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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
(Trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX)

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND 
huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND huyện báo cáo 
kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. LĨNH VỰC KINH TẾ
Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm (theo giá cố định) ước thực hiện 

4.012,8 tỷ đồng, đạt 50,81% KH năm, tăng 24,03 % so với cùng kỳ năm 2021.
1. Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá cố định) ước đạt: 1.188,8 tỷ đồng, đạt 

56,21% kế hoạch năm (tăng 23,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021). Tổng giá trị 
sản xuất (theo giá thực tế) ước đạt: 1.675,2 tỷ đồng, đạt 58,86% kế hoạch cả năm. 
Giá trị sản xuất (trồng trọt + thủy sản)/01 ha đất nông nghiệp: 126,62 triệu đồng/ha, 
đạt 78,16% kế hoạch năm; tăng 4,92 triệu đồng/ha so với cùng kỳ năm 2021.

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng: 9.993 ha, đạt 65,14% kế hoạch 
năm, tăng 66 ha so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Vụ đông gieo trồng được 
2.360 ha, đạt 118% KH, tăng 70 ha so với năm 2021 (năm 2021: 2.290 ha); vụ 
chiêm xuân toàn huyện gieo trồng được 7.633 ha, đạt 102,2% KH; năng suất lúa 
vụ Chiêm, ước đạt 65 tạ/ha, đạt kế hoạch đề ra(1).

Vụ Chiêm xuân năm 2022, đã xây dựng được một số mô hình sản xuất 
giống lúa mới tại các xã: Quang Trung, An Thanh, Hà Thanh, Chí Minh, Tân 
Kỳ,...(2); mô hình cấy lúa bằng máy(3); mô hình liên kết sản xuất(4); mô hình cải 

(1) Lúa: 6.612 ha, đạt 99,1% kế hoạch, giảm 14 ha so với cùng kỳ năm trước.Cây rau màu xuân hè: 1.021 ha, đạt 127,6% KH, tăng 10 ha so với 
cùng kỳ năm trước. Chủ yếu dưa hấu (243 ha), dưa lê (35 ha), dưa chuột (89 ha), bí xanh (24 ha), cà chua (13 ha), ớt (51 ha), ngô (77 ha),...; Sản 
lượng lương thực ước đạt 44.558 tấn (trong đó thóc là 42.978 tấn), đạt 54,45% kế hoạch, giảm 258 tấn so với cùng kỳ năm 
2021; toàn huyện trồng được 98.200 cây phân tán, đạt 89,3% kế hoạch năm.
(2)Giống lúa mới: ST24, ST25, TH8, Hà Phát 3, HG12, TH158; mô hình trình diễn sử dụng phân bón lá sinh học NANO của 
Nga sản xuất trên cây Súp lơ, Su hào và Bắp cải tại xã Hưng Đạo với diện tích 10 sào.
(3)Vụ Đông xuân 2021-2022 có 10/23 xã, thị trấn triển khai thực hiện với tổng diện tích 109 ha.
(4)Vụ Đông xuân 2021-2022, phối hợp với Công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh triển khai sản xuất 50 
ha lúa ST25 trên vùng cải tạo hữu cơ gắn với bao tiêu sản phẩm tại 02 xã là An Thanh (30ha) và Quang Trung (20ha).
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tạo vùng sản xuất hữu cơ(5) đạt hiệu quả mang lại giá trị cao cho sản phẩm. Hoàn 
thành việc cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất hữu cơ cho 137 ha ngoài bãi xã 
An Thanh, chứng nhận GlobalGAP cho 10 ha chuối tại xã Hà Thanh, chứng 
nhận VietGAP cho vùng sản xuất rau củ quả tại xã Văn Tố và Hưng Đạo. Tổ 
chức thành công Lễ hội lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ - Vụ Xuân năm 2022 tại xã An 
Thanh, góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm lúa hữu cơ, rươi, cáy và các sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ khác đến với người tiêu dùng.

- Chăn nuôi: Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 1.910 tấn (đạt 
42,4% kế hoạch năm), tăng 160 tấn so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng gia 
cầm xuất mổ thịt ước đạt 3.051 tấn, đạt 48,4% kế hoạch năm, giảm 125 tấn so 
với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng thịt trâu, bò (thịt hơi) ước đạt 130 tấn. Trong 
6 tháng đầu năm 2022, quy mô tổng đàn duy trì ổn định(6). Công tác tiêm phòng 
cho đàn gia súc đối với các loại vắc xin đã được cấp phát đạt kết quả tốt, riêng 
đàn chó một số địa phương có kết quả tiêm còn thấp như: Quảng Nghiệp, Bình 
Lãng, Phượng Kỳ, Hà Thanh,....

- Thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn huyện hiện có 1.780 ha, 
tăng 1,6 ha (tăng tại xã Hưng Đạo: 0,7 ha, xã Tái Sơn: 0,5 ha, xã Tân Kỳ: 0,4ha) 
so với cuối năm 2021. Sản lượng thu hoạch trong 6 tháng đầu năm ước đạt 6.595 
tấn, tăng 213 tấn so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 43,97 % kế hoạch). Diện tích bảo 
tồn và khai thác thủy đặc sản rươi cáy trên địa bàn huyện hiện có 6 vùng, với diện 
tích 337,2 ha tiếp tục được duy trì(7). Năm 2022, tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây dựng 
01 vùng NTTS tập trung liên vùng Tái Sơn- Quang Phục -Tân Kỳ, với tổng diện 
tích 296ha. Hiện nay, đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng 2 trạm biến thế, 
đang xây dựng 05 tuyến đường giao thông nội vùng, hoàn thành xây dựng mô hình 
ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 56 cơ sở 
nuôi trồng thuỷ sản thuộc vùng liên vùng với diện tích 90ha.

- Các hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp:
Chỉ đạo, đôn đốc các xã làm thuỷ lợi đông xuân theo đúng chỉ tiêu, kế 

hoạch. Đến nay, các địa phương trong huyện đã đào đắp được 
120.700/113.200m3, đạt 106,6% kế hoạch(8); các xã ra quân sớm và hoàn thành 
vượt chỉ tiêu, gồm: Văn Tố, Hà Thanh, Nguyên Giáp, Tân Kỳ, Quang Trung,... 
Công tác tu bổ đê điều, bờ kênh BHH và hệ thống thuỷ lợi nội đồng được triển 
khai ở một số địa phương(9) ; công tác điều tiết nước đảm bảo phục vụ tốt cho 

(5)Tiếp tục hỗ trợ vụ thứ 2 cho vùng 68,75 ha tại xã An Thanh và triển khai hỗ trợ vùng cải tạo mới vụ thứ nhất tại 02 xã An 
Thanh và Quang Trung với tổng diện tích 70 ha (xã An Thanh 50ha; xã Quang Trung 20ha). 
(6) Chăn nuôi trâu, bò: Tổng đàn trâu, bò hiện hiện có là 1542 con, giảm 86 con so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: đàn bò 
1.349 con, giảm 91 con so với cùng kỳ năm 2019; đàn trâu 193 tăng 5 con so với cùng kỳ năm 2021. Chăn nuôi lợn: Tổng đàn 
lợn hiện có 22.550 con tăng 3.150 con so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: lợn nái 3520 con, lợn thịt: 13.082 con, lợn con 
chưa tách mẹ: 5900 con; lợn đực giống 48 con. Đàn gia cầm: Tổng đàn gia cầm hiện có là 840.000 con, giảm 20.000 con so với cùng 
kỳ năm 2021, trong đó: đàn gà là 642.000 con; đàn ngan, vịt, ngỗng là 216.000 con.
(7)An Thanh: 217 ha, Chí Minh: 73 ha, Quang Trung: 15 ha, Nguyên Giáp: 9,5 ha, Bình Lãng: 20 ha, Cộng Lạc: 2,72ha
(8) Kênh dẫn: 76.200/ 76.200 m3 đạt 100% kế hoạch. Cửa cống - hố hút: 1000/1000m3 đạt 100 % kế hoạch. Kênh nổi: 
1.000/1000m3 đạt  100 % kế hoạch.
(9)Thi công xong cống Chành Chành, kè mang cống cầu thôn Bình Cách xã Hà Thanh, bờ kè thượng lưu cống Thổ Kỳ xã Quang Khải, 
tuyến bờ kênh Bắc Hưng Hải từ thôn Đồng Tâm xã Tiên Động đến xã Nguyên Giáp. Đầu tư, nâng cấp tuyến đê sông Thái Bình tại địa 
bàn xã Bình Lãng, Hưng Đạo, Chí Minh và An Thanh đến nay thi công cơ bản hoàn thành. Tu sửa xong 5 cống dưới bờ kênh Bắc Hưng 
Hải tại địa bàn các xã Tiên Động, Minh Đức, Hà Kỳ, Hà Thanh, sửa chữa xong 23 máy bơm các loại thuộc 9 trạm bơm.
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sản xuất. Chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tổ chức đại hội 
thường niên theo quy định của Luật HTX năm 2012. Phối hợp với Chi cục phát 
triển nông thôn tỉnh tổ chức mở lớp tập huấn cho một số HTX về phần mềm 
nhật ký sản xuất FaceFam và kế toán hợp tác xã. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới: Đã hoàn thành và tổ chức đón nhận 
danh hiệu Huyện Nông thôn mới. Các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao 
và nâng thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đang hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt(10).

2. Công nghiệp- Giao thông- Xây dựng
Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm (theo giá cố định) ước thực 

hiện 1.550 tỷ đồng, đạt 51,7% KH năm, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2021. 
Giá trị sản xuất ngành xây dựng 6 tháng đầu năm ước thực hiện 256 tỷ 

đồng, đạt 57,8% KH năm, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Giá trị sản xuất ngành giao thông 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 17.000 

triệu đồng, đạt 31,78% kế hoạch năm, tăng 144,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổ chức thành công thi tuyển kiến trúc khu trung tâm hành chính huyện Tứ 

Kỳ, thực hiện lập xong báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở trình Sở Xây 
dựng tỉnh Hải Dương thẩm định;  xây dựng Kế hoạch triển khai tuyến tránh đường 
tỉnh 392, hiện đã lựa chọn được đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, 
trình sở chuyên ngành thẩm định. Công bố quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng 
thị trấn Tứ Kỳ; công bố Quy hoạch vùng huyện Tứ Kỳ,... tập trung chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, đến nay, đã 
phê duyệt được 04 xã là: An Thanh, Phượng Kỳ, Nguyên Giáp và Bình Lãng; 17 
xã còn lại (trừ thị trấn Tứ Kỳ và xã Hưng Đạo đã được phê duyệt quy hoạch đô thị) 
đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt. Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy 
nhanh tiến độ thi công các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư để kịp tiến 
độ theo hợp đồng.

3. Dịch vụ: Giá trị sản xuất một số ngành dịch vụ (theo giá cố định) 6 tháng 
đầu năm ước thực hiện 1.018 tỷ đồng, đạt 42,2% KH năm, tăng 51,5% so với 
cùng kỳ năm 2021. Các ngành dịch vụ như: Viễn thông, vận tải, dịch vụ sản xuất 
nông nghiệp, dịch vụ kinh doanh nhà hàng, dịch vụ kinh doanh hàng tiêu dùng, 
dịch vụ vui chơi, giải trí,... dần phục hồi sau dịch Covid-19. 

4. Tài chính- Kế hoạch
Tổng thu Ngân sách nhà nước ước đạt 868,71 tỷ đồng, trong đó thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 256,329 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán 

(10) XãQuang Phục (đạt 16/18 tiêu chí, thiếu tiêu chí Trường học vàcơ sở vật chất văn hóa dự kiến hoàn thành trong Quý 
III/2022), xã Ngọc Kỳ (đạt 16/18 tiêu chí, thiếu 02 tiêu chí giao thông và trường học dự kiến hoàn thành trong Quý III/2022), 
xã Quang Trung (đạt 17/18 tiêu chí, thiếu 01 tiêu chí trường học dự kiến hoàn thành trong Quý III/2022); Xã Dân Chủ (đạt 
17/18 tiêu chí, thiếu tiêu chí cơ sở vậtchất văn hóa dự kiến hoàn thành trong Quý III/2022), Xã Đại Hợp (đạt 15/18 tiêu chí, 
còn 03 tiêu chí chưa đạt là:trường học,môi trường và cơ sở vật chất văn hóa dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2022),xã 
Quang Khải (đạt 15/18 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chưa đạt là: giaothông, môi trường và cơ sở vật chất văn hóa dự kiến hoàn 
thành trong Quý IV/2022); xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu xã Tân Kỳ: còn một số tiểu mục trong tiêu chí chưa 
hoàn thành (Tiểu mục hộ nghèo;Tiểu mục văn hóa - giáo dục; Tiểu mục môi trường,Tiểu mục hành chính công). 
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UBND tỉnh giao; đạt 23,8% dự toán HĐND huyện; bằng 199,0% so với cùng kỳ 
năm 2021. Một số khoản thu đạt cao như: Thu khu vực ngoài quốc doanh đạt 
399,8% DT năm; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 267,0% DT năm; thu tiền thuê 
đất đạt 227,7% DT năm; thu lệ phí trước bạ đạt 110,8% DT năm; thu phí, lệ phí 
đạt 77,9% DT năm; thu tiền sử dụng đất đạt 77,6 % DT năm. Tổng chi ngân 
sách huyện 324,188 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán năm, bằng 139,0% so với cùng 
kỳ năm 2021. Giải ngân vốn đầu tư công được 93,211 tỷ đồng, đạt 15,5% KH. 
Hoàn thành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Chí Minh, tổng số tiền 
trúng đấu giá trên 114 tỷ đồng (đã nộp 92,3 tỷ đồng) đảm bảo công khai, minh 
bạch đúng theo quy định. Cấp đổi, cấp mới 294 giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh hộ cá thể với tổng số vốn 56,8 tỷ đồng.

Thực hiện giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2022 cho các phòng, ban, các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện. Trình HĐND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

5. Tài nguyên&Môi trường: Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện 
thực hiện kế hoạch sử dụng đất được 13,02 ha/561,0 ha, bằng 2,29% kế hoạch. 
Công tác GPMB một số dự án cơ bản hoàn thành(11). Kiểm tra và xử lý 10 
trường hợp vi phạm về quản lý đất đai(12). Tổng kết mô hình xử lý rác thải nông 
thôn tại xã Quang Khải, đánh giá chung đạt hiệu quả và tiếp tục nhân rộng mô 
hình tại các xã, thị trấn trong toàn huyện. Thực hiện chuyển mục đích để đấu giá 
đất ở các khu dân cư và xử lý đất dôi dư, xen kẹp(13), cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất theo quy định(14). Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh 
chấp về lĩnh vực đất đai và môi trường theo thẩm quyền.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA- XÃ HỘI
1. Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

(11)  KDC mới Quảng Giang, xã Đại Hợp; Đường trục xã Bình Lãng, đoạn từ đường 391 đến Doanh trại quân đội; Đắp mở rộng 
mặt đê hữu sông Thái Bình K33+228-K35+228; một số dự án nhân dân hiến đất làm đường tại các xã: An Thanh (đoạn từ 
bưu điện đến trạm bơm dài 0,895km), Hưng Đạo (đoạn từ ngã ba Bảng tin đến cống cầu Đòng dài 715m), Minh Đức (đoạn 
từ trạm bơm thôn Phúc Lâm đến sông Cửu An và nhánh rẽ vào nhà văn hóa thôn Cự Lộc dài 2.000m); Dự án cải tạo, nâng 
cấp Quốc lộ 37 (giai đoạn 2020-2021); May Tinh Lợi 3-1B; nhóm các Công trình SCHcb/CCCĐ huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 
Dương (khu vực phòng thủ do UBND huyện làm chủ đầu tư), địa phận xã Minh Đức; Công trình CZ1.3 Quân khu 3; Công 
trình trục Đông - Tây; Điểm dân cư thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ; Điểm dân cư thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng; Điểm dân cư thôn 
Đông Phong, xã Bình Lãng; Điểm dân cư mới xã Ngọc Kỳ; KDC Cầu Xe, xã Quang Trung; KDC Tân Quang, xã Quang 
Khải; Dự án xây dựng công trình điện; Dự án cải tạo đê các xã: Chí Minh, Văn Tố và An Thanh.
(12) Có10 trường hợp: 08 trường hợp đã tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu; 02 trường hợp đang vận 
động hộ gia đình khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu.
(13) Cấp quyền sử dụng đất cho các TH sử dụng đất xen kẹp trong khu dân cư (chiếm đất chưa sử dụng): 4 hộ (gồm: Bình Lãng 3 hộ; Đại 
Sơn 1 hộ), với tổng diện tích đất đề nghị: 584 m2 ; cấp quyền sử dụng đất cho các TH sử dụng đất xen kẹp trong KDC (lấn đất chưa sử 
dụng): 12 hộ (gồm: Tân Kỳ  10 hộ; Đại Sơn 01 hộ; Bình Lãng 02 hộ), với tổng diện tích đất đề nghị: 922 m2 .
(14) Tiếp nhận 6.719 hồ sơ chuyển QSD đất, hồ sơ tặng cho, thế chấp, cấp lại GCNQSD đất và hồ sơ đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế 
chấp, trong đó: Thực hiện giao dịch bảo đảm: 2.953 hồ sơ/2.953 hồ sơ tiếp nhận (xóa 1.304 trường hợp, đăng ký 1.642 trường hợp, 7 thay 
đổi); Cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất: 3.576 giấy (2.588 giấy + 988 trang 4); Cấp 
GCNQSD đất ở lần đầu, xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp trong khu dân cư, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất: 190 GCN; Đấu giá: 93 
GCN, trong đó Minh Đức: 15; Dân Chủ: 1; Phượng Kỳ: 3; Quảng Nghiệp 51; Bình Lãng: 1; Đại Hợp: 4; Chí Minh: 18; Lần đầu: 82 GCN, 
trong đó Tái Sơn: 6, Văn Tố: 11; Hà Thanh: 8; Nguyên Giáp: 10; Ngọc Kỳ: 3, Quang Khải: 4; Chí Minh: 5; Cộng Lạc: 6; Bình Lãng: 8; 
Quảng Nghiệp: 3; Tiên Động: 2; thị trấn Tứ Kỳ 3; Hà Kỳ: 9; Phượng Kỳ: 1; Dân Chủ: 3; Mất giấy: 15, trong đó: Dân Chủ: 4, Tiên Động: 2, 
Quảng Nghiệp: 1; Nguyên Giáp: 2; Cộng Lạc: 2; Tái Sơn: 1; Quang Trung: 3. Trường hợp chuyển nghĩa vụ tài chính: có 1.212 trường hợp 
phải nộp nghĩa vụ tài chính, đã nộp trực tuyến 493 trường hợp.
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Chất lượng giáo dục được duy trì. Trong 06 tháng đầu năm 2022, có 03 
trường mầm non đã gửi hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định công nhận trường chuẩn 
mức độ 1(15). Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi 
tiểu học cấp tỉnh đạt 03 giải; thi học sinh giỏi tỉnh đạt 40 giải(16). Tổ chức cho 
học sinh tham gia cuộc thi thuyết trình tiếng Anh, cuộc thi Olympic Tiếng Anh 
trên Internet cấp Quốc gia khối THCS đạt 07 giải(17). Hoàn thành tổng kết năm 
học 2021-2022 diễn ra ở các cấp học.

2. Văn hoá thông tin, TDTT, phát thanh và truyền thanh 
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế- xã hội của huyện được thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo kịp thời(18). 
Triển khai ứng dụng phần mềm phòng họp không giấy mang lại hiệu quả, giảm tài 
liệu giấy, thuận tiện cho việc nghiên cứu tài liệu(19).

Tổ chức thành công Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Tứ Kỳ 
lần thứ IX. Hoàn thành Đại hội thể dục thể thao cấp xã; Đại hội thể dục thể thao 
cấp huyện. Đến nay, 08/08 môn đã hoàn thành thi đấu(20).

Đài Phát thanh huyện luôn bám sát cơ sở, phản ánh, tuyên truyền kịp thời 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các vụ việc liên 
quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý, giải tỏa vi phạm pháp 
luật về đất đai, công trình giao thông, thủy lợi (21). 

3. Y tế - Dân số - KHH gia đình
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trong trạng thái bình thường mới(22). Tiếp tục tổ chức tiêm vaccin phòng Covid-
19 cho nhân dân nhằm giảm thiểu ca mắc ngoài cộng đồng(23).

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các đối tượng có 
thẻ bảo hiểm y tế, không để xảy ra tai biến trong khám và điều trị bệnh(24). Tổ 
chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và công tác đảm bảo vệ sinh 

(15) Trường Mầm non: Đại Hợp, Nguyên Giáp, Phượng Kỳ.
(16) Thi học sinh giỏi tỉnh 8 môn văn hoá đạt 02 giải Nhì, 12 giải Ba, 26 giải KK. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp Mầm non có 2 giáo 
viên đạt giáo viên giỏi trong đó có 1 giáo viên đạt xuất sắc. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi. Trong đó 
1 giáo viên đạt xuất sắc, 01 giáo viên đạt giải sáng tạo, toàn đoàn đạt xuất sắc.
(17) kết quả đạt 01 huy chương Bạc, 01 huy chương đồng, 05 giải khuyến khích.
(18)Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập ĐCS VN (03/2/1930- 03/02/2022) và chào đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 
2022; Lễ giao nhận quân huyện số lượng: Treo 26 khẩu hiệu (02 mặt), 03 khẩu hiệu (01 mặt), treo 01 bức phướn, thay mới mặt bạt 03 dàn 
tranh, 20 tấm pa nô, cắm 100 cờ Hồng kỳ, treo 10 cờ dây, 20 cờ đuôi nheo tại khu vực đường Tây nguyên, đường 39, đường tình yêu khu 
vực Trung tâm huyện.
(19) Trang bị máy tính xách tay trị giá 15 triệu đồng/máy cho các thành viên ủy ban, huyện ủy viên và các chuyên viên biên tập của VP 
huyện ủy và Văn phòng HĐND&UBND; trang bị Ipad trị giá 20 triệu đồng/chiếc cho đồng chí ủy viên ban thường vụ, chánh văn phòng 
huyện ủy và chánh VP UBND huyện.
(20) 8 môn thi đấu, gồm: Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi, Cờ tướng, Vật và Bóng đá.
(21)  Các xã, thị trấn biên tập được 2.436 tin bài (các xã biên tập được nhiều tin bài trên Trang TTĐT: Quảng Nghiệp, Ngọc Kỳ; số tin bài biên tập còn thấp: Văn 
Tố, Quang Phục, Hà Thanh), tổng số văn bản mới cập nhật 2.567 văn bản (các xã có số văn bản cập nhật trên Trang TTĐT cao: Quảng Nghiệp, Đại Sơn; số 
văn bản cập nhật thấp: Tân Kỳ, Cộng Lạc, Tiên Động, Hà Kỳ), tổng số lượt phát sóng 6.447 lượt, tiếp sóng Đài cấp trên 5.353 lượt.
(22) Đến 17h ngày 01/6/2022 là 32.010ca. Đã điều trị ra viện 31.988ca; tử vong 14 ca; còn lại 05 bệnh nhân đang điều trị tại nhà; 03 bệnh 
nhân đang điều trị tại TTYT huyện. F1 lũy kế cách ly y tế 44.756TH.
(23) Tổng tiêm 61 đợt: 330.116liều (128.773mũi 1+ 116.623mũi 2+65.332mũi 3+ 19.423 liều bổ sung. Trong đó: 2.701 Mũi 1 Trẻ em, 3.848 
Mũi 2 Trẻ em).
(24) Tổng số lượt người Khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm: 151.786 lượt người; 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ 10 loại 
vacxin.
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an toàn thực phẩm trong dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Tích cực đẩy mạnh công tác 
truyền thông về kiến thức y học dự phòng, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
tuyên truyền sử dụng các biện pháp Kế hoạch hóa gia đình.

4. Công tác Lao động -Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện rà soát, lập hồ sơ đề nghị 

hỗ trợ cho người lao động; tiếp nhận, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ 
trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 
68/NQ-CP của Chính phủ kịp thời, đúng quy định(25).

Các chế độ chính sách cho người có công(26) và các đối tượng bảo trợ xã 
hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác đảm bảo an sinh xã hội 
được triển khai và thực hiện theo chế độ chính sách của Nhà nước(27). Công tác 
chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách đảm bảo đúng theo 
quy định(28). Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người nghèo và đối tượng 
bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời(29). Công tác bảo vệ, động viên và chăm sóc trẻ 
em được thực hiện đầy đủ(30).

5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
Công tác quản lý nhà nước về công tác cán bộ, công chức, viên chức, thi 

đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư lưu trữ, cải cách hành chính,… được đảm 
bảo. Công tác cải cách thủ tục hành chính chỉ đạo quyết liệt: UBND huyện đã 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông tại huyện, xã. Tiếp tục rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 
trên địa bàn huyện. Bộ phận một cửa của huyện, xã hoạt động hiệu quả, giải 
quyết kịp thời các thủ tục hành chính phục vụ các tổ chức và nhân dân(31). Tỷ lệ 
dịch vụ công mức độ 3,4 tăng: cấp huyện đạt trên 87%, cấp xã đạt trên 13%.

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH; THANH TRA - TƯ PHÁP

(25) Hỗ trợ cho 3.680 người lao động, với tổng số tiền 4,9 tỷ đồng.
(26) Xem xét, giải quyết chế độ, chính sách cho 520 hồ sơ (đã tiếp nhận từ các xã, thị trấn và đã chuyển về Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương còn tồn đọng, vướng mắc) là lực lượng lao động của huyện Tứ Kỳ được cử đi làm 
việc tại các nông, lâm trường theo Chỉ thị 371-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề nghị hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định 
số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
(27) Lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán tại 3 xã Tân Kỳ, Ngọc Kỳ và Tái Sơn, 
mỗi suất quà trị giá 1.500.000 đồng (gồm 1.000.000 đồng bằng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện vật); Lãnh đạo huyện đi thăm và 
tặng quà 08 bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình người có công tiêu biểu tại 12 xã, mỗi suất quà trị giá 700.000đ. Cấp quà 
Chủ tịch nước cho 6.360 đối tượng, với tổng số tiền 1,935 tỷ đồng và quà tỉnh cho 6.572 đối tượng, với tổng số tiền 4,595 tỷ 
đồng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh Phú Yên đi thăm và tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu của huyện đã tham gia chiến đấu tại địa bàn 
tỉnh Phú Yên gồm 5 xã: Minh Đức, An Thanh, Đại Hợp, Văn Tố và Thị trấn Tứ Kỳ, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng.
(28) Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 21.665 lượt người có công và thân nhân của NCC với tổng số tiền: 39.341 triệu đồng; chi 
trả trợ cấp 1 lần cho 179 đối tượng với tổng số tiền: 2.620 triệu đồng. Chi quà của chủ tịch nước cho 6.354 đối tượng với tổng 
số tiền: 1.933 triệu đồng, chi quà của UBND tỉnh cho 6.567 đối tượng với tổng số tiền: 4.597 triệu đồng. Cấp quà chúc thọ 
cho 3.529 người cao tuổi với số tiền 1,386 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chi trợ cấp hàng tháng 
cho 40.580 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền là trên 21,009 triệu đồng; chi hỗ trợ mai táng phí cho 205 đối tượng, kinh phí 
thực hiện là trên 1,543 triệu đồng; truy lĩnh trợ cấp hàng tháng cho 289 đối tượng, kinh phí thực hiện hơn 173 triệu đồng.
(29) Chi trợ cấp khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho 866 hộ nghèo: với mức 300.000 đồng/hộ, tổng số tiền: 
259,800 triệu đồng; cho 1.476 hộ cận nghèo, với mức: 200.000 đồng/hộ, tổng 295,200 triệu đồng.
(30) Tặng quà cho 46 trẻ em tiêu biểu, trẻ em nghèo đạt thành tích tốt trong học tập nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Mỗi 
suất quà trị giá 600.000 đồng (trong đó: tiền mặt là 500.000 đồng, quà hiện vật là 100.000 đồng).
(31) Tiếp nhận 6.481 hồ sơ; đã giải quyết trả trước và đúng hạn 6.354 hồ sơ cho tổ chức, công dân (đạt tỷ lệ 100%); có 03 hồ 
sơ giải quyết quá hạn; 223 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 cấp huyện là 
4.995/5.703 hồ sơ đạt tỷ lệ 87,59%.
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1. Quốc phòng:
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo. Triển khai, tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về thực hiện nhiệm 
vụ SSCĐ tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện. Hoàn thành công tác tuyển 
chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, kết quả đã giao 245/245 tân binh lên 
đường bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng kế hoạch và tổ chức trực 
SSCĐ SeaGame lần thứ 31, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức lực lượng phối 
hợp cùng với Công an và các ban ngành, đoàn thể của huyện tham gia khu 
điều trị bệnh nhân COVID-19 bảo đảm quân số và chấp hành nghiêm kỷ luật 
quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. An ninh:
Địa bàn, tình hình nhân dân; an ninh trật tự duy trì; tội phạm liên quan đến 

lĩnh vực kinh tế, tội phạm về ma túy vẫn thường xuyên diễn ra và tiềm ẩn nhiều 
phức tạp(32). Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đảm 
bảo TTATGT Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2022; kế hoạch cao 
điểm đảm bảo TTAGT, TTXH dịp Lễ 30/4, 01/5; đặc biệt Đại hội thể dục thể thao 
huyện Tứ Kỳ lần thứ IX, Lễ đón Bằng công nhân huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
và Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát huy hiệu quả hoạt động 131 mô hình tự quản về ANTT, điển hình 
như: Mô hình: “Trường học an toàn về ANTT”, “Tiếng kẻng an ninh”, Công an 
- Đoàn thanh niên phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên”, “Camera an 
ninh”. Kết quả việc thực hiện xây dựng điểm các mô hình “Xã điển hình về 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Tân Kỳ, đạt 15/15 tiêu chí. Mô hình 

(32) Tội phạm, vi phạm pháp luật về TTXH: Tổng số vụ xảy ra: 14 vụ, làm 01 người chết, 03 người bị thương; tài sản thiệt hại 
trị giá khoảng 126,7 triệu đồng (so với năm 2019 giảm 08 vụ = 36,3% vụ). Đã điều tra khám phá 12/14 vụ (đạt tỷ lệ 85,7%); 
tài sản thu hồi trị giá khoảng 52,6 triệu đồng. Trong đó:Án đặc biệt nghiêm trọng: 01 vụ giết người (không tăng giảm so với 
cùng kỳ 2019), làm rõ 01 vụ, 01 đối tượng;Án rất nghiêm trọng: 01 vụ cướp giật tài sản (không tăng, giảm so với cùng kỳ 
năm 2019); Đã làm rõ 1/1 vụ, 02 đối tượng; Án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng: 12 vụ (giảm 06 vụ so với cùng kỳ năm 
2019); đã điều tra làm rõ 10/12 vụ, gồm 21 đối tượng (đạt tỷ lệ 83,3%). Gồm: Cố ý gây thương tích: 02 vụ (làm rõ 01 vụ, 01 
đối tượng); Trộm cắp tài sản: 03 vụ (làm rõ 03 vụ, 05 đối tượng); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ (làm rõ 02 vụ, 02 đối 
tượng); Bắt giữ người trái pháp luật: 01 vụ (đang xác minh); Gây rối trật tự công cộng: 01 vụ (làm rõ 01 vụ, 11 đối tượng); 
Sử dụng con dấu, tài liệu giả cơ quan tổ chức: 02 vụ (làm rõ 02 vụ, 02 đối tượng). Đã triệt xóa 05 băng, nhóm tội phạm manh 
nha hình thành tội phạm có tổ chức (đạt 167% chỉ tiêu); điều tra xử lý 02 vụ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tệ nạn 
xã hội: Cờ bạc: bắt 11 vụ, 41 đối tượng; thu 62,79 triệu đồng và một số tang vật khác các đối tượng sử dụng để đánh bạc (so với 
cùng kỳ 2021 giảm 03 vụ, 23 đối tượng). Đã khởi tố 05 vụ, 14 bị can (đạt 250% chỉ tiêu); xử lý hành chính 06 vụ, phạt 27 đối tượng 
số tiền 41 triệu đồng. Trong số các vụ đánh bạc có 05 vụ đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng Zalo trên điện thoại di động để ghi 
số lô, đề; Mại dâm: Phát hiện 01 vụ, 04 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm, mua bán dâm. Khởi tố 01 vụ, 01 bị can, xử lý 
hành chính 04 đối tượng, số tiền 1.200.000 đồng (không tăng giảm so với cùng kỳ 2021); chết đuối: 01 vụ, chết 01 người; tự 
sát: 01 vụ, chết 01 người; chết do sét đánh: 01 vụ, 01 người chết, chết chưa rõ nguyên nhân: 01 vụ, 01 đối tượng.Lĩnh vực kinh 
tế: Phát hiện, bắt 39 vụ, 39 đối tượng. (Gồm: Vận chuyển, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc; vi phạm về niêm yết giá: 25 vụ; Vận 
chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp: 08 vụ; tàng trữ hàng cấm: 04 vụ; buôn bán hàng cấm: 01 vụ; sử dụng giấy tờ giả của 
cơ quan, tổ chức: 01 vụ) (tăng 13 vụ, 13 đối tượng so với cùng kỳ 2021). Tịch thu thanh lý hàng hóa trị giá66,4 triệu đồng, 11,9 kg pháo 
nổ, 480 bao thuốc lá. Đã khởi tố 02 vụ, 02 bị can (đạt 200% chỉ tiêu); xử lý hành chính 36 vụ, phạt tiền 34 cá nhân 74,55 triệu đồng, 
cảnh cáo: 02 trường hợp; chuyển Công an Thanh Hà xử lý 01 vụ (đạt 123% chỉ tiêu).Lĩnh vực ma túy: Bắt 18 vụ, 42 đối tượng (so với 
cùng kỳ năm 2021 giảm 18 vụ, 31 đối tượng). Trong đó mua bán: 03 vụ, 09 đối tượng; Tổ chức sử dụng: 02 vụ, 10 đối tượng; Tàng 
trữ: 08 vụ, 08 đối tượng; Sử dụng: 05 vụ, 15 đối tượng. Tang vật thu giữ 0,408g hêrôin; 24,788g ma túy tổng hợp các loại và 1,3 
triệu đồng. Đã khởi tố 13 vụ, 18 bị can; xử lý hành chính 03 vụ, phạt 13 đối tượng số tiền 23,75 triệu đồng, lập hồ sơ giáo dục tại xã 
01 vụ, 01 đối tượng; đang xác minh 01 vụ, 10 đối tượng.Số đối tượng nghiện tại cộng đồng: 47. Lĩnh vực môi trường: Phát hiện, xử 
lý 62 vụ, 62 cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường (trong đó có 01 vụ khai thác 80,316m3 cát trái phép) còn lại là 
các hành vi vứt, xả rác thải  không đúng nơi quy định tại nơi công cộng; sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản....(tăng 28 vụ so 
với cùng kỳ năm 2021); Đã xử lý hành chính 61 vụ, phạt 58 cá nhân số tiền 66,975 triệu đồng, cảnh cáo 03 trường hợp; còn 01 
vụ khai thác cát đang xác minh.
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điểm “Công an xã, thị trấn điển hình kiểu mẫu” đối với Công an xã Tân Kỳ đạt 
21/23 tiêu chí.

Kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ: Rà soát và làm sạch kho dữ 
liệu dân cư; cấp thẻ CCCD gắn chíp cho 120.360/149.791 công dân trong độ 
tuổi = 80%, cấp tài khoản định danh điện tử cho: 17.388 TK đáp ứng 25 dịch vụ 
công thiết yếu ở mức độ 3, 4.

3. Công tác Thanh tra, Tư pháp
- Công tác thanh tra: Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành 06 cuộc thanh tra 

(theo kế hoạch) đảm bảo theo quy định, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp sai 
phạm góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ(33).

- Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư: Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
công tác tiếp dân và giải quyết đơn được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự(34). 

- Công tác tư pháp: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được 
triển khai tại các xã, thị trấn. Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh 
vực là 19 vụ(35). Công tác quản lý hộ tịch, chứng thực văn bản được thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
6 tháng đầu năm 2022, tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng UBND huyện luôn nhận được sự quan 
tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh; sự lãnh đạo, 
chỉ đạo kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, sự quyết liệt của UBND huyện; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm 
của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, cố gắng của toàn thể Nhân dân, cộng 
đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện, các mục tiêu về phát triển kinh tế, chính 
sách xã hội được quan tâm triển khai ngay từ đầu năm và đạt những kết quả nêu 
trên; công tác kiểm tra, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện cải 
cách hành chính được tăng cường; kết quả thu ngân sách nhà nước đã đạt và 
vượt so với dự toán tỉnh giao; công tác thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị tiếp tục 
được quan tâm; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, NTM kiểu mẫu; chú trọng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các 
công trình dự án khởi công mới; cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, chăm sóc 

(33) Nội dung thanh tra: Việc quản lý và sử dụng đất đai; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; thu, quản lý 
và sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh cấp Tiểu học; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của chủ tịch UBND xã; việc thực hiện chính, sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của 
UBND xã trong việc thu, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình đã được 
nghiệm thu, quyết toán; việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-
19 của năm 2020 và 2021. 
(34) Tiếp công dân thường xuyên 96 lượt, với 161 người (giảm 26 lượt 45 người so với cùng kỳ năm trước), gồm có 89 vụ việc. 
Tổng số đơn nhận được qua tiếp công dân trực tiếp là: 35 đơn, với 32 vụ việc. Tổng số đơn đã giải quyết là: 19/45 đơn thuộc 
thẩm quyền
(35) Vi phạm lĩnh vực đất đai: 14 vụ (trong đó: xã Hưng Đạo: 3 vụ, xã Cộng Lạc: 10 vụ); vi phạm lĩnh vực phòng chống dịch 
bệnh: 01 vụ; lĩnh vực an ninh trật tự: 03 vụ; lĩnh vực khoáng sản: 01 vụ.



9

sức khỏe nhân dân tiếp tục được tăng cường; triển khai thực hiện hiệu quả kế 
hoạch "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Công 
tác giải quyết đơn thư khiếu tố của công dân và các ý kiến kiến nghị của cử tri 
thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt các chế 
độ, chính sách an sinh xã hội; An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội 
được đảm bảo; Quốc phòng - Quân sự địa phương được giữ vững.

2. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội vẫn 

còn nhiều tồn, hạn chế cần khắc phục:
- Tình trạng bỏ hóa ruộng đất vẫn còn diễn ra chưa có biện pháp khắc 

phục hiệu quả(36).
- Việc tiêm phòng vắc xin LMLM, tai xanh và Cúm gia cầm chậm so với 

kế hoạch(37)

- Công tác tổ chức diệt chuột các địa phương chưa thật sự hiệu quả.
- Tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao chậm so với kế hoạch: 03 xã 

(Quang Phục, Ngọc Kỳ và Quang Trung) đăng ký về đích năm 2021, đến nay 
vẫn còn từ 1-2 tiêu chí chưa hoàn thành; 03 xã (Dân Chủ, Đại Hợp và Quang 
Khải) đăng ký về đích năm 2022, đến nay vẫn còn 1-3 tiêu chí chưa hoàn thành.

- Thực hiện kế hoạch sử dụng đất đạt thấp, do công tác GPMB một số dự 
án chậm (Dự án xây dựng khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ; điểm dân cư thôn 
Thượng Hải, xã Bình Lãng; điểm dân cư thôn Đông Phong, xã Bình Lãng; điểm 
dân cư mới xã Ngọc Kỳ, điểm dân cư mới xã Tái Sơn,...), ảnh hưởng đến việc 
triển khai thực hiện nhiều dự án tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển.

- Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp.
- Tình trạng để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai, hành lang giao thông, 

hành lang thủy lợi diễn ra ở hầu hết các xã, thị trấn. Một số xã xảy ra vi phạm 
nhiều trong quản lý đất đai như: Hưng Đạo, Cộng Lạc, Bình Lãng, Quang Trung, 
thị trấn Tứ Kỳ, Dân Chủ, Chí Minh; các xã đã tiến hành các biện pháp vận động, 
xử phạt, yêu cầu người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm hoặc khôi phục trả lại 
hiện trạng như ban đầu, xong chưa triệt để.

- Tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở một số đơn vị chậm: THCS 
Chí Minh, THCS Tiên Động, THCS Đại Sơn, Mầm non Hà Thanh, Mầm non 
Tiên Động, Mầm non Đại Sơn, Mầm non An Thanh.

- Cải cách hành chính, đặc biệt là CCTTHC, xây dựng và phát triển chính 
quyền điện tử kết quả còn đạt thấp.

(36) Toàn huyện còn khoảng 71,5 ha (năm 2020-2021 là 73,5 ha) đất bị bỏ hoang, không canh tác, tập trung ở một số xã: 
Minh Đức (13,5 ha), Quang Phục (06 ha), Văn Tố (6,5 ha), Cộng Lạc (05 ha), Quảng Nghiệp (03 ha), Đại Hợp (02 ha), Bình 
Lãng (03 ha),...
(37) Đàn lợn tiêm được 11.000 con (dịch tả 11.000 liều, tụ dấu 10.000 liều) đạt tỷ lệ 100% tổng đàn thuộc diện bắt buộc phải 
tiêm phòng. Đàn trâu, bò tiêm được 1.000 liều tụ huyết trùng đạt 80,1% kế hoạch giao. Đàn chó tiêm được 4.740 liều vắc xin 
phòng bệnh dại.
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- Tình hình đơn thư khiếu kiện về quản lý đất đai còn tiềm ẩn nhiều phức 
tạp, do giải quyết còn chậm và chưa triệt để.

3. Nguyên nhân
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan: Tình hình kinh tế trong nước 

vẫn còn khó khăn, tình hình thời tiết, giá cả xăng dầu biến động, dịch bệnh trong 
chăn nuôi chưa có vacxin phòng bệnh hữu hiệu, thiếu nguồn vốn đầu tư xây 
dựng, ..., còn có những nguyên nhân chủ quan là:

- Những khu ruộng bỏ hoang chủ yếu là ở những khu đất dự án chưa triển 
khai và những khu vực sản xuất không hiệu quả, người dân đi làm ở các công ty 
mang lại thu nhập ổn định hơn, chưa tìm được hướng đi mới cho người nông 
dân để khắc phục tình trạng này. Các địa phương còn trông chờ vào hỗ trợ kinh 
phí của cấp trên, việc gắn kết giữa nông dân, lãnh đạo các thôn, khu dân cư, các 
tổ dịch vụ diệt chuột và HTX dịch vụ nông nghiệp trong công tác tổ chức diệt 
chuột chưa chặt chẽ, nhân dân còn ỷ lại vào tổ dịch vụ diệt chuột và HTX dịch 
vụ nông nghiệp.

- Các xã, thị trấn còn thiếu chủ động trong việc triển khai thực hiện kế 
hoạch sử dụng đất; khai thác các nguồn thu để tái đầu tư xây dựng và phát triển 
địa phương.

- Công tác tuyên truyền, vân động nhân dân trong công tác GPMB các dự 
án do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư hiệu quả chưa cao.

- Tiến độ thực hiện đấu giá các khu dân cư tạo nguồn chậm, nên chưa có 
nguồn lực để thanh toán vốn đầu tư công cho những công trình đã có khối lượng 
và một số công trình dự án đầu tư công tiến độ chậm, không có khối lượng để 
thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

- Nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia còn hạn chế và một số địa 
phương chưa chủ động, còn lúng túng và quyết tâm chưa cao trong việc xây 
dựng trường chuẩn quốc gia của địa phương mình.

- Cấp ủy, chính quyền địa phương ở các xã có nhiều vi phạm chưa chủ 
động, quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn các 
dấu hiệu vi phạm đất đai, hành lang giao thông, hành lang thủy lợi, hành lang 
đê,...

- Công tác nắm bắt tình hình, phụ trách ngành, phụ trách địa bàn chưa 
thực sự sâu sát, chưa chủ động tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

- Thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
chưa kịp thời giải quyết các vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh, làm nảy sinh 
nhiều khúc mắc trong cán bộ và nhân dân, dẫn tới đơn thư khiếu kiện kéo dài.

- Nguồn lực của huyện và các địa phương còn hạn chế, ảnh hưởng đến 
tiến độ đầu tư xây dựng trường chuẩn.
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Phần thứ hai
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo tinh 
thần Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện, trong 6 
tháng cuối năm, bên cạnh việc phát huy kết quả đạt được; khắc phục những tồn 
tại, hạn chế đã được chỉ ra ở từng lĩnh vực, ngành trong 6 tháng đầu năm; tập 
trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; các cấp, 
các ngành, lĩnh vực, các địa phương cần triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch giá trị sản xuất ngành nông nghiệp-thủy 

sản (tăng 2,0%). Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01ha đất trồng trọt và nuôi thủy 
sản đạt 162 triệu đồng. Vụ mùa phấn đấu gieo trồng đạt diện tích 7.470 ha, trong 
đó, diện tích lúa là 6.670 ha, năng suất bình quân 55 tạ/ha. Vụ đông phấn đấu 
mở rộng diện tích gieo trồng đạt trên 2.000 ha trở lên. 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia 
súc, gia cầm vụ thu, đảm bảo chỉ tiêu giao.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch 20/KH-
UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện về việc triển khai thực 
hiện Đề án “phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, hiệu quả và bền vững 
giai đoạn 2021-2025” năm 2022.

Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và TKCN theo các 
kế hoạch, phương án đã triển khai, chuẩn bị kế hoạch chỉ đạo các địa phương 
làm thuỷ lợi đông xuân năm 2022-2023.

Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã: Tân Kỳ, Quang Phục, Quang 
Trung, Ngọc Kỳ, Đại Hợp, Dân Chủ và Quang Khải hoàn thiện các tiêu chí còn 
thiếu trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu trong quý IV năm 
2022, các này cơ bản đủ điều kiện đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 

2. Công nghiệp, giao thông, xây dựng 
Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường trục 

chính thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ; Nhà làm việc trung tâm hành chính huyện; 
chuẩn bị đầu tư tuyến tránh tỉnh lộ 392, phấn đấu khởi công trong Quý 4/2022.

Theo dõi, kiểm tra thi công các dự án trọng điểm do UBND huyện làm 
chủ đầu tư, quản lý, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các 
dự án theo kế hoạch.
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Đôn đốc đơn vị tư vấn và UBND các xã hoàn thiện trình phê duyệt quy 
hoạch chung các xã còn lại. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan; tổ chức 
nghiệm thu dự án Hạ tầng khu dân cư Cầu Yên, thị trấn Tứ Kỳ.

3. Dịch vụ: Xây dựng các điểm dịch vụ thương mại tập trung gắn liền với 
xây dựng các đô thị tập trung tại Hưng Đạo, Nguyên Giáp, thị trấn Tứ Kỳ... 
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

4. Tài chính - Kế hoạch: Quản lý, khai thác tốt nguồn thu NSNN trên địa 
bàn, tăng cường khai thác nguồn thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng 
đất, thu khác ngân sách. Đôn đốc tiến độ thực hiện các khu dân cư dự kiến thực 
hiện tổ chức đấu giá năm 2022, hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất của 
các khu dân cư: Điểm dân cư ven sông Cờ, xã Tân Kỳ; Khu dân cư An Nhân 
Đông, thị trấn Tứ Kỳ, Khu dân cư trung tâm xã Văn Tố, để tạo nguồn vốn đầu tư 
phân bổ cho các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công...; tiếp tục đẩy nhanh 
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại cấp huyện và các xã, thị trấn. 

5. Tài nguyên & Môi trường
Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn huyện; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm 
pháp luật đất đai tại một số xã; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 
đã được UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp, rà soát lập danh mục bổ sung kế hoạch 
sử dụng đất 6 tháng cuối năm; việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất giai đoạn đến năm 2030; quan tâm thực hiện công tác cấp Giấy CNQSD 
đất lần đầu cho các trường hợp còn tồn đọng; xử lý đất dôi dư, xen kẹp cho các hộ 
gia đình, cá nhân có nhu cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Khu dân cư mới thị trấn 
Tứ Kỳ; xây dựng đường trục Đông-Tây; Khu dân cư mới xã Bình Lãng, Hà Kỳ và 
các dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành việc tổng kết, đánh giá, xếp loại, thi 

đua, khen thưởng năm học 2021-2022. Triển khai kế hoạch vận động, tài trợ, 
phát động phong trào xã hội hoá xây dựng phòng máy tính cho các Trường 
THCS, phục vụ Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2022-
2023; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường 
đã đăng ký năm 2022.

2. Văn hóa thông tin, thể thao và phát thanh: 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; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin 
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mạng năm 2022; Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch hoạt động Tổ chỉ 
đạo triển khai công nghệ số cộng đồng huyện Tứ Kỳ năm 2022. Đổi mới và nâng 
cao chất lượng tin bài của Đài phát thanh huyện, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính 
xác và có tính thời sự.   

3. Y tế - dân số, KHH gia đình: Thực hiện tốt công tác phòng dịch và khám 
chữa bệnh cho nhân dân, truyền thông dân số KHH gia đình. Tuyên truyền công tác 
vệ sinh phòng và chống dịch bệnh mùa hè, phòng chống đuối nước: đặc biệt dịch 
Covid-19, dịch tay chân miệng, Viêm não mô cầu, cúm A(H5N1), A (H7N9) dịch 
sởi, sốt xuất huyết, virut Zika, đậu mùa khỉ,... Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm; quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân.

4. Lao động -Thương binh và Xã hội
Tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và các 

đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) theo kế hoạch. Tiếp nhận hồ sơ, 
thẩm định báo cáo Hội đồng xét duyệt, trình UBND huyện quyết định hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người lao động trên địa bàn huyện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-
TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tổ 
chức điều tra cung, cầu lao động năm 2022. Tổ chức điều tra, rà soát cung - cầu 
lao động năm 2022. Chủ động thụ lý và giải quyết đơn thư của công dân theo 
thẩm quyền.

5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
Hướng dẫn, tổng hợp kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp 

xã; tổng hợp báo cáo kết quả đề án cải cách hành chính, đặc biệt là dịch vụ công 
mức độ 3,4. Tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng đối với đơn vị sự 
nghiệp giáo dục năm học 2021 - 2022; hướng dẫn đăng ký thi đua và tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký thi đua ngành giáo dục năm học 2022 - 2023. Tổ chức kỳ thi tuyển viên 
chức ngành giáo dục năm 2022. Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị hành chính, sự 
nghiệp công lập theo thẩm quyền.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH; THANH TRA - TƯ PHÁP
1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt 

là trong thời gian diễn ra các ngày lễ của đất nước, quân đội. Xây dựng kế hoạch 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tiến hành kiểm tra Đảng ủy 6 xã, 
thị trấn (Quang Phục, Dân Chủ, Văn Tố, Cộng Lạc, Hà Kỳ và thị trấn Tứ Kỳ) về 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2022. Duy trì tuyên truyền, vận động 
nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ngoài luồng để giữ vững trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn huyện. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022, bảo 
đảm an toàn và đạt kết quả cao. 

2. An ninh:
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Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong, đối tượng bất mãn, cơ hội chính 
trị; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố phá hoại. Tổ chức có hiệu quả, 
chất lượng phong trào thi đua “Vì ANTQ” chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, 
các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, các hoạt động kỷ 
niệm Ngày truyền thống CAND và Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục triển khai thực hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về việc ứng 
dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

3. Thanh tra-Tư pháp: Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế 
hoạch năm 2022 và tăng cường thanh tra đột xuất.Thực hiện nghiêm việc thường 
trực tiếp công dân; các cơ quan, đơn vị. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho nhân dân.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. UBND 
huyện yêu cầu các ngành, UBND các xã, thị trấn rà soát nhiệm vụ, kế hoạch 
giao năm 2022, đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được và những tồn tại, 
hạn chế, đề ra những giải pháp thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh 
tế, xã hội năm 2022./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Ban chấp hành Đảng bộ huyện;
- Các ông, bà đại biểu HĐND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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