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Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7 năm 2022

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6/2022

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

xuân, năng suất ước đạt 67 tạ/ha và đã cày ngả, rập rạ được khoảng 500 ha. Hiện 
nông dân các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa xuân, gieo mạ, làm đất 
cấy trà mùa sớm. 

- Sản xuất rau màu hè thu: Đã trồng được khoảng 430 ha(1).
- Đã cấp được 380/747 kg thuốc diệt chuột được tỉnh hỗ trợ vụ mùa 2022 

cho 10/26 HTX dịch vụ nông nghiệp trong huyện. Dự kiến đến ngày 25/6/2022 
sẽ cấp phát xong.

- Phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ mô hình cấy lúa bằng máy đã triển khai thực hiện tại các xã.

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức Lễ hội Lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ 
vụ Xuân 2022 tại xã An Thanh.

1.2. Chăn nuôi - thuỷ sản: 
- Tiếp tục thực hiện cấp phát vắc xin LMLM, Tai xanh và cúm gia cầm 

cho đàn gia súc, gia cầm các địa phương(2).
- Chỉ đạo các địa phương chủ động đảm bảo an toàn cho vật nuôi, thuỷ 

sản trong mùa mưa lũ. Phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp&PTNT kiểm tra 
điều kiện sản xuất, chất lượng giống tại các cơ sở sản xuất con giống thủy sản.

1.3. Công tác thuỷ lợi
- Tiếp tục tập trung điều tiết nước cho mạ và phục vụ làm đất gieo cấy vụ 

mùa, chủ động công tác phòng, chống úng cuối vụ chiêm xuân.
- Đôn đốc các xã, thị trấn triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai 

&TKCN; chỉ đạo một số công việc để chuẩn bị cho công tác PCTT&TKCN 
như: Tập trung tu sửa các cống dưới đê, dưới bờ kênh BHH, máy móc thiết bị 
trạm bơm, tổ chức vớt bèo khơi thông dòng chảy,..

(1) Tập trung chủ yếu tại các xã: Hưng Đạo (100 ha), Nguyên Giáp (100 ha), Quang Khải (40 ha), Tái Sơn (25 ha), Ngọc Kỳ 
(20 ha), Minh Đức (20 ha),... Hiện cây rau màu đang sinh trưởng, phát triển tốt; có khoảng 150 ha cây rau màu đang đến kỳ 
thu hoạch, gồm các loại cây như: dưa hấu, dưa lê,dưa chuột, ớt, bầu bí,...  
(2) Vắc xin LMLM 3.700 liều, Tai Xanh 3.700 liều,  Cúm gia cầm 470.000 liều. Hiện nay, các địa phương đang thực hiện tiêm 
phòng vắc xin LMLM và Tai xanh cho đàn lợn, vắc xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm.
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- Đôn đốc các đơn vị thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện 
đảm bảo tiến độ, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

- Kiểm tra và đôn đốc các địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý khai 
thác công trình thủy lợi xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Trong tháng, chưa phát hiện trường hợp vi phạm công trình thuỷ lợi trên 
địa bàn huyện.

1.4. Quản lý hợp tác xã: Triển khai thực hiện điều tra, khảo sát đối với các 
HTX nông nghiệp trên địa bàn.

1.5. Xây dựng nông thôn mới: 
- Kiện toàn Ban chỉ đạo, bổ sung kế hoạch thực hiện chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện giai đoạn 2021- 2025.
- Tiếp tục đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu.
 1.6. Đối với việc thực hiện một số nội dung hỗ trợ theo Kế hoạch số 

69/KH-UBND ngày 31/3/2021: Tiếp tục thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng vùng 
liên vùng NTTS tập trung Tái Sơn- Quang Phục -Tân Kỳ(3). 

2. Công nghiệp, giao thông, xây dựng và dịch vụ
2.1.Về giao thông vận tải
- Tiếp  tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư dự án đường Tây 

Nguyên kéo dài và đường tránh thị trấn Tứ Kỳ; thi công công trình đường trục 
các xã An Thanh, Minh Đức và Hưng Đạo(4). 

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, khắc phục hạ tầng nơi xảy 
ra các vụ tai nạn giao thông, rào chắn các trường hợp xây dựng trái phép trên đất 
hành lang an toàn giao thông.

- Trong tháng, chưa phát hiện trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao 
thông trên địa bàn huyện.

2.2. Về xây dựng
- Quy hoạch xây dựng: Phê duyệt QHCT và điều chỉnh QHCT các dự án 

do UBND các xã và các doanh nghiệp làm chủ đầu tư.
- Báo cáo xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết đối với dự án Trung tâm Y 

tế huyện và khu Liên hợp thể thao huyện để báo cáo UBND tỉnh.
- Trong tháng, không có trường hợp nào đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

nhà ở riêng lẻ.
- Theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp thực 

hiện quản lý công trình, dự án đầu tư xây dựng theo quy định.
- Thực hiện các bước về xây dựng Trung tâm Hành chính huyện(5). Phê 

duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung cho 22 xã và thực hiện các bước theo quy định(6). 

(3) Đối với các tuyến đường đầu tư xây dựng năm 2021: Tiếp tục thi công tuyến đường tổng chiều dài 0,9 km thuộc xã Tái 
Sơn, Tân Kỳ.Đối với tuyến đường đầu tư xây dựng năm 2022: Tiếp tục thi công 02 tuyến đường thuộc xã Tân Kỳ (dài 
1370m), xã Tái Sơn (600m). 
(4) Dự án đường Tây Nguyên kéo dài: Đã báo cáo BTV Huyện uỷ làm cơ sở trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. Đường 
tránh Thị trấn Tứ Kỳ: đơn vị thi công đang tiếp tục thi công. Đường trục xã An Thanh đoạn từ cống T1 đến UBND xã An 
Thanh:Tiến độ thi công đang chậm do nhà thầu chưa quyết liệt triển khai thi công và UBND xã An Thanh chưa thực hiện GPMB 
xong để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đường trục xã An Thanh đoạn từ điểm bưu điện văn hóa xã đến trạm bơm An 
Thanh: Đang triển khai thi công. Đường trục xã Minh Đức và đường xã Hưng Đạo: Các nhà thầu đang triển khai thi công.
(5) Đã hoàn thiện công tác khảo sát địa chất làm cơ sở triển khai bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Đơn 
vị tư vấn đang khảo sát để lập phương án di chuyển các cơ quan để phục vụ xây dựng Trung tâm hành chính huyện. Dự kiến 
tháng 7 sẽ di chuyển để bàn giao mặt bằng cho đơn vị phá dỡ. Khu dân cư 03 cơ quan: Nhà thầu đang triển khai thi công xây dựng
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- Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Phan Bội Châu: Nhà thầu 
đang triển khai thi công xây dựng.

- Chỉ đạo các xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây 
dựng, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xây dựng sai phép, chưa phép trên địa 
bàn huyện. Thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoạt động xây 
dựng trên địa bàn huyện. 

2.3. Công nghiệp - TTCN, Thương mại, Khoa học & Công nghệ:
- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp, thương mại, các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, dịch vụ trên địa bàn huyện.
- Duy trì, đôn đốc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 cho các phòng ban 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),....Tiếp tục 
thực hiện GPMB các dự án khu dân cư thôn Thượng Hải, thôn Đông Phong, xã 
Bình Lãng; Điểm dân cư thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ; Khu dân cư Cầu Xe, xã Quang 
Trung, Khu dân cư mới thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp; Điểm dân cư mới xã 
Ngọc Kỳ....; 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,....

- Cấp 03 GCNQSD đất ở lần đầu, xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp trong khu 
dân cư, tái định cư (Tái Sơn: 01; Văn Tố: 01; Phượng Kỳ: 01).

- Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 22 
tháng 12 năm 2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án “Xử lý chất 
thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025” 
năm 2022 trên địa bàn huyện.

- Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH An Tâm 
HD, xã Minh Đức và Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Huy Hợp, xã 
Quang Phục, huyện Tứ Kỳ.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai tại thị trấn Tứ Kỳ.

- Hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng 
đất đối với 89 lô đất tại khu dân cư sông Cờ, xã Tân Kỳ. Hoàn thiện hồ sơ đề 
nghị chuyển mục đích sử dụng đất khu dân cư Văn Tố trình Sở Tài nguyên và 
Môi trường thẩm định.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch cưỡng chế 36 hộ vi phạm ở xã Cộng Lạc.
- Rà soát công trình, dự án phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

huyện giai đoạn 2021-2030. Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Trong tháng, có 09 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Tân 
Kỳ và xã Bình Lãng (chi tiết có phụ lục kèm theo).

4. Tài chính - Kế hoạch

(6) Đã hoàn thiện hồ sơ trình quy hoạch chung cho 08 xã, đã thẩm định, dự kiến trình trình phê duyệt trước 25/6/2022.
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- Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng thực hiện 52.320 triệu đồng, 
trong đó thu ngân sách huyện 39.723 triệu đồng; tổng chi ngân sách nhà nước 
trong tháng thực hiện 58.214 triệu đồng, trong đó chi ngân sách huyện 34.486 
triệu  đồng.  

- Xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5- 
HĐND khóa XX.

- Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và 
giải ngân vốn đầu tư các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư kịp thời 
theo tiến độ; trình giá khởi điểm Khu dân cư ven sông Cờ, xã Tân Kỳ.

- Cấp 21 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 pháp luật hiện hành.

- Cấp đổi, cấp mới 52 đăng ký kinh doanh hộ cá thể trên địa bàn huyện; 
phối hợp làm thủ tục thanh lý tài sản các đơn vị, định giá tài sản của Tòa án 
nhân dân huyện.

II. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tổ chức hoạt động hè của các trường.
- Chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học 2021-2022; bình xét thi đua ngành 

giáo dục năm học 2021-2022.
- Chỉ đạo các trường tiểu học xét hoàn thành chương trình tiểu học trước 

ngày 30/6/2022; xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023.
- Chỉ đạo các trường THCS chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình 

GDPT 2018 đối với lớp 6,7. Xây dựng kết hoạch bồi dưỡng CBQL, GV sử dụng 
sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023.

- Hướng dẫn các trường tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023; hoàn thành 
công tác tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phan Bội Châu; các trường THCS 
còn lại hoàn thành trước ngày 02/7/2022.

- Phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 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(7).

- Đến nay, Đại hội TDTT cấp huyện đã tổ chức 7/8 môn thi đấu (dự kiến 
hoàn thành 8/8 môn thi đấu trong tháng 6), đoàn thể thao huyện tham gia thi đấu 
tại Đại hội TDTT cấp tỉnh hiện giành được 04 HCV, 04 HCB và 06 HCĐ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tích cực tập luyện tham gia Liên 
hoan "ca múa nhạc" không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022.

- Chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang(8) và 
thực hiện công tác quản lý nhà nước về di sản(9).

(7) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022; Tổ chức 
tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam 
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy đến toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; Tuyên truyền các hoạt động phục vụ Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh 
Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động văn 
hóa, thể thao chào mừng thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022,.....
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- Tiếp tục chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở biên tập tin, bài tuyên truyền các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường hoạt động của Trang thông tin 
điện tử và các hoạt động tuyên truyền trực quan, lưu động(10). 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng và phát triển du 
lịch huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2021-2025" năm 2022(11).

- Đề nghị cấp 205 chứng thư số cá nhân cho các cán bộ, công chức, viên 
chức được giao tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cấp huyện và xã.

3. Y tế
- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 được Bộ Y tế 

cấp đợt 144; Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 
4) trên địa bàn huyện. Trong tháng, tiêm được 39.348  liều vắc xin phòng bệnh 
COVID-19.

- Theo dõi, tổng hợp, cập nhật báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 
thường ngày với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm 
Kiểm soát dịch bệnh tỉnh. 

4. Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tiếp tục hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc hỗ trợ 

tiền thuê trọ nhà ở cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 
28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 
cho người lao động.

- Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW, ngày 
08/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; 
báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban 
Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề 
cho lao động nông thôn.

- Thành lập Đoàn cán bộ lãnh đạo huyện đi thắp hương và viếng các anh 
hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Đường 9 và nghĩa trang Trường Sơn thuộc tỉnh 
Quảng Trị. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị 
gặp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

- Triển khai thực hiện các quy định và thực hiện chế độ, chính sách đối 
với người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời(12).

(8) Trong tháng,  toàn huyện có 32 đám cưới được tổ chức, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong 
tình hình mới. Có 63 đám tang, trong đó có 34 đám thực hiện hỏa táng, 90% các đám tang chấp hành không rải vàng mã, tiền 
thật trên đường đưa tang; đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.
(9) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thông báo di tích Đình - chùa Tri Lễ, xã Hà Thanh đủ điều kiện xây dựng hồ sơ 
khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2022.
(10) Tính đến ngày 16/6/2022, các xã, thị trấn biên tập được 2.872 tin bài, có 3.115 văn bản mới cập nhật, tổng số lượt phát 
sóng trong tháng là 1.370 lượt, tiếp sóng Đài cấp trên 1.115 lượt. Tổng số lượt truy cập Trang thông tin điện tử cấp xã tính 
đến 16/6/2022 là 336.421 lượt. Trong tháng, tiếp tục duy trì treo 87 pano, 63 áp phích, 256  băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, 
hồng kỳ, cờ Tổ quốc...
(11) Tiếp tục đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo cấp thiết các di tích được phân bổ 
nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện. Phối hợp hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, 
tôn tạo Lăng mộ bà Bổi Lạng, với tổng mức đầu tư dự án dự kiến trên 17,9 tỷ đồng.
(12) Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo thông báo kết luận số 54/TB-VP 
ngày 29/4/2022 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Tiếp nhận và thẩm định đề nghị Sở Lao động - TBXH quyết định trợ cấp mai 
táng phí cho 03 đối tượng là người hoạt động kháng chiến; người hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-
TTg, người hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg. Thẩm định và đề nghị cơ quan BHXH cấp 01 thẻ 
BHTY cho đối tượng đối tượng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg do các xã, thị trấn chuyển đến; thực hiện báo giảm 05 
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- Công tác bảo trợ xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ theo quy định(13)

- Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao 
động, Thương binh và xã hội; tổng hợp báo cáo kết quả rà soát theo quy định. 

- Triển khai thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn(14).
- Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả phòng, chống ma 

túy 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
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. 

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(15). Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm 
chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự của xã Văn Tố và Quang Khải. Quy 
trình tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt chức danh Địa 
chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường thuộc UBND xã Quang Trung. 
Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với 06 công chức thuộc 04 xã (Quảng 
Nghiệp, Tân Kỳ, Quang Phục và Chí Minh).

- Quyết định điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai huyện.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo 
quy định(16). 

thẻ bảo hiểm y tế là đối tượng người hoạt động kháng chiến, bảo vệ tổ quốc; cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến do đối 
tượng từ trần. Dừng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với 03 trường hợp là thân nhân liệt sĩ. Hoàn thiện thủ tục và đề nghị cấp lại 
bằng Tổ quốc ghi công cho 01 trường hợp.Thực hiện cấp kinh phí cho các xã, thị trấn để chi trả trợ cấp thường xuyên cho 
4.297 đối tượng chính sách với số tiền gần 7,8 tỷ đồng; trợ cấp 01 lần cho 04 đối tượng với số tiền 8.851.000 đồng; hỗ trợ 
mai táng phí cho 34 đối tượng thanh niên xung phong, cựu chiến binh với số tiền 18.360.000 đồng; Chi hỗ trợ tiền ăn thêm 
lễ, tết cho 45 trường hợp với số tiền là: 81.000.000 đồng; chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ cho 3 
trường hợp là 23.627.000 đồng. 
(13) Lập danh sách 3.500 người cao tuổi đủ điều kiện chúc thọ, mừng thọ năm 2023 báo cáo Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh đúng lịch. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và quyết định trợ cấp xã hội cho 23 trường hợp từ đủ 80 tuổi; 09 trường 
hợp người khuyết tật; 02 trường hợp người cao tuổi theo Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh; hỗ trợ 
kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng cho 21 trường hợp; điều chỉnh trợ cấp đối 
với 12 trường hợp; hỗ trợ chi phí mai táng phí đối với 26 trường hợp; hỗ trợ mai táng phí đối với đối tượng hưởng tuất Bảo 
hiểm xã hội là 14 trường hợp. Chấm dứt trợ cấp đối với 25 đối tượng. Thẩm định hồ sơ, đề nghị đưa 03 trường hợp người 
khuyết tật vào học nghề và nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. Thẩm định và chuyển gần 4.167 triệu 
đồng cho cơ quan Bưu điện huyện để thực hiện chi trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 6/2022 cho 8.035 đối tượng bảo trợ xã hội; 
truy lĩnh tăng tháng 6/2022 là 34.110.000 đồng cho 39 đối tượng; truy lĩnh điều chỉnh tháng 6/2022 là 5.890.000 đồng cho 12 
đối tượng và hỗ trợ chi phí mai táng phí là 190.000.000 đồng cho 25 đối tượng. 
(14) Tổ chức thành công Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2022 vào ngày 01/6/2022. 
Tổ chức tặng 46 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập. Hướng dẫn UBND các xã, thị 
trấn rà soát thông tin và lập danh sách trẻ em đề nghị Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ em tỉnh Hải Dương trao tặng học 
bổng BaBeeni năm học 2021-2022 cho 13 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích vươn lên trong học tập.Thành lập 
Đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện. Tổng hợp 
số liệu trẻ em được thực hiện chính sách xã hội quý II năm 2022 báo cáo Sở LĐTBXH theo quy định. Báo cáo công tác trẻ 
em 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổng hợp số liệu trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em 
mồ côi cha hoặc mẹ trên địa bàn huyện báo cáo tỉnh theo quy định. 
(15) Quyết định bổ nhiệm 01 viên chức lãnh đạo, quản lý. Đồng ý cho 01 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đi liên hệ 
thuyên chuyển công tác. Quyết định điều động 04 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; đồng ý tiếp nhận đối với 03 viên 
chức ngành Giáo dục và Đào tạo về; đồng ý tiếp nhận đối với 02 viên chức đơn vị sự nghiệp. Quyết định cho 03 viên chức 
lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH. Công văn về việc ký Hợp đồng lao động đối với 01 kế toán trường Mầm 
non Cộng Lạc. Quyết định giao phụ trách trường Tiếu học Chí Minh II đối với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Đồng ý ký Hợp 
đồng lao động làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tứ Kỳ. Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 
đối với 01 viên chức lãnh đạo quản lý.
(16) Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh thẩm định, xếp lương cho 02 công chức mới khi tuyển dụng vào chức danh Chỉ huy trưởng Ban 
Chỉ huy Quân sự xã Văn Tố và Quang Khải. Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 50 cán bộ, công chức, viên 
chức; chuyển xếp lương cho 03 cán bộ là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã có bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ từ Trung 
cấp trở lên; cho hưởng phụ cấp kiêm nhiệm đối với 06 cán bộ xã; miễn nhiệm và bổ nhiệm đối với 01 Chính trị viên phó 
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- Báo cáo và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về 
tình hình hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập theo Nghị 
quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo 
công tác CCHC 6 tháng đầu năm  2022 của huyện; báo cáo tình hình tôn giáo và 
công tác quản lý Nhà nước đối với tôn giáo tháng 6 năm 2022; báo cáo tiến độ 
thực hiện Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”.

- Hướng dẫn Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức bình xét thi 
đua năm học 2021-2022 và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng qua cổng dịch vụ 
công để đảm bảo số hoá 100% hồ sơ khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào 
tạo năm học 2021-2022.

- Đề nghị bổ nhiệm trụ trì đối với chùa Đôn Giáo xã Cộng Lạc và chùa 
Hưng Phúc xã Đại Hợp.

- Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 15/6/2022:
+  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 1.287 hồ sơ (trong 

kỳ: 983 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang: 304 hồ sơ); đã giải quyết trước, đúng hạn: 
1.276 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100 %); chưa giải quyết 11 hồ sơ. 

Tiếp nhận 983/1.287 hồ sơ trực tuyến 3, 4 (đạt 76,38%), trong đó (TNMT: 
695/1126= 61,72%; TCKH: 69/93 = 74,19%; Tư pháp: 49/61= 80,33%); các 
phòng chuyên môn khác chưa có hồ sơ trực tuyến phát sinh.

 + Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã tiếp nhận 6.107 hồ sơ, (trong 
kỳ 6.040 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang: 67 hồ sơ); đã giải quyết trước, đúng hạn: 
5.942 (đạt tỷ lệ 100%); chưa giải quyết 165 hồ sơ. Tiếp nhận 4.506/6.107 hồ sơ 
trực tuyến đạt tỷ 73,78%.

III. AN NINH - QUỐC PHÒNG
1. Về An ninh
1.1.Tình hình trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 02 vụ việc, tài sản thiệt hại trị 

giá khoảng 107 triệu đồng (không tăng, giảm số vụ so với tháng 5); đã điều tra 
làm rõ 1/2 vụ (đạt tỷ lệ 50%), thu hồi tài sản trị giá 98 triệu đồng (17). 

1.2. Tình hình tai, tệ nạn xã hội: 
- Cờ bạc: Bắt 01 vụ, 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa 

tại địa bàn xã Tiên Động(18); Ma túy: Bắt 01 vụ, 01 đối tượng có hành vi mua 
bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Quang Phục(19); Kinh tế: Phát hiện lập 
hồ sơ 05 vụ(20).

BCH Quân sự cấp xã; cho 01 Chính trị viên Phó BCHQS cấp xã hưởng phụ cấp thâm niên. Quyết định nghỉ hưu để hưởng 
chế độ BHXH cho 01 công chức cấp xã. Quyết định cho hưởng phụ cấp thâm niên đối với 19 Chỉ huy trưởng Quân sự cấp 
xã.Lập danh sách cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2022. Cử 02 công chức đi học lớp Bồi dưỡng 
ngạch Chuyên viên chính.
(17) 01 vụ trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại địa bàn xã Tiên Động (làm rõ 1/1 vụ, 03 đối 
tượng); 01 vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức tại xã 
Nguyên Giáp do Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ chuyển hồ sơ (đang xác minh).  
(18) Thu 5,53 triệu đồng và một số tang vật khác các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can.
(19) Tang vật thu giữ 3.267g heroine. Đang xác minh, phân loại xử lý.
(20) Trong đó: 02 vụ vận chuyển 182,5m3 cát, 02 vụ không niêm yết giá hàng hóa theo quy định; 01 vụ giả mạo nhãn hiệu 
hàng hóa; tổng giá trị hàng hóa là 47,625 triệu đồng; trong đó có 02 vụ hàng hóa trị giá trên 05 triệu đồng. Đã xử lý hành 
chính 03 vụ, phạt tiền 8,5 triệu đồng; đang xác minh 02 vụ.
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-  Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ tại Km36 tỉnh lộ 392 thuộc địa phận xã 
Minh Đức giữa xe ô tô và bộ hành sang đường. Hậu quả, 01 người chết, tài sản 
thiệt hại ước tính khoảng 02 triệu đồng.

1.3. Kết quả công tác khác
- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm ANTT trong diễn tập chiến đấu tại các xã 

Đại Hợp, Minh Đức, Ngọc Kỳ, An Thanh, Hà Thanh, Bình Lãng trong khu vực 
phòng thủ năm 2022.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy 
năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm có tổ 
chức, tội phạm xuyên quốc gia; báo cáo sơ kết chuyên đề công tác nghiệp vụ cơ 
bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát kinh tế; tình hình kết quả công 
tác phòng, chống khai thác cát trái phép 6 tháng đầu năm 2022.

- Công tác điều tra các vụ án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật(21). 
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cùng các điều kiện cần thiết phục vụ triển khai 

công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông tại Công an huyện(22).
- 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(23). 
- Tăng cường lực lượng, phân công các ca, tổ công tác lưu động triển khai 

thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 
danh và xác thực điện tử. Kết quả, đã thu nhận 2.185 hồ sơ CCCD, 4.970 định 
danh điện tử. 

- Kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí 02 mô hình điểm và hướng dẫn 
lập hồ sơ 01 mô hình dân vận khéo “Tổ hòa giải về ANTT tại cơ sở” tại xã Tân 
Kỳ, đề nghị Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận, nhân rộng ra các xã trong huyện.

- Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các quy định của pháp luật về 
PCCC&CNCH(24).

2.  Quốc phòng
- Tiếp tục tiến hành GPMB các điểm đất trong hệ thống công trình chiến 

đấu của Quân khu và của huyện.
 - Xây dựng văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện; hướng dẫn các 

xã hoàn thiện văn kiện diễn tập trong khu vực phòng thủ của địa phương.
- Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ QP – QSĐP và phong trào thi 

đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022. Tổ chức thành công Hội thi Trung đội dân 
quân cơ động năm 2022 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

- Kiểm tra rà soát đối tượng nam công dân trong độ tuổi khám tuyển sức 
khoẻ NVQS năm 2023. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, xác minh 

(21) Ra Quyết định truy nã bị can Đồng Văn Duy – Sn 1990 ở Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng về tội đánh bạc. Bắt 02 đối tượng 
truy nã (01 đối tượng Đồng Văn Duy do đơn vị ra Quyết định; 01 đối tượng bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT 
Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình). Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng vào giáo dục tại xã. Khởi tố điều tra 08 vụ, khởi tố 20 bị 
can; tiếp nhận điều tra 01 vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Cộng Lạc do Phòng PC04 chuyển đến; 
Phục hồi điều tra 01 vụ đánh bạc, 01 bị can. Kết luận điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố 06 vụ, 12 bị can. Trích xuất, áp 
giải 02 bị cáo, bảo vệ an toàn 02 phiên tòa hình sự.
(22) Đăng ký cấp biển số mới: 205 trường hợp (ô tô: 45, mô tô: 105, xe máy điện: 55); cấp lại: 45 trường hợp đều là các 
trường hợp tỉnh khác chuyển đến (ô tô: 36, mô tô: 09); Đăng ký sang tên: 02 trường hợp (ô tô: 01, mô tô: 01)
(23) Phát hiện lập biên bản xử lý 31 trường hợp, với 41 lỗi vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền 36,15 triệu đồng, 
tước 02 GPLX, tạm giữ 01 xe ô tô, 07 xe mô tô. 
(24) Kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC&CNCH đối với 05 cơ sở, yêu cầu các cơ sở thực hiện 37 kiến nghị; Lập hồ sơ xử 
phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở vi phạm, phạt tiền 08 triệu đồng.
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hồ sơ, lý lịch công dân đăng ký dự tuyển vào các học viện, nhà trường trong 
quân đội năm 2022.

- Rà soát, xét duyệt hồ sơ tồn sót cho các đối tượng theo Quyết định 49, 
62 bảo đảm chặt chẽ.

IV. CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP DÂN VÀ TƯ PHÁP 
1. Công tác thanh tra 
 - Tiếp tục thực hiện 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2022 đã triển 

khai trong tháng 5/2022. 
 - Xây dựng Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022; 
Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của huyện năm 2021 theo 
Kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương.

- Xem xét thụ lý giải quyết một số đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 
công dân theo quy định (25).

2. Công tác tiếp công dân
Ban Tiếp công dân huyện đã thực hiện tiếp công dân thường xuyên 24 lượt, 

với 29 người (tăng 05 lượt, 09 người so với tháng trước), gồm có 23 vụ việc (14 
vụ việc cũ; 09 vụ việc mới)(26). Việc giải quyết đơn 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
- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp 

vụ về hòa giải ở cơ sở cho trên 100 tổ trưởng tổ hòa giải trên địa bàn huyện. Tổ 
chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hộ tịch và Chứng thực năm 2022 
cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của các xã, thị trấn.

- Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hải Dương và Hội Luật 
gia huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý 
tại 04 xã Bình Lãng, Tái Sơn,  Nguyên Giáp và Quang Trung.

- Báo cáo thống kê ngành Tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP 
ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp. Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện Luật 
Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Tiến độ triển khai dự án đường Tây nguyên kéo dài; hoàn thiện hồ sơ 

quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2021-2030 còn chậm so với yêu cầu.

(25) Giải quyết xong 01 đơn khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 808/QSDĐ/QPTK ngày 22/6/1998 
cho bà Phạm Thị Măng, xã Quang Phục. Trả lời đơn của 09 công dân có vi phạm xây dựng nhà, quán bán hàng trên đất nông 
nghiệp, cạnh khu Công ty TNHH GFT Việt Nam xã Cộng Lạc. Tiếp tục kiểm tra, rà soát điều kiện thụ lý đơn của công dân 
xã Tân Kỳ tố cáo Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ (nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai).
(26) Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 08 lượt 11 người gồm 08 vụ việc (06 vụ việc cũ; 02 vụ việc mới).  Ban Tiếp công dân 
huyện tiếp 16 lượt 18 người gồm 15 vụ việc (08 vụ việc cũ; 07 vụ việc mới). Không có đoàn đông người. Công dân đến khiếu 
nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị kèm theo đơn: 14 lượt. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không kèm theo 
đơn:  10 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. Đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết: 13 đơn KN, PA. Đơn thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết: 
06 đơn KN, PA. Đơn trùng lắp, không thuộc thẩm quyền, không đủ điều kiện giải quyết: 09 đơn. Đã chuyển Thanh tra huyện: 
04 đơn kiến nghị, phản ánh;  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 07 đơn kiến nghị, phản ánh; Phòng LĐTB&XH huyện: 
02 đơn kiến nghị, phản ánh (Đã có kết quả 01 đơn). Chuyển Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Quang Phục, Đại Hợp, Chí 
Minh, Hưng Đạo, Tái Sơn: 06 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong tháng, đã giải quyết được 06 đơn thuộc thẩm quyền của Thanh 
tra huyện. Tổng số đơn tồn đọng và mới phát sinh trong tháng chưa có kết quả là 21 đơn.
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- Việc tham mưu giải quyết các đơn thư của công dân, nhất là các đơn thư 
kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai còn chưa kịp thời.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7/2022
1. Nông nghiệp
- Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu 

hoạch, làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ mùa. Triển khai xây dựng mô hình sản xuất 
tập trung trình diễn một số giống lúa và rau màu có năng suất, chất lượng, hiệu 
quả kinh tế cao; cung ứng thuốc diệt chuột được tỉnh và huyện hỗ trợ.

- Tiếp tục điều tiết nước phục vụ cho gieo cấy vụ mùa; chủ động công tác 
phòng chống thiên tai và TKCN.

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương vớt bèo khơi thông dòng chảy, giải tỏa 
các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn tại các xã, thị trấn.

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã hoàn thiện tiêu chí, hồ sơ đề nghị tỉnh 
kiểm tra các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022.

2. Công nghiệp, giao thông, xây dựng 
- Tập trung chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công: Dự án 

đường trục xã An Thanh; Đường trục xã Minh Đức và đường xã Hưng Đạo....
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan quá trình đầu tư Dự án 

đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến nhánh thuộc đường trục chính Thị 
trấn Tứ Kỳ.

- Tổ chức thực hiện 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.

- Theo dõi, kiểm tra thi công các dự án trọng điểm do UBND huyện làm 
chủ đầu tư, yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo tiến độ. 

- 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. 

- Việc lập Quy hoạch chung xây dựng các xã: Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư 
vấn và UBND các xã, thị trấn hoàn thiện phương án xây dựng Quy hoạch trình 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, Quy hoạch chung các xã.

- Khu trụ sở trung tâm hành chính huyện: Triển khai các bước tiếp theo 
sau khi có kết quả khảo sát địa chất.

3. Tài nguyên&Môi trường
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Khu dân cư 

mới thị trấn Tứ Kỳ; công trình SCHcb/CCCĐ huyện, công trình CZ1.3 Quân 
khu 3, Đường 396 kéo dài qua huyện Tứ Kỳ; Đường vào xã An Thanh, dự án 
các khu, điểm dân cư; đường trục Đông -Tây,  tỉnh Hải Dương,...

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương tiếp tục 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 2022 trình UBND tỉnh Hải 
Dương phê duyệt.
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- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện.
- Thực hiện GPMB thu hồi đất các dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm về 
đất đai, môi trường, khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện 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
- 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. 

- 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 2022.

5. Văn hóa - xã hội
5.1. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 
- Chuẩn bị các nội dung bồi dưỡng chuyên môn hè 2022 cho cán bộ quản 

lý và giáo viên cốt cán các cấp học.
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm 

học mới 2022 -2023;
- Tổ chức kiểm tra hoạt động hè của các trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS theo Kế hoạch.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh lớp 1 trước ngày 31/7/2022; lớp 6 trước 

ngày 02/7/2022.
- Tổng hợp đánh giá viên chức, người lao động ngành giáo dục năm học 

2021- 2022; tổng hợp đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 
2021 - 2022.

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. 
- Hướng dẫn, động viên CLB Gia đình phát triển bền vững xã Đại Sơn 

tham gia Hội thi CLB Gia đình phát triển bền vững tỉnh Hải Dương năm 2022.
- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiến hành 

khảo sát các di tích đề nghị tu sửa cấp thiết năm 2022 và các di tích đề nghị xếp 
hạng năm 2022.

- Triển khai các chương trình, dự án trong thực hiện Đề án xây dựng và 
phát triển du lịch; xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chuyển đổi số.

- 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; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022.

5.3. Lĩnh vực Y tế: 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các hoạt động công tác y tế của 

huyện, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác 
phòng chống dịch bệnh.

- Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .
5.4. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: 
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- Xây dựng Kế hoạch và lịch kiểm tra để tiến hành kiểm tra việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục 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 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 đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người 
có công với cách mạng đảm bảo về đối tượng, tiến độ.

 6. Công tác Nội vụ
- Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền 

cấp xã giai đoạn 2016-2021.
- Khen thưởng cho người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ và các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong tổng 
kết 20 năm thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội và triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 78/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

- Tổng hợp kết quả thi đua - khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo 
huyện năm học 2021-2022 để báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện 
họp, xét duyệt. Tổng hợp phiếu đánh giá xếp loại của viên chức, lãnh đạo quản 
lý khối giáo dục năm 2022.

- Thành lập tổ Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức trong cơ quan 
hành chính Nhà nước năm 2022.

- Thẩm định chỉ tiêu thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 
Tứ Kỳ năm 2022.

7. An  ninh - Quân sự
7.1. An ninh: 
- Nắm tình hình nội bộ nhân dân, hoạt động tôn giáo, người nước ngoài, 

công tác GPMB liên quan đến các dự án trên địa bàn, nhất là Dự án khu dân cư 
mới thị trấn Tứ Kỳ, tình hình dư luận nhân dân xã Cộng Lạc. 

- Xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng nắm tình hình, đảm bảo an 
ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Tháng hành động phòng, 
chống ma túy năm 2022. 

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm gắn với tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý 
vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, đua xe trái phép và các vi phạm là nguyên 
nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

- Tiếp tục duy trì các tổ công tác lưu động đẩy nhanh tiến độ triển khai 
thực hiện Đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 
thực điện tử. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về ANTT, không để các đối tượng lợi dụng, hoạt động tội 
phạm, tệ nạn xã hội.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp, huấn luyện, cấp giấy chứng 
nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh 
công tác PCCC các cơ sở thuộc diện quản lý, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
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- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự 
bảo vệ ANTT”. Tăng cường kiểm tra hướng dẫn hoàn thành các tiêu chí xây 
dựng điểm “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Công an xã, 
thị trấn điển hình, kiểu mẫu về ANTT”. 

7.2. Quân sự: 
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp 

trên bản đồ theo đúng kế hoạch.
- Chỉ đạo các xã Đại Hợp, Ngọc Kỳ, Minh Đức, An Thanh, Hà Thanh, 

Bình Lãng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; Trung tâm Viễn thông diễn tập 
bảo đảm tác chiến phòng thủ và xã Hưng Đạo diễn tập PCTT&TKCN bảo đảm 
an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị.

- Quyết định cử SQDB đi huấn luyện bảo đảm đúng, đủ thành phần. 
Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 49 
của Thủ tướng Chính phủ.

8. Thanh tra - Tư pháp
- Tiếp tục triển khai, thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 

2022. Tiến hành thanh tra đột xuất đối với UBND xã Cộng Lạc (nội dung thanh 
tra về quản lý, sử dụng đất đai của 42 hộ dân vi phạm xây dựng nhà, quán bán 
hàng trên đất nông nghiệp, cạnh khu Công ty TNHH GFT Việt Nam).

- Kiện toàn Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Xây dựng 
Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp với Hội 
Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp số 60/CTPH-
BTP-HPN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội LHPN Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7/2022 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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