mỗi suất quà trị giá 750.000 đồng (gồm 500.000 đồng bằng tiền mặt và 250.000 đồng bằng hiện vật). Lãnh đạo huyện đi 
thăm và tặng cho 50 bệnh nhân đang nằm viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng 
bằng tiền mặt. Thực hiện cấp kinh phí cho các xã, thị trấn để chi trả trợ cấp thường xuyên cho 4.272 đối tượng chính sách với 
số tiền 7.757.421.208 đồng; trợ cấp 01 lần cho 59 đối tượng theo Quyết định số 62 với số tiền 153.000.000 đồng; trợ cấp 
Thanh niên xung phong cho 34 trường hợp với số tiền là 18.360.000 đồng. Cấp quà tết của Chủ tịch nước cho 6.271 đối 
tượng với tổng số tiền là 1.906.500.000 đồng; quà tết của tỉnh cho 6.477 đối tượng với số tiền là 5.181.600.000 đồng. 
(9) Tổng hợp, cung cấp thông tin dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Cấp 
tiền trợ cấp khó khăn cho 810 hộ nghèo với tổng số tiền 405.000.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; trích ngân sách huyện cấp hỗ trợ 
1.322 hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn với tổng số tiền 264.400.000 đồng. Phối hợp với Hội bảo trợ tỉnh Hải Dương trao tặng 10 suất 
quà do Câu Lạc bộ phụ nữ Hải Dương tại Cộng hòa Sec và các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tặng cho người 
nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn tại 02 xã Bình Lãng và Chí Minh với tổng số tiền 10 triệu đồng.
(10) Quyết định trợ cấp đối với người từ đủ 80 tuổi cho 53 đối tượng; quyết định trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật cho 
19 đối tượng; trợ cấp xã hội đối với người đơn thân nuôi con cho 05 đối tượng; trợ cấp đối với người cao tuổi theo Nghị 
quyết 01 của HĐND tỉnh cho 21 đối tượng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 
cho 25 đối tượng. Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho 14 đối tượng; hỗ trợ chi phí mai táng đối với 
đối tượng hưởng tuất Bảo hiểm xã hội cho 04 đối tượng. Chấm dứt trợ cấp đối với 45 đối tượng. Báo cáo công tác trợ giúp xã 
hội năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự 
kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2022; báo cáo thực hiện công tác xã hội năm 2022 
trên địa bàn huyện đúng quy định. Báo cáo công tác Người khuyết tật năm 2022. Thực hiện chuyển Giấy chúc thọ, khung 
chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tròn các độ tuổi với kinh phí, quà chúc thọ tương ứng đối với 3.590 người cao tuổi. Thẩm 
định và chuyển 4.286.780.000 đồng cho cơ quan Bưu điện huyện để thực hiện chi trợ cấp bảo trợ xã hội cho 8.170 đồng đối 
tượng bảo trợ xã hội; truy lĩnh tăng cho 17 trường hợp với số tiền là 13.110.000 đồng; truy lĩnh điều chỉnh là 8.170.000 đồng 
cho 10 đối tượng;  hỗ trợ mai táng phí là 106.400.000 đồng cho 14 trường hợp. Cấp tiền chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổ 
tròn 90, 100 tuổi cho 398 trường hợp với tổng số tiền là 209.400.000 đồng.
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áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 
01 trường hợp ở xã Quang Trung. 

5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
- Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền 

quản lý của UBND huyện đúng quy định(11).
- Ban hành Kế hoạch và văn bản chỉ đạo về kê khai tài sản, thu nhập năm 

2022. Lập danh sách các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hằng 
năm và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2022. Hướng dẫn các cá nhân, 
đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác tổ chức bộ máy; xây 
dựng chính quyền(12). 

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với các hội, công tác văn thư lưu trữ, cải 
cách hành chính, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện quy chế dân chủ(13).

- Công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng thực hiện theo quy định(14).
- Cải cách thủ tục hành chính (Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 16/01/2023)
+ Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận 299 hồ sơ (Hồ sơ kỳ trước chuyển 

sang giải quyết: 35); đã giải quyết trả trước và đúng hạn 225/225 hồ sơ cho tổ 
chức, công dân (đạt tỷ lệ 100%), 71 hồ sơ đang giải quyết, 01 hồ sơ đang tạm 
dừng, 02 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết.

(11) Trong tháng 12/2022, đã xây dựng phương án xếp lương và ban hành 93 quyết định tuyển dụng cho các giáo viên và 
nhân viên trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2022. Chỉ đạo các trường thực 
hiện một số nội dung khi tiếp nhận viên chức được tuyển dụng, các công việc của trường sau khi tuyển dụng viên chức. Ban 
hành các Quyết định về việc tiếp nhận, điều động, phân công công tác đối với viên chức Giáo dục khi chuyển đến, chuyển đi. 
Quyết định về việc bổ nhiệm, Thông báo kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Thông báo bổ nhiệm lại đối với 
viên chức lãnh đạo, quản lý. Giải quyết việc viên chức vi phạm pháp luật ở Trường THCS Nguyên Giáp, Mầm non Tiên 
Động; xem xét điều chỉnh đánh giá, xếp loại đối với Hiệu trưởng 02 trường do có viên chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng 
nhưng chậm báo cáo, chậm xử lý.
(12) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của 03 phòng theo Hướng dẫn liên ngành của tỉnh, gồm: Kinh tế và Hạ tầng; 
Văn hóa và Thông tin; Tài chính - Kế hoạch. Quyết định cho hưởng phụ cấp kiêm nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Nguyên, 
Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã Quang Trung. Thông báo nghỉ hưu đối với 02 công chức cấp xã 
(ông Phạm Văn Khương, công chức Tài chính - Kế toán thuộc UBND xã Tái Sơn và ông Nguyễn Văn Doanh, công chức Tài 
chính - Kế toán thuộc UBND xã Minh Đức). Quyết định tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với 02 cán 
bộ (bà Phạm Thanh Xuân, Bí thư Đoàn xã Quang Phục và bà Phạm Ngọc Diệp, Bí thư Đoàn xã Quang Trung). Thông báo 
chấp thuận nhân sự đối với Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ.
(13) Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh 
CCHC giai đoạn 2021-2025”; báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC năm 2022. Xây dựng Kế hoạch CCHC nhà nước năm 
2023; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025”. Hướng dẫn các phòng chuyên môn thuộc 
UBND huyện đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022. Thực hiện việc đăng tải các nội dung về việc đánh giá, chấm 
điểm cải cách hành chính năm 2022 lên phần mềm của tỉnh. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, 
chấm điểm cải cách hành chính của UBND các xã thị trấn. Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả tự 
đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của UBND các xã thị trấn. Ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số 
cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn; Kế hoạch điều tra xã hội học khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của UBND các xã, thị trấn năm 2022. Cung cấp danh sách mẫu điều tra XHH xác định Chỉ số cải 
cách hành chính của UBND cấp xã trên địa bàn huyện. Tổng hợp danh sách điều tra xã hội học và ký hợp đồng với Bưu điện 
huyện triển khai công tác điều tra xã hội học dự kiến hoàn thành trước 10/01/2023.Tổng hợp danh sách điều tra xã hội học và 
khảo sát đo lường sự hài lòng gửi về Sở Nội vụ.
(14) Báo cáo cuối năm về công tác tôn giáo; Chương trình thăm, tặng quà cho công giáo dịp Noel 2023. Kiện toàn Hội đồng 
Thi đua, khen thưởng huyện; sửa đổi quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện. Quyết định huỷ bỏ danh 
hiệu thi đua và thu hồi tiền thưởng đối với Trường THCS Nguyên Giáp và Trường Mầm non Tiên Động, huỷ bỏ danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng và thu hồi tiền thưởng đối với bà Phạm Thị Chung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tiên Động; 
huỷ bỏ danh hiệu thi đua và thu hồi tiền thưởng đối với 02 cá nhân thuộc trường Tiểu học Nguyên Giáp. Quyết định khen 
thưởng đối với 02 cá nhân thuộc trường Tiểu học Nguyên Giáp do có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-
2022. Ban hành 10 quyết định khen thưởng 66 tập thể và 72 cá nhân có thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên 
ngành năm 2022. Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Tứ Kỳ cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 
2021-2025. Hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-
2025 và hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua “Tứ Kỳ cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 
2021-2025 .Tổ chức chấm điểm cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố.
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Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận, số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến 
mức độ 3,4 là 283 hồ sơ/298 hồ sơ quy định xử lý trực tuyến (đạt tỷ lệ 94,96%). 
Phát sinh ở lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch: 66/66 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); Nội 
vụ: 64/64 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); Tư pháp: 53/53 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); Lao 
động-TB&XH: 01/01 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); Tài nguyên&Môi trường: 61/61  
hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%);  Văn hoá - Thông tin: 35/35 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); Kinh 
tế - Hạ tầng: 03/18 hồ sơ (đạt tỷ lệ 16,67%). Các lĩnh vực còn lại có hồ sơ quy 
định phải thực hiện trực tuyến nhưng chưa phát sinh hồ sơ.

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã đã tiếp nhận 2.648 hồ sơ, đã giải quyết 
trả trước và đúng hạn 2.356/2.370 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,41%, trong đó hồ sơ đã giải 
quyết quá hạn 14/2.370 hồ sơ (tỷ lệ 0,59%) ở các xã: Quang Khải (02 hồ sơ lĩnh 
vực Lao động - TB&XH), Tân Kỳ (02 hồ sơ lĩnh vực Lao động - TB&XH), Đại 
Sơn (03 hồ sơ lĩnh vực Lao động - TB&XH), Văn Tố (01 hồ sơ lĩnh vực Lao 
động - TB&XH), Tái Sơn (03 hồ sơ lĩnh vực Lao động - TB&XH), 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 là 2.380/2.490 
hồ sơ (đạt tỷ lệ 95,58%), chủ yếu phát sinh ở các lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch, 
Lao động - TB&XH và lĩnh vực xử lý đơn thư.

III. AN NINH - QUỐC PHÒNG
1. An ninh
1.1. Tình hình trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản (xe 

máy) tại địa bàn xã Bình Lãng, trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng. Đã xác minh 
làm rõ 01 đối tượng, đạt tỷ lệ 100% (so với tháng 12/2022 tăng 01 vụ).

1.2. Tình hình tai, tệ nạn xã hội
- Cờ bạc: Bắt 01 vụ, 07 đối tượng đánh bạc trái phép bằng hình thức mua 

bán số lô, số đề tại xã Tân Kỳ(15). Ma túy: Phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 19 đối 
tượng(16).  Kinh tế: Phát hiện 23 vụ, 23 đối tượng(17).  Môi trường:  Phát hiện, lập hồ 
sơ vi phạm 21 vụ(18). 

1.3. Kết quả công tác khác
- Tiến hành kiểm danh, kiểm diện nắm chắc mọi di biến động của các đối 

tượng trong diện QLNV, KTNV, đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn; số người 
nước ngoài đang cư trú, làm việc trên địa bàn góp phần thực hiện có hiệu quả đợt 
cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão.

(15) Thu 11,24 triệu đồng và một số tang vật khác các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Đã khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can (so 
với tháng 01/2022 giảm 03 vụ; so với tháng 12/2022 giảm 01 vụ).
(16) Trong đó, mua bán: 03 vụ, 08 đối tượng; tàng trữ: 07 vụ, 08 đối tượng; sử dụng: 03 vụ, 3 đối tượng. Tang vật thu giữ 
0,474g hêrôin, 2,019g Methamphetamine (đang chờ kết quả giám định 02 vụ). Đã khởi tố 07 vụ, 09 bị can; xử lý hành chính 
03 vụ, phạt tiền 1,5 triệu, lập hồ sơ đưa 01 đối tượng đi Trung tâm cai nghiện; đang xác 03 vụ (so với tháng 01/2022 tăng 02 
vụ; so với tháng 12/2022 tăng 13 vụ).
(17) Trong đó, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm: 03 vụ; giả mạo nhãn hiệu, sản xuát hàng giả: 02 vụ; gian lận thương 
mại, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc: 11 vụ; tàng trữ súng săn trái phép: 01 vụ; vận chuyển khoáng sản không rõ 
nguồn gốc hợp pháp: 06 vụ. Thu giữ hàng hóa thanh lý trị giá 50,64 triệu đồng và 14,65 kg pháo, 60 bao thuốc lá lậu, 01 súng 
săn, trên 440 thùng bánh kẹo nghi hàng giả. Đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính 17 vụ, phạt tiền 55,9 triệu; đang xác 
minh 06 vụ (so với tháng 01/2022 tăng 05 vụ; so với tháng 12/2022 tăng 23 vụ).
(18) Điều khiển phương tiện không che chắn: 03 vụ, khai thác khoáng sản trái phép: 01 vụ; sản xuất hàng giả là lương 
thực, thực phẩm: 01 vụ; vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định: 12 vụ; xả thải vượt mức 04 vụ). Đã hoàn thiện 
hồ sơ xử phạt hành chính 18 vụ, phạt tiền 124,95 triệu đồng; đang xác minh 03 vụ (so với tháng 01/2022 tăng 02 vụ; so với 
tháng 12/2022 tăng 16 vụ).
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- Duy trì thường xuyên 03 tổ công tác 151 trong công tác tuần tra kiểm 
soát phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khép kín trên các tuyến, địa bàn 
được phân cấp. 

- Công tác điều tra các vụ án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật(19). 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đảm bảo công tác 

an toàn giao thông, nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao 
thông đường bộ; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông theo quy định(20). 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên tuyền, vận động, thu hồi 
và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ và pháo(21).

- Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2022; 
hoàn thiện thủ tục đưa 02 người có quyết định thi hành án phạt tù đang tại ngoại 
đi chấp hành án(22).

- Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện.
- Tổ chức 02 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 163 cán bộ, giáo viên Trường 

THCS xã Quảng Nghiệp và Trường Mầm non Bình Lãng về Luật PCCC và 
công tác đảm bảo ANTT. Kiểm tra công tác PCCC đối với 26 lượt cơ sở; đề 
nghị các cơ sở thực hiện 26 kiến nghị, đình chỉ hoạt động 24 cơ sở.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai kế 
hoạch công tác trọng tâm, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 
năm 2023.

1.4. Về 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 (gọi tắt là Đề án 06): 

- Trong tháng, đã thu nhận 1.267 hồ sơ CCCD, trong đó có 569 hồ sơ kèm 
định danh; thu nhận 3.819 định danh điện tử; tiếp nhận và phối hợp Bưu điện trả 
1.678/1.678 thẻ CCCD cho người sử dụng.

- Đến nay, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) 
của huyện đã được xây dựng hoàn thành với 189.349 dữ liệu; cấp 141.383 thẻ 
CCCD gắn chíp điện tử; thu nhận 33.954 tài khoản định danh điện tử phục vụ 
cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 

- Tính đến ngày 16/01/2023, kết quả thực hiện cấp CCCD đợt cao điểm 
“90 ngày, đêm” mới đạt 88,2% chỉ tiêu; Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện 
tử mức độ 1 và mức độ 2 thấp; kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC qua DVC 
lĩnh vực cư trú đạt 48%.

(19) Lập mới 02 hiềm nghi về người, 02 hiềm nghi tổ chức; xác lập 02 chuyên án trinh sát; rà soát đưa 12 đối tượng vào diện 
sưu tra; đưa ra khỏi diện ST: 15 đối tượng. Khởi tố 08 vụ án, khởi tố 21 bị can; Quyết định không khởi tố vụ án 01 vụ (cố ý 
gây thương tích); Kết luận điều tra chuyển VKS truy tố 05 vụ, 09 bị can.
(20) Tổ chức 02 buổi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ tại xã Đại Sơn và Nguyên Giáp, có 170 lượt cán bộ, viên 
chức xã và nhân dân tham dự. TTKS phát hiện lập biên bản xử lý 49 trường hợp, với 52 lỗi vi phạm, phạt tiền 381,4 triệu 
đồng; tước 22 GPLX; tạm giữ  12 xe ô tô, 17 xe mô tô, gắn máy, tịch thu, thanh lý 01 xe tự chế. Đăng ký cấp biển số mới 117 
phương tiện (ô tô: 51; mô tô, xe máy: 66); Cấp đổi: 03 phương tiện (ô tô: 02, mô tô: 01); Chuyển đến  28 trường hợp (ô tô: 
24; mô tô: 04); Đăng ký sang tên 11 trường hợp (ô tô: 07 trường hợp; mô tô: 05 trường hợp)
(21) Tiếp nhận 01 khẩu súng tự chế bắn hơi cồn, 04 vũ khí thô sơ (dao, kiếm…); 02 quả pháo trứng, 30 quả pháo tự chế  do 
quần chúng nhân dân tự giác giao nộp; phát hiện, bắt 02 vụ tàng trữ, vận chuyển 14,64 kg pháo các loại; 02 vụ sử dụng pháo 
trái phép, đang xác minh, phân loại xử lý.
(22) Tiếp nhận hoàn thiện thủ tục 03 hồ sơ thi hành án treo bàn giao cho các xã quản lý. Trích xuất, dẫn giải 4 bị cáo, bảo vệ 
an toàn 3 phiên tòa hình sự. Thi hành quyết định đưa 01 đối tượng vào trường giáo dưỡng.
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2.  Quốc phòng
- Ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2023.
- Thành lập Đoàn công tác tiến hành xử lý vi phạm theo quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính về thực hiện khám tuyển NVQS năm 2023.
- Tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương quân 

số 221 đồng chí. Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề số 20/QK3 tiến hành tư 
vấn giới thiệu việc làm và trả hồ sơ cho quân nhân hoàn thành NVQS.

- Tham gia phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 do Bộ 
CHQS tỉnh tổ chức với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết 
thắng” và đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão”

- Tiếp tục rà soát, xét duyệt hồ sơ tồn sót cho các đối tượng theo Quyết 
định 142, 49, Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chặt chẽ theo 
đúng hướng dẫn.

IV. CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP DÂN VÀ TƯ PHÁP 
1. Công tác thanh tra

- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đến các tổ chức, cá nhân được 
thanh tra. Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2023.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan thanh tra.
- Tiếp tục giải quyết đơn của công dân xã Cộng Lạc và xã Đại Sơn; xem 

xét, giải quyết đơn tố cáo của công dân xã Cộng Lạc theo chỉ đạo của Bí thư 
Tỉnh ủy.

2. Công tác tiếp công dân
Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 18/01/2023, tại Trụ sở tiếp công dân huyện, 

Lãnh đạo UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện đã thực hiện tiếp công dân 
thường xuyên 08 lượt với 11 người (giảm 08 lượt so với tháng trước), gồm có 
08 vụ việc (05 vụ việc cũ, 03 vụ việc mới)(23). Các đơn thư được phân loại và 
giao cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã giải quyết 
theo thẩm quyền và thực hiện đúng trình tự. 

3. Công tác Tư pháp
- Thực hiện việc chốt Sổ hộ tịch năm 2022 của huyện và sao chứng thực 

gửi về Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật; hướng dẫn UBND các xã, thị 
trấn thực hiện việc chốt Sổ và sao gửi về UBND huyện.

- Xây dựng Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023.
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ đánh giá xã, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật.

(23) Tại Trụ sở tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện tiếp 03 lượt, 04 người gồm 03 vụ việc (03 vụ việc cũ). Ban Tiếp công 
dân huyện tiếp 05 lượt, 07 người, gồm 05 vụ việc (03 vụ việc mới; 02 vụ việc cũ). Không có đoàn đông người. Công dân đến 
khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị kèm theo đơn: 05 lượt. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không kèm 
theo đơn: 03 lượt. Các ý kiến, kiến nghị của công dân đã được Lãnh đạo UBND huyện và Ban Tiếp công dân huyện giải 
thích, làm rõ theo quy định. Đã tiếp nhận 18 đơn, trong đó tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân huyện: 05 đơn; Tiếp 
nhận qua đường Bưu điện: 10 đơn; Tiếp nhận qua kênh chuyển đơn: 03 đơn (02 đơn từ HĐND huyện; 01 đơn từ Thanh tra 
tỉnh Hải Dương). Đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết: 07 đơn KN, PA; Đơn thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết: 04 
đơn KN, PA; Đơn trùng lắp, không thuộc thẩm quyền, không đủ điều kiện giải quyết: 07 đơn (01: Sở LĐTB-XH tỉnh; 01: 
không đủ điều kiện xử lý; 05: đơn trùng lắp). Đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 01 đơn kiến nghị, phản ánh; 
phòng Y tế huyện: 01 đơn kiến nghị, phản ánh; Thanh tra huyện: 02 đơn kiến nghị, phản ánh; Phòng Tư pháp huyện: 01 đơn 
kiến nghị, phản ánh; Phòng KT - HT huyện: 01 đơn kiến nghị, phản ánh; Phòng LĐTB – XH huyện: 01 đơn kiến nghị, phản 
ánh. Chuyển Chủ tịch UBND các xã: 04 đơn kiến nghị, phản ánh (01: Đại Sơn; 01: Minh Đức, 01: Tân Kỳ; 01: Đại Hợp). 
Trong tháng, đã giải quyết được 03 đơn (TN - MT: 01; NN - PTNT: 01; TC - KH: 01). Tổng số đơn tồn đọng và mới phát 
sinh trong tháng chưa có kết quả là 15 đơn.
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- Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 
năm 2022 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. 

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực 
tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện.

- Phục vụ Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp về kiểm tra số hóa dữ liệu hộ 
tịch trên địa bàn huyện.

B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Việc tham mưu xây dựng Kế hoạch GPMB các công trình, dự án năm 

2023 còn chậm so với yêu cầu.
- Công tác thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch chung 

các xã còn chậm.
C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2023
1. Nông nghiệp 
- Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp 

chống rét cho mạ. Chỉ đạo các xã tranh thủ những ngày nắng ấm, nhiệt độ trung 
bình trên 150C tập trung cấy cho kịp thời vụ.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch trồng cây nhân dân năm 2023 và Kế 
hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và vật 
nuôi năm 2023. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển chăn nuôi và 
phòng chống dịch bệnh động vật năm 2023.

- Tập trung chỉ đạo cung cấp đủ nước đổ ải, tưới dưỡng cho lúa và đảm 
bảo chất lượng nước.

- Chỉ đạo, đôn đốc các xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023 xây 
dựng Kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản áp 
dụng các biện pháp chống rét cho gia súc, gia cầm và các đối tượng thủy sản 
chịu rét kém.

2. Công nghiệp, giao thông, xây dựng 
- Tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án: Dự án 

đường trục xã An Thanh; đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ, Đường trục xã Minh 
Đức và đường xã Hưng Đạo....

- Xây dựng kế hoạch giải toả các vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa 
bàn huyện quản lý và triển khai thực hiện giải toả theo Kế hoạch.

- Tiếp tục thẩm định để cấp giấy phép xây dựng cho các dự án, tăng cường 
công tác kiểm tra các hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã, thị trấn hoàn thiện 
phương án xây dựng Quy hoạch, phê duyệt theo quy định. Sau khi được phê 
duyệt các quy hoạch tiến hành công bố phương án quy hoạch, tổ chức quản lý và 
triển khai thực hiện theo quy hoạch.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục liên quan dự 
án Hạ tầng khu dân cư Cầu Yên thị trấn Tứ Kỳ.

3. Tài nguyên&Môi trường
- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030 của huyện.
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- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Khu dân cư 
mới thị trấn Tứ Kỳ; dự án xây dựng đường trục Đông-Tây, tỉnh Hải Dương; Dự 
án đường tránh tỉnh lộ 392,..

- Tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường khai thác 
cát trái phép trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025” năm 2023.

- Tiếp tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực đất 
đai và môi trường theo thẩm quyền.

4. Tài chính - Kế hoạch
- Tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác tốt nguồn thu NSNN, thực hiện chi 

tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo theo chế độ quy định.
- Thực hiện cấp phát kịp thời cho các đơn vị và đối tượng thụ hưởng ngân 

sách đảm bảo đúng chế độ, tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn. 

- Thẩm định quyết toán năm 2022 của các xã, thị trấn và các đơn vị dự 
toán khối trường, khối huyện.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ tục trình giá khởi điểm để tổ 
chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các điểm dân cư dự kiến đấu giá năm 2023.

5. Văn hóa - xã hội
5.1. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 
- Tổ chức cho học sinh tham gia Giải Cờ vua Tiểu học, THCS cấp tỉnh năm 

học 2022-2023; tổ chức Giải điền kinh cấp huyện (THCS) năm học 2022-2023.
- Tiếp tục kiểm tra các trường MN về công tác chỉ đạo, quản lý các cơ sở 

GDMN tổ chức bán trú, cân đo theo dõi sức khỏe trẻ theo biểu đồ tăng trưởng.
- Tổ chức Hội thảo chuyên môn theo Cụm thực hiện chương trình GDPT 

2018, sử dụng Sách giáo khoa lớp 6,7 các môn học.
5.2. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: 
- Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền các ngày lễ kỷ 

niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương. 
- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; việc xây dựng gia đình văn hóa; làng, khu 
dân cư văn hóa năm 2023.

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước, phát triển Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và hoạt động 
của Cổng TTĐT huyện Tứ Kỳ năm 2023.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch "Xây dựng Chính quyền điện 
tử huyện Tứ Kỳ, giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ; Kế hoạch thực hiện Đề án 
"Xây dựng và phát triển du lịch huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2021-2025".

- Tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Hội thi đấu vật, Hội thi gói 
bánh chưng, giã bánh giày; Hội thi pháo đất tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc 
tiến thương mại mùa xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc năm 2023.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tham mưu  
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UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ VHTTDL chủ trương tu bổ, tôn tạo các di tích đã 
được xếp hạng cấp Quốc gia đang bị xuống cấp nghiêm trọng và hoàn thiện hồ 
sơ đề nghị xếp hạng di tích năm 2023.

5.3. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: 
- Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các chính sách xã hội cho 

người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.
- Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
5.4. Lĩnh vực Y tế: 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, hành 

nghề y dược tư nhân và an toàn thực phẩm.
- Tổ chức triển khai công tác kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ 
hội xuân năm 2023.

6. Công tác Nội vụ
- Xây dựng Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2023; Kế hoạch thực hiện Đề 

án “Tiếp tục đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025” năm 2023.
- Thực hiện đánh giá chấm điểm Cải cách hành chính đối với UBND các 

xã, thị trấn; báo cáo kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 
2022 của UBND các xã, thị trấn.

- Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách 
hành chính cấp xã năm 2022.

- Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND 
các xã, thị trấn.

- Thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định.

- Tổng hợp kết quả thi đua, khen thưởng khối Đảng, đoàn thể, hành chính, 
sự nghiệp, các xã, thị trấn năm 2022 để họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng. 
Ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện.

7. An  ninh - Quân sự
7.1. An ninh: 
- Tập trung phát hiện và có biện pháp ngăn chặn âm mưu, hoạt động của 

các thế lực thù địch, phản động; các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. 
- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, duy trì hiệu quả hoạt động tổ công tác 

151 trong tuần tra kiểm soát phòng, chống các loại tội phạm, sẵn sàng tham gia 
giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT. 

- Tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, 
tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, 
chú ý xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy đối với người 
điều khiển phương tiện.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; 
khai thác, ứng dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công 
dân phục vụ công tác quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm. Triển khai quyết 
liệt cá biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo, 
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kiên quyết không để xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng 
pháo trái phép diễn biến phức tạp dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh công tác quản lý cư trú, nhất là công tác 
đăng ký tạm trú, tạm vắng phục vụ phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ tội phạm. 

 7.2. Quân sự: 
- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực SSCĐ theo đúng quy định.
- Xây dựng chương trình và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng trong 

cơ quan bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian.
- Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 bảo 

đảm trang trọng, an toàn tuyệt đối.
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện tiếp tục xét hồ sơ tồn sót cho các đối 

tượng theo Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chặt chẽ. 
8. Thanh tra - Tư pháp
8.1. Thanh tra: Tổ chức triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2023; tiếp tục 

xem xét, giải quyết các đơn của công dân xã Cộng Lạc.
8.2. Tư pháp
- Xây dựng các Kế hoạch: Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; công tác kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023; 
công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; công tác thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính năm 2023; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 
ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

- Đôn đốc và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch số hóa 
dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);                   
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (để b/c);              
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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