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Phần I
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 09 THÁNG

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 
1. Nông nghiệp
1.1. Trồng trọt 
- Tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm đạt 12.281 ha, bằng 99% Kế hoạch, đạt 

98,7% so với cùng kỳ năm 2021 (12.439 ha)1. Năng suất lúa trung bình cả năm 
ước đạt 63,7 tạ/ha, bằng 100,4% so với cùng kỳ năm 2021; sản lượng thóc ước 
đạt 78.243 tấn, giảm 0,9%. Diện tích cây rau màu ước đạt 1.722 ha, tăng 11,7%, 
năng suất ước đạt 246,89 tạ/ha, giảm 3,2%, sản lượng ước đạt 42.514 tấn tăng 
8,1% so với cùng kỳ năm 2021. Diện tích cây ăn quả ước đạt 713 ha, tăng 1,3% 
so với cùng kỳ năm 2021. Cây phân tán ước trồng được trên 65.000 cây, đạt 
108,3% Kế hoạch.

- Triển khai Đề án “Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 -
2025” của tỉnh: Vụ Chiêm Xuân 2021- 2022, ứng dụng 60 ha2; vụ Mùa 2022, 
ứng dụng 96 ha; xây dựng mô hình mở rộng diện tích 72 ha ở các xã3; chỉ đạo 
diệt chuột và cấp phát kịp thời 2.944,5 kg thuốc diệt chuột Antimice 3DP. Diện 
tích ruộng bỏ hoá: 98,08 ha, giảm 25,92ha so với năm 2021. 

1.2. Chăn nuôi, thuỷ sản, thú y
- Chăn nuôi ổn định, không xảy ra dịch bệnh. So với cùng kỳ năm 2021, 

đàn trâu 750 con, tăng 28%; đàn bò 1.855 con, giảm 6,5%; đàn lợn 36.580 con, 
tăng 4,6%, đàn gia cầm có 970.000 con, tăng 4,4%; ước sản lượng thịt hơi xuất 
chuồng 8.550 tấn, tăng 6,1%.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 03 vùng nuôi trồng thủy sản4; diện tích nuôi trồng 
ước đạt 983 ha, bằng 100%; sản lượng thu hoạch ước đạt 4.985 tấn, tăng 3,9%5.

1 Lúa Chiêm Xuân 6.151ha, năng suất đạt 67,16 tạ/ha; lúa Mùa 6.130 ha, năng suất ước đạt 60,25 tạ/ha). 
2 Xây dựng mô hình mở rộng diện tích là 40 ha (gồm các xã: Ngũ Hùng 10ha, Hồng Quang 10ha, Cao 

Thắng 10ha, Ngô Quyền 10ha) và xây dựng mô hình trình diễn diện tích là 20ha (tại các xã: Ngũ Hùng 4ha, 
Hồng Phong 4ha, Thị trấn 4ha, Tứ Cường 4ha, Chi Lăng Nam 4ha.

3 Tân Trào 12ha, Hồng Quang 10ha, Cao Thắng 10ha, Ngô Quyền 10ha, Thị trấn 10ha, Hồng Phong 
10ha, Chi Lăng Nam 10ha) và xây dựng mô hình trình diễn diện tích là 24ha ở các xã (Ngũ Hùng 2 mô hình 8ha, 
Thanh Tùng 2 mô hình 8ha, Tứ Cường 4ha, Đoàn Kết 4ha.

4 Cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Chi Lăng Bắc, Phạm Kha, Lê Hồng và hỗ trợ 01 
dự án liên kết cho vùng nuôi thủy sản tại xã Đoàn Kết.

5 Trong đó, diện tích nuôi cá, tôm đạt 933 ha, bằng 100%; sản lượng khai thác đạt 113 tấn.
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1.3. Công tác quản lý HTX Dịch vụ nông nghiệp, thị trường vật tư; 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
- Hoạt động của các HTX Dịch vụ nông nghiệp bám sát Điều lệ, xây dựng 

kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện tốt các khâu dịch vụ; hướng dẫn 
người dân hoàn thiện hồ sơ TTHC đề nghị Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 
hại do thiên tai trên Cổng dịch vụ công Hải Dương, đối với diện tích lúa Mùa bị 
ngập úng do ảnh bởi hoàn lưu hưởng cơn bão số 2 và số 3 gây mưa lớn xảy ra 
vào tháng 8/2022.  

- Thành lập Ban chỉ huy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
(PCTT&TKCN), phân công nhiệm vụ; triển khai kế hoạch PCTT&TKCN đến 
năm 2025, phương án chống úng, hộ đê, kiểm tra chất lượng đê, kè, cống trước 
mùa mưa bão; tập huấn PCTT&TKCN năm 2022; kiểm tra vi phạm hệ thống 
công trình thuỷ lợi, đê điều; ban hành 03 Công điện chỉ đạo phòng, tránh, ứng 
phó với bão và mưa lớn trên diện rộng6.

- Triển khai phương án tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất; bám sát lịch xả 
nước, xây dựng các phương án lấy nước, phục vụ tốt cho đợt đổ ải và phục vụ tưới, 
tiêu cho các giai đoạn phát triển của cây trồng; duy trì chế độ thường trực, báo cáo 
trong công tác phòng, chống bão, úng; tiến hành tu sửa, bảo dưỡng các công trình 
thủy lợi, trạm bơm, giải tỏa rau bèo, vật cản trên lòng sông để đảm bảo tốt công tác 
bơm nước đổ ải và tiêu nước ngập úng phục vụ sản xuất nông nghiệp7.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thuỷ sản (giá CĐ 2010) ước đạt 
1.425,6 tỷ đồng, bằng 93,7% kế hoạch năm, tăng 5,8 % so với cùng kỳ 2021.

1.4. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án OCOP
- Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

(NTM) giai đoạn 2021- 2025; tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng 
NTM năm 2022; tổ chức các buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy, UBND 
huyện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các xã trong việc tổ chức thực 
hiện các tiêu chí.

- Tăng cường chỉ đạo 04 xã đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao8 và 01 xã 
xây dựng NTM kiểu mẫu; tập trung cao nguồn lực rà soát, đánh giá và đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí, công trình còn thiếu để phấn đấu về đích 
xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch; chỉ đạo các xã đạt chuẩn 
NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu 
chí NTM nâng cao, NTM kiểu mới giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ. 

6 09 tháng đầu năm 2022, huyện chịu ảnh hưởng của 03 đợt thiên tai: Rét đậm, rét hại và mưa lớn từ 
18/2 đến 25/2/2022; hoàn lưu cơn bão số 2 từ ngày 10- 12/8/2022; hoàn lưu cơn bão số 3 từ 25- 26/8/2022, trong 
đó hoàn lưu cơn bão số 2 và số 3 gây mưa lớn đã làm ngập úng, tràn bờ, sạt lở, gây thiệt hại đến diện tích lúa, 
rau màu, nuôi trồng thủy sản và một số tuyến đê, ước thiệt hại 56,2 tỷ đồng.

7 Làm thủy lợi vụ Đông Xuân 2021-2022 với khối lượng nạo, vét 116.660m3, trong đó: Kênh dẫn, kênh 
nổi 51.515m3; bờ vùng 2.000 m3; cửa cống, hố hút 1.000m3, tiểu thủy lợi 62.145m3.

8 Đoàn Tùng, Phạm Kha, Lê Hồng, Chi Lăng Bắc.

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=44092
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=44092
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- Phối hợp khảo sát, đánh giá, lựa chọn, hướng dẫn hoàn thiện các sản 

phẩm tham gia Đề án OCOP cấp tỉnh năm 2022; hỗ trợ tư vấn hoàn thiện hồ sơ, 
thiết kế, in bao bì sản phẩm, phân tích chất lượng, cấp mã vạch, QR code cho 
các chủ thể có 08 sản phẩm tham gia9. 

2. Công nghiệp, giao thông, xây dựng
2.1. Công nghiệp
- Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới khu, cụm công nghiệp (CCN) gắn với 

chủ trương xây dựng Vùng kinh tế chuyên biệt của tỉnh, Quy hoạch xây dựng 
vùng huyện và quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn; trình UBND tỉnh phê 
duyệt hồ sơ thành lập, hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Tứ Cường - Chi 
Lăng Bắc, CCN Tứ Cường; điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Đoàn 
Tùng 2 và phương án mở rộng CCN Ngũ Hùng - Thanh Giang.

- Tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ 
thi công các dự án công nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, 
dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Đoàn Tùng 2; điều chỉnh 04 dự án đầu tư tại 
các CCN; các cơ sở công nghiệp đã khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, 
thích ứng tốt với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn mới, tạo việc làm và thu 
nhập ổn định cho người lao động.

- Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng đường dây trung thế và 07 trạm 
biến áp chống quá tải; triển khai dự án cải tạo lưới điện trung áp huyện Thanh 
Miện và Bình Giang; phương án hạ ngầm hệ thống điện hạ thế trên một số tuyến 
phố chính, phục vụ chỉnh trang đô thị tại thị trấn Thanh Miện; thực hiện tốt 
phương án đảm bảo cấp điện an toàn, hiệu quả phục vụ sản xuất và sinh hoạt của 
Nhân dân. Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 168,61 triệu kWh, tăng 5,62%; 
giá trị sản xuất công nghiệp (giá CĐ 2010) ước đạt 1.996,0 tỷ đồng, tăng 22,8% 
so với cùng kỳ năm 2021.  

2.2. Giao thông, xây dựng 
- Thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp tết 

Nguyên đán và lễ hội mùa Xuân năm 2022, nghỉ lễ 2/9 và khai giảng năm học 
mới; triển khai kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ 
năm 2022; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho 
học sinh, hội viên Hội Phụ nữ và Đoàn viên; phối hợp hoàn thiện công tác chuẩn 
bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam của huyện (giai đoạn 1); 
triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây của tỉnh, đoạn 
qua địa bàn huyện; khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ 
Km 4+300 đến Km7+800, đường huyện Bình Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào; 
tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình xây 
dựng trên đất, bàn giao mặt bằng thi công công trình. 

9 Gồm: Nấm sò sấy khô Anh Dũng, Rượu nếp Tất Hoàn, Rượu nếp gỗ sồi Tất Hoàn, Mỳ gạo Tâm 
Loan, măng tây Thủy Đạt, rượu gạo Bình Phước, hành lá Hùng Hiên, bánh đa gấc nướng Linh Dương.
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- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công đường vành đai 

phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện; nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác 
các dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh, đường huyện triển khai năm 2021; chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch xây dựng giao thông nông thôn; quản lý chặt chẽ, duy tu, 
sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến; phối hợp kiểm tra việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ.

- Hoàn thành việc lập, thẩm định quy hoạch chung xây dựng các xã đến 
năm 2030; trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh 
Miện mở rộng đến năm 2035, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tứ Cường đến 
năm 2040 (đô thị dự kiến thành lập); hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề 
án phân loại đô thị Đoàn Tùng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

- Tổ chức công bố hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng 
các khu, điểm dân cư mới có trong kế hoạch năm 2022; phối hợp lựa chọn nhà 
đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Đông Nam thị trấn Thanh 
Miện, Khu dân cư mới thôn Đoàn Phú, xã Thanh Tùng; đẩy nhanh tiến độ giải 
phóng mặt bằng, thi công xây dựng các dự án khu dân cư, khu đô thị, điểm dân 
cư mới đã có chủ trương đầu tư.

- Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công các dự 
án, công trình đã được HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư năm 2022; 
tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; tổ chức 
nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng các dự án, công trình quyết định đầu 
tư năm 2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai các dự án đầu tư 
xây dựng đã có trong kế hoạch; hoàn thiện tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu và chỉnh trang đô thị. Giá trị sản xuất ngành xây dựng (giá CĐ 
2010) ước đạt 569,0 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Thương mại, dịch vụ 
- Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cùng với chính sách mở cửa du 

lịch của Việt Nam từ ngày 15/3/2022 và việc môn thi đấu bóng bàn của SEA 
Games 31 được tổ chức tại Hải Dương nên hoạt động thương mại, dịch vụ khá 
sôi động. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và nhu cầu du lịch, đi 
lại của người dân tăng mạnh, các dịch vụ lưu trú, ăn uống phục hồi mạnh mẽ. 
Giá trị sản xuất (giá CĐ 2010) ước đạt 804,0 tỷ đồng, tăng 14,5%; tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 
2021. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giao thương thuận lợi, phục vụ tốt nhu cầu 
cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

- Khảo sát, đề xuất phương án phát triển hạ tầng thương mại chủ yếu giai 
đoạn 2021-2030, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, 
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tầm nhìn đến năm 2050; phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ nông 
thôn giai đoạn 2022-2025; tích cực hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, triển khai thi công 
các dự án thương mại đã được chấp thuận đầu tư tại xã Hồng Quang, Đoàn Tùng 
và Chi Lăng Nam; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 tại các chợ và cơ sở thương mại; chủ động nắm bắt, đánh giá nhu 
cầu và nguồn cung hàng hoá, chuẩn bị tốt nguồn hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng của Nhân dân; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm soát 
thị trường, chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại 
và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

4. Tài chính, tín dụng
4.1. Thu chi ngân sách Nhà nước
- Thu ngân sách đạt kết quả khá, tổng thu NSNN 09 tháng ước đạt 379,108 

tỷ đồng, bằng 122% dự toán năm, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: 
Thu các sắc thuế, phí, lệ phí và thu khác đạt 66,669 tỷ đồng, bằng 109,7% dự toán; 
thu tiền sử dụng đất đạt 312,439 tỷ đồng, bằng 125 % dự toán. 

- Tổng chi ngân sách huyện 09 tháng ước thực hiện 373,151 tỷ đồng, bằng 
69,5% dự toán năm; trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 124,493 tỷ đồng, bằng 
66,9% dự toán; chi thường xuyên 246,978 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán; chi dự 
phòng 1,680 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán.

4.2. Tín dụng, ngân hàng
- Hoạt động của các ngân hàng, quỹ tín dụng được duy trì ổn định; công tác 

huy động nguồn vốn, giải ngân vốn vay được đẩy mạnh; thực hiện tốt các giải pháp 
về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ các 
khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Các ngân hàng thương mại: Nguồn vốn huy động ước đạt 4.583 tỷ đồng, dư 
nợ tín dụng ước giải ngân 3.972 tỷ đồng, nợ xấu  4,185 đồng bằng 0,11 % tổng dư 
nợ10. Các quỹ tín dụng nhân dân: Nguồn vốn huy động ước đạt 1.333 tỷ đồng; dư 
nợ tín dụng 1.157 tỷ đồng; nợ xấu 470 triệu đồng, bằng 0,04% tổng dư nợ. 

5. Tài nguyên và môi trường 
- Hướng dẫn rà soát biến động đất đai, thực hiện chuyển mục đích sử 

dụng đất xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện trong năm 2021, 
tổng hợp báo cáo theo quy định. Hiện trạng sử dụng các loại đất trên địa bàn 

10 - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Thanh Miện: Nguồn vốn huy động ước đạt 3.457 tỷ đồng, 
dư nợ tín dụng ước giải ngân 1.934  tỷ đồng, nợ xấu  2 tỷ 923 triệu bằng 0,15 % tổng dư nợ. 

- Ngân hàng CSXH huyện: Nguồn vốn huy động ước đạt 40 tỷ 982 triệu đồng; dư nợ tín dụng 312 tỷ 586 
triệu đồng; nợ xấu 387 triệu đồng, bằng 0,001% tổng dư nợ. 

- Chi nhánh các ngân hàng thương mại: Liên Việt PostBank: Nguồn vốn huy động 200 tỷ, dư nợ tín dụng 
ước giải ngân 175 tỷ, nợ xấu 0.5%; VietinBank: Nguồn vốn huy động 160 tỷ, dư nợ tín dụng ước giải ngân 460 tỷ, nợ 
xấu 0; Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV): Nguồn vốn huy động  425 tỷ, dư nợ tín dụng ước 
giải ngân 590  tỷ, nợ xấu 0; Vietcombank: Nguồn vốn huy động 300 tỷ, dư nợ tín dụng ước giải ngân 500 tỷ, nợ xấu 0. 

https://www.vietinbank.vn/
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huyện, đến ngày 01/01/2022: Đất sản xuất nông nghiệp: 8.365,09ha; đất phi 
nông nghiệp 3.980,40ha.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản 
lý Nhà nước, xử lý vi phạm về đất đai, giải quyết tồn tại, vướng mắc về đất đai; 
tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thu hồi, giao, cho thuê đất; 
triển khai thực hiện 14 dự án, công trình, diện tích đất thu hồi 230,06 ha11.

- Chỉ đạo rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, lập 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện trình UBND tỉnh 
phê duyệt; phổ biến Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện12; hướng dẫn các 
xã, thị trấn lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất, bố trí nguồn 
vốn để thực hiện các công trình, dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cấp 
giấy chứng nhận lần đầu cho 237 trường hợp, 22.905 m2; tiếp nhận, lập và thẩm 
định hồ sơ sử dụng đất, giải quyết cho 4.260 trường hợp13; xử lý đất dôi dư xen 
kẹp 21 trường hợp, 943 m2, số tiền 1 tỷ 411 triệu 789 nghìn đồng.

- Triển khai, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tham mưu  
Huyện ủy ban hành Đề án 09-ĐA/HU, ngày 30/5/2022 về xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn huyện giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 
trường; tăng cường, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 
sông trái phép...; thẩm định tờ kê khai, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải công nghiệp của 08 cơ sở, số tiền 42.794.800 đồng. 

6. Khoa học, công nghệ
- Tích cực phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất và đời sống; hoàn thành kế hoạch chuyển 
giao tiến bộ KHKT cho người lao động; tập huấn về nội dung, kỹ năng duy trì 
áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2015 cho lãnh đạo và công chức có liên quan các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

- Tổng kết phong trào phát huy sáng kiến của cán bộ, viên chức ngành 
giáo dục và đào tạo huyện năm học 2021 - 2022; thẩm định, đề nghị công nhận 
và công nhận những sáng kiến có giá trị; phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp 
hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí 
tuệ trên địa bàn.

11 Dự án Khu dân cư xã Phạm Kha 120.924 m2; khu đô thị mới thị trấn Thanh Miện  913.317 m2; đường 
vành đai phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện 175.066 m2; điểm dân cư mới Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng, 20.939,0m2; điểm 
dân cư mới thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng 4.030m2; điểm dân cư mới khu Triệu Thái 42.889,82 m2; trụ sở làm việc 
Tòa án nhân dân huyện 3.973 m2; khu dân cư mới xã Hồng Quang 76.489,0 m2; khu dân cư mới phía Nam chợ Neo 
81.232 m2; đường trục Đông - Tây của tỉnh 479.134,3 m2; điểm dân cư xã Thanh Giang 8.023m2; mở rộng Đảo Cò 
21.935m2; khu dân cư mới xã Tứ Cường 97.974m2; đường trục Bắc-Nam  260.000m2.

12 Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4047/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.
13 Đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất cho 2.234 trường hợp; chuyển nhượng, tặng cho 

1.627 trường hợp; thừa kế 211 trường hợp; cấp đổi, cấp lại 188 trường hợp.
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II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ 

đạo dạy học trực tiếp và trực tuyến linh hoạt, đảm bảo hoàn thành chương trình, 
kế hoạch năm học. 

   - Toàn huyện có 48/52 trường mầm non, tiểu học, THCS được công nhận 
trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 92,3%14. Chất lượng PCGD, XMC tiếp tục 
được duy trì, giữ vững và nâng cao. Tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 35%; mẫu giáo 
đạt 99%; riêng  trẻ 5 tuổi đạt 100%. Chất lượng đại trà; chất lượng học sinh giỏi 
các cấp15; chất lượng tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng nằm trong tốp đầu toàn 
tỉnh; chất lượng PCGD, XMC tiếp tục được duy trì, giữ vững và nâng cao; tỷ lệ 
huy động Nhà trẻ đạt 35%; Mẫu giáo đạt 99%; riêng  trẻ 5 tuổi đạt 100%. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông mới theo lộ trình của Bộ GD&ĐT. Công tác lựa chọn SGK, tổ 
chức tập huấn sử dụng SGK cho năm học mới 2022-2023 được thực hiện 
nghiêm túc, kịp thời, đạt kết quả tốt.

2. Y tế, dân số
2.1. Công tác y tế dự phòng
- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo chuẩn bị hậu 

cần hóa chất, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; bố trí phòng khám, khu điều trị cách 
ly đáp ứng công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn Trạm Y tế các xã/thị trấn 
nghiêm túc triển khai thực hiện. 

- Tính đến ngày 12/9/2022, trên địa bàn huyện ghi nhận 24.850 ca F0, có 
24.850 ca F0 được cấp mã16; tổng số người trong độ tuổi được tiêm vắc - xin 
122.850 người, bằng 97,65%; trong đó: Từ 18 tuổi trở lên 98.523 người, bằng 
98,87%; từ 12 đến dưới 18 tuổi 10.809 người, bằng 99,99%; từ 5 tuổi đến dưới 12 
tuổi 13.518 người, bằng 88,06%; số người được tiêm đủ 3 mũi chiếm 77,67%, tiêm 
đủ 4 mũi chiếm 11,62%17. 

14 Trong đó: Bậc học mầm non có 14/17 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 
82,3% (04 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt 23,5%); cấp tiểu học có 17/17 trường được công nhận 
trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100% (08 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt 47,05 %); cấp THCS có 
17/18 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 94,4%; cấp THPT có 3/3 trường THPT công 
lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%.
     15 Khối THCS: Thi HSG cấp tỉnh có 71hs đoạt giải (trong đó 01 giải nhất, 15 giải Nhì, 33 giải Ba và 22 
giải KK); đồng đội chung huyện xếp thứ 1/12 huyện, TX,TP. 
        Khối THPT: Kết quả thi HSG cấp tỉnh các môn VH khối 12: Toàn huyện có 62hs đoạt giải (THPT Thanh 
Miện: 02 giải Nhất, 05 giải Nhì, 12 giải Ba, 05 giải KK, đồng đội xếp thứ 3/39; THPT Thanh Miện II: 06 giải Nhì, 11 
giải Ba, 04 giải KK, đồng đội xếp thứ 5/39; THPT Thanh Miện III: 05 giải Ba, 07 giải KK, đồng đội xếp thứ 26/39); 
TTGDNN-GDTX: 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 01 giải KK. Thi HSG cấp tỉnh các môn VH khối 10: Toàn huyện có 53hs 
đoạt giải (THPT Thanh Miện: 06 giải Nhì, 11 giải Ba, 05 giải KK, đồng đội xếp thứ 8/39; THPT Thanh Miện II: 09 
giải Nhì, 06 giải Ba, 05 giải KK, đồng đội xếp thứ 6/39; THPT Thanh Miện III: 04 giải Ba, 7 giải KK, đồng đội xếp 
thứ 23/39).

16 Số ca F0 cách ly theo dõi điều trị tại khoa truyền nhiễm Trung tâm y tế huyện: 1.347 (trong đó: F0: 
1.225 ca, F1: 122 ca, hết cách ly 1.338 ca, còn cách ly 09 F0 hiện tại sức khỏe tốt). Cách ly theo dõi điều trị tại 
nhà/nơi cư trú (tại các xã/TT) từ ngày 25/01/2022 đến ngày 31/8/2022 trên địa bàn huyện ghi nhận tổng số 
22.999 ca F0 (hết cách ly 22.943, còn cách ly 56).

17 Huyện thống kê theo số người được tiêm vắc -xin.
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- Đối với dịch sốt xuất huyết, từ đầu vụ dịch đến nay, trên địa bàn huyện 

không có ổ phát sinh mới; có 02 ca, hiện bệnh nhân đã được điều trị ổn định. các 
dịch bệnh khác đang được kiểm soát tốt.

- Duy trì thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng vào ngày 25 hàng 
tháng; triển khai kế hoạch chương trình phòng chống HIV/AIDS; cấp phát thuốc 
trong chương trình phòng chống tâm thần.

2.2. Công tác khám chữa bệnh, dân số và phát triển 
- Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh; bảo đảm thường trực 24/24 giờ 

kịp thời khám, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Trung tâm Y tế huyện: Số lần khám 
bệnh: 64.196 lượt người, đạt 71,3% Kế hoạch (giảm so cùng kỳ năm 2021); số 
lượt điều trị nội trú 6.384 bệnh nhân, đạt 73,6 % Kế hoạch (tăng so cùng kỳ năm 
2021). Trạm Y tế các xã, thị trấn: Số lần khám bệnh: 33.939 lượt người, đạt 
67,9% Kế hoạch (giảm so cùng kỳ năm 2021). Các phòng khám tư nhân: Số lần 
khám bệnh: 58.959 lượt người (tăng so cùng kỳ năm 2021).

-  Duy trì hoạt động của các chiến dịch, đề án, mô hình; tỷ lệ sinh con thứ 
3 (+) 30,7% (tăng 4,8% so cùng kỳ 2021); tỷ số giới tính khi sinh: 135 bé 
trai/100 bé gái (tăng 4 điểm % so cùng kỳ 2021); tỷ lệ TE<5 tuổi SDD chiều cao 
theo tuổi: 13,5% (giảm 0,5% so cùng kỳ 2021); tỷ lệ TE<5 tuổi SDD cân nặng 
theo tuổi: 9,7% (giảm 0,6% so cùng kỳ 2021).

- Triển khai kế hoạch bảo đảm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; kế 
hoạch kiểm tra về ATTP; các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra các cơ sở hành 
nghề y dược tư nhân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lương thực, 
thực phẩm trên địa bàn. 

3. Văn hoá thông tin, tuyên truyền, thể thao, du lịch
- Tập trung tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước; kỷ niệm của các ngành và hoạt động của huyện; phòng, chống dịch 
Covid-19; chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; bầu cử Trưởng 
thôn/khu dân cư... 

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội TDTT hai cấp lần thứ IX và các 
môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT; thành lập đoàn vận động viên tham 
gia thi đấu và dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX; tổ chức 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, liên hoan ca múa nhạc, thiếu nhi kể chuyện 
sách Hè và tham gia các hoạt động cấp tỉnh; mở và triển khai các lớp năng khiếu 
thể thao, bơi lội, bóng đá .

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu về các điểm du lịch trên địa bàn; 
tiếp đoàn huấn luyện viên, vận động viên và các ngành của tỉnh về tham quan 
Khu danh lam thắng cảnh Đảo Cò trong kỳ SEA Games 31; trong 9 tháng, đón 
khoảng 45.200 lượt khách đến tham quan Khu danh lam thắng cảnh Đảo Cò.
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- Phối hợp kiểm tra các TTHC và điều kiện kinh doanh dịch vụ văn hóa 

thuộc các lĩnh vực thể dục, thể thao có kinh doanh thu tiền: Phòng tập Gym, thể 
hình, bể bơi, sân vận động; kiểm tra, rà soát cá cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ văn 
hóa như: Karaoke, internet, bida... 

- Hướng dẫn đăng ký thi đua xây dựng làng, KDC, cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp văn hóa năm 202218; hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập tổ công nghệ số 
cộng đồng; bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải 
quyết TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Đài phát thanh huyện thực hiện được 160 chương trình với 1.920 tin, bài và 
chuyên mục19; cộng tác với các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử 
huyện và Trang Fanpage Đất và Người Thanh Miện 315 tin, bài.

4. Thực hiện các chính sách xã hội
- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện công tác xuất khẩu lao động tại các 

nước Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)...; chỉ đạo rà soát, hướng dẫn hoàn thiện 
hồ sơ thực hiện hỗ trợ cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ 
sở sử dụng lao động, các hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Quyết định số 08/QĐ-TTg 
về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến 06/9/2022, đã 
hỗ trợ tiền thuê nhà cho 170 người lao động, với số tiền 258 triệu đồng; nghiệm 
thu, hoàn thiện thủ tục, cấp kinh phí hỗ trợ cho gia đình người có công xây mới, 
sửa chữa nhà ở nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ và 7 tháng đầu 
năm 202220. 

- Chỉ đạo tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội21; 
ban hành, triển khai Kế hoạch phòng ngừa mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý 
sau cai nghiện.

- Thẩm định đề nghị giải quyết chế độ cho 685 hồ sơ của người có công, 
thân nhân người có công22; chuyển quà đến các đối tượng chính sách nhân dịp tết 
Nhâm Dần 2022 kịp thời, số tiền gần 6 tỷ đồng; dịp 27/7 số tiền 6.602 triệu đồng 
cho 5578 đối tượng; hướng dẫn rà soát danh sách chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, 
thông tin liệt sĩ.

- Thẩm định, ra quyết định trợ cấp hàng tháng, điều chỉnh mức trợ cấp cho 
722 người, dừng trợ cấp 519 người, hỗ trợ mai táng phí đối với 294 người, số tiền 
2,3 tỷ đồng; cấp mới, cấp bổ sung 3.085 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã 

18 Kết quả có 83 làng, KDC đăng ký đạt 100%; có 100/102 CQĐVDN đăng ký đạt 98%.
19 trong đó có 03 chương trình phát thanh đặc biệt mừng Xuân Nhâm Dần
20 Hỗ trợ xây mới nhà ở 16 hộ, với số tiền 960 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở hiện có 27 hộ, với số tiền 

675 triệu đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, ngân sách huyện; hỗ trợ xây mới nhà ở 22 hộ, với số tiền 1 tỷ 320 
triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở hiện có 13 hộ, với số tiền 325 triệu đồng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện.

21 Đề nghị Tòa án xét đưa 05 người nghiện vào cai nghiện tại trung tâm cai nghiện tập trung ở Chí Linh 
đạt 41,7% so với chỉ tiêu giao (chỉ tiêu đầu năm giao 12 người).

22 Thực hiện trao tặng quà của Huyện ủy, HĐND- UBND, UBMTTQVN huyện với 85 suất quà trị giá 
44.100.000 đồng. Ngoài ra thực hiện trao tặng quà của các đơn vị như tập đoàn Vingroup (04 bà mẹ VNAH với 
số tiền 20.000.000 đồng); Quà Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (cho 05 đối tượng với số tiền 9.000.000 đồng): Quà Hội 
đồng hương Hải Dương ở Lao Cai (cho 20 đối tượng với số tiền 10.000.000 đồng).
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hội, người nghèo, cận nghèo; chúc thọ 3.024 cụ23; tổng hợp danh sách người cao 
tuổi đủ điều kiện chúc thọ, mừng thọ năm 2023.

- Thực hiện trợ cấp khó khăn từ nguồn ngân sách tỉnh cho 1.580 hộ nghèo, 
474 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho 100% hộ nghèo; phối hợp tặng 60 suất quà cho 
hộ nghèo, hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn, 30 triệu đồng; hỗ trợ học bổng 
12 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, 36 triệu đồng.

- Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới 
toàn huyện có 1.582 hộ nghèo (tỷ lệ 3,31%), hộ cận nghèo có 1.605 hộ (tỷ lệ 
3,36%). Thực hiện quy định Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội và Kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo phát sinh. Kết quả đến tháng 6/2022 toàn huyện có 1.695 hộ 
nghèo (chiếm 3.55%); 1.588 hộ cận nghèo (chiếm 3,3%). 

-  Chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng gần 4.000 đối tượng NCC và thân 
nhân, trên 60 tỷ đồng; trợ cấp một lần cho các đối tượng trên 2 tỷ đồng... Chuyển 
tiền trợ cấp hàng tháng 7.350 đối tượng Bảo trợ xã hội cho Bưu điện chi trả, hơn 36 
tỷ đồng.

- Các chính sách BHXH, BHYT được triển khai thực hiện hiệu quả. Tính đến 
hết tháng 9 năm 2022, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc 21.900 
người, đạt 89,92% Kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện 6.170 người, tăng 485 
người so với năm 2021; số người có thẻ BHYT hộ gia đình 36.802, đạt 97% Kế 
hoạch năm 2022. Công tác thanh toán chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng 
đảm bảo kịp thời, đúng quy định24.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
1. Công tác Quốc phòng, quân sự địa phương
- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu 

(SSCĐ), tuần tra canh gác; xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo vệ các ngày 
lễ lớn, tổ chức kiểm soát quân sự và trực SSCĐ phòng không bảo vệ an toàn 
tuyệt đối những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương.

- Tổ chức xây dựng và điều chỉnh Quyết tâm tác chiến phòng thủ huyện 
(QTA), kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ XHCN (KH A2), kế 
hoạch bảo vệ biên giới, vùng biển, vùng trời trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam XHCN (KH A3), kế hoạch đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam XHCN (KH A4).

- Tổ chức điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch PCTT&TKCN, phòng, chống cứu 
nạn, cứu sập năm 2022; xây dựng phương án phòng, chống bão mạnh, siêu bão 
phù hợp sát tình hình thực tế của địa phương.

23 34 cụ tròn 100 tuổi, 65 cụ thọ trên 100 tuổi; số tiền chúc thọ 1,2 tỷ đồng.
24 Số tiền chi lương hưu trợ cấp BHXH 09 tháng đầu năm 2022 là: 208 tỷ đồng, cho 5.145 người thụ hưởng; 

Số lượt người KCB 09 tháng đầu năm 2022 là 153.295 lượt người, số tiền KCB chi tương ứng là 44 tỷ đồng. 
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- Xây dựng kế hoạch, theo dõi, chỉ đạo 17 cơ sở khám sơ tuyển NVQS 

năm 2022 bảo đảm khách quan, chất lượng tốt, tổ chức tốt từ khâu khám tuyển, 
hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức gặp mặt động viên, tổ chức lễ giao nhận quân, bàn 
giao 238/238 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo đảm đúng luật, chất lượng cao.

- Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tổ chức đăng ký, rà soát bổ sung độ 
tuổi 17 và nguồn động viên tuyển quân năm 2022; kết quả độ tuổi 17 có 833 
công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

2. Công tác bảo vệ ANQG và đảm bảo TTAT xã hội
- An ninh quốc gia trên địa bàn được đảm bảo; giữ vững, giải quyết hiệu 

quả các vấn đề về an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, không để bị động bất ngờ 
trong mọi tình huống; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị 
của đất nước, địa phương; tình hình an ninh tôn giáo cơ bản ổn định; thực hiện 
nghiêm túc các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh và quản lý cư trú đối 
với người nước ngoài25; tăng cường nắm tình hình, xử lý thông tin xấu độc, 
chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng26; chỉ đạo và thực hiện nghiêm 
quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng.

- Thực hiện nghiêm quy định tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội 
phạm27; triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, ngăn chặn, 
trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường 
bộ, khu vực công cộng28; thường xuyên tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt 
động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dưới nhiều hình thức, nội dung phong 
phú, dễ hiểu. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”; 
Dự án “Sản xuất, cấp và quản lý CCCD” và Đề án “Phát triển ứng dụng cơ sở 
dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số 
quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”29; tăng cường công tác 
quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ30, quản lý ngành nghề kinh doanh có 

25 Hiện có 283 người nước ngoài lao động, cư trú trên địa bàn (giảm 06 người so với cùng kỳ 2021). 
26 Xây dựng 27 tin, bài viết tuyên truyền, phản bác quan điểm sai trái thù địch đăng tải trên trên các 

phương tiện thông tin, truyền thông (tăng 11 bài), chia sẻ 5.238 lượt bài viết có nội dung phản bác quan điểm sai 
trái, thù địch trên không gian mạng; xử phạt vi phạm hành chính 02 cá nhân đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã 
hội, 10 triệu đồng (bằng so với cùng kỳ 2021). 

27 Tiếp nhận, giải quyết 62 tin báo, tố giác về tội phạm (giảm 06 tin); thụ lý điều tra 47 vụ, 67 bị can (giảm 30 vụ).
28 Phát hiện và xử lý 15 vụ phạm tội về TTXH (giảm 12 vụ); điều tra làm rõ 14/15 vụ (đạt tỷ lệ 93,3%); 

lập hồ sơ đưa 13 người vào giáo dục tại xã, thị trấn (giảm 21 người); phát hiện, xử lý 04 vụ, 04 đối tượng phạm tội 
và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” (giảm 05 vụ); khởi tố 02 vụ, 02 đối tượng (bằng số vụ); xử 
phạt hành chính 02 vụ, 02 đối tượng (giảm 05 vụ). Bắt giữ, xử lý 10 vụ, 50 đối tượng vi phạm pháp luật về cờ bạc 
(bằng so với cùng kỳ 2021); 02 vụ về mại dâm (tăng 01 vụ). Bắt giữ, khởi tố 06 vụ, 07 đối tượng phạm tội về 
kinh tế (tăng 04 vụ), xử phạt hành chính 79 vụ, 79 đối tượng vi phạm về kinh tế (tăng 02 vụ). Bắt giữ, khởi tố 02 
vụ, 02 đối tượng phạm tội về môi trường (tăng 02 vụ), xử phạt hành chính 90 vi phạm pháp luật về môi trường 
(tăng 18 vụ); phát hiện, bắt giữ, khởi tố 21 vụ phạm tội về ma túy (giảm 08 vụ) và xử phạt hành chính 02 vi 
phạm pháp luật về ma túy (giảm 10 vụ). Bắt, vận động đầu thú 03 đối tượng truy nã (giảm 01 đối tượng).  

29 Cấp 12.807 CCCD gắn chíp, trong đó cấp mới 6.216, cấp đổi 124, cấp lại 6467.
30 Vận động 23 công dân (tăng 11 công dân) tự nguyện giao nộp 08 khẩu súng hơi, 02 súng kíp, 02 

súng quân dụng, 02 đao sắt, 01 dao phóng lợn, 05 viên đạn, 5,25kg pháo các loại và 02kg thuốc pháo30. Phát 
hiện, bắt giữ 07 vụ, 08 đối tượng phạm tội và vi phạm về pháo, thu giữ 23,8kg pháo nổ (tăng 06 vụ). Khởi tố 03 



12
điều kiện; hướng dẫn ra mắt 06 mô hình Tổ tự quản về PCCC nâng tổng số mô 
hình trên địa bàn là 10 mô hình; xây dựng 01 mô hình Tổ liên gia tự quản tại thôn 
La Xá, xã Thanh Tùng; củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng tại 
17/17 xã, thị trấn31; diễn tập phương án chữa cháy huy động nhiều lực lượng tại 
khu dân cư và Hội thi thể thao Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 
lượng dân phòng, tự quản về công tác PCCC và CHCH năm 2022; thực hiện có 
hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm TTATGT32; triển khai 
xây dựng Nhà làm việc cho Công an cấp xã trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ; thực hiện Đề án về xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; 
cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT; trên địa bàn huyện không có xã, thị 
trấn phức tạp, trọng điểm về ANTT. 

- Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an huyện thật sự trong sạch, vững 
mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
 3. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, thi hành án

- Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát thường xuyên các văn bản của 
HĐND&UBND huyện33 và Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn ban hành; 
triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác Tư pháp; phổ 
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở.

- Tiếp tục làm tốt công tác trả lời ý kiến bạn nghe đài trên chuyên mục 
pháp luật và đời sống; hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 
2022” đợt 1 và đợt 2; phối hợp tập huấn báo cáo viên pháp luật, Tổ trưởng tổ 
hòa giải cơ sở năm 2022, trợ giúp pháp lý34; kiểm tra tính pháp lý của các hồ sơ 
xử phạt vi phạm hành chính; triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

- Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư được thực hiện hiệu quả, đúng quy 
định. Chủ tịch UBND huyện tiếp 02 lần bằng 11 lượt, 14 người. Ban Tiếp công 
dân tiếp 03 lần bằng 05 lượt, 05 người. Tổng số đơn do Chủ tịch UBND huyện 
tiếp nhận 18 đơn, trong đó: 03 đơn tố cáo, 03 đơn khiếu nại, 12 đơn đề nghị. Sau 

vụ, 04 bị can (tăng 03 vụ so với cùng kỳ 2021), xử phạt hành chính 04 vụ, 04 đối tượng (tăng 03 vụ so với cùng 
kỳ 2021).

31 Tổ chức 268 lượt kiểm tra về công tác PCCC, phát hiện, xử phạt hành chính 31 cơ sở vi phạm số tiền 
60,6 triệu đồng. Tổ chức cứu 04 người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra tại xã Ngũ Hùng, không để xảy ra hậu quả đặc 
biệt nghiêm trọng (giảm 01 vụ so với cùng kỳ 2021).

32 Phát hiện, xử phạt hành chính 410 trường hợp vi phạm, số tiền 824,4 triệu đồng (giảm 789 trường 
hợp, phạt tiền tăng 348,15 triệu đồng so với năm 2019; tăng 145 trường hợp, phạt tiền tăng 355,5 triệu đồng so 
với cùng kỳ 2021). Tổ chức đăng ký mới 30 xe ô tô, 1.308 xe mô tô, 170 xe máy điện theo quy định.

- Xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 02 người chết, 02 người bị thương (giảm 01 vụ, 03 
người chết, bằng số người bị thương).

33 Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/8/2022 được 6.285 văn bản, trong đó Quyết định của Chủ tịch UBND 
huyện 2.372 văn bản, Quyết định của UBND huyện1.599 văn bản, văn bản hành chính khác 2.314 văn bản.

34 Cho 08 xã trên địa bàn huyện năm 2022 (các xã: Đoàn Tùng, Lam Sơn, Ngô Quyền, Hồng Quang, 
Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc, Thanh Giang, Ngũ Hùng).
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khi nghiên cứu, Chủ tịch UBND huyện đã giao Ban Tiếp công dân huyện 
chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền35. 

- Tiếp tục thực hiện thanh tra theo kế hoạch, 09 tháng năm 2022 đã ban 
hành: Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc quản lý, 
sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp; thu, quản lý và sử dụng các 
khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại Trường tiểu học Tân Trào, Trường 
tiểu học Thanh Tùng trong năm 2020, 2021; kết luận thanh tra trách nhiệm của 
Chủ tịch UBND xã Đoàn Tùng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chính sách, pháp 
luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã Đoàn Tùng trong việc quản lý, sử 
dụng ngân sách năm 2020, 2021; tiếp tục thực hiện theo nội dung Kế hoạch 
Chiến lược quốc gia về PCTN; duy trì báo cáo theo định kỳ, đột xuất về công 
tác PCTN trên địa bàn.

- Tổng số phải thi hành là 461 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 
382 việc; số chưa có điều kiện là 79 việc. Trong số có điều kiện thi hành, số thi 
hành xong là 254 việc, giảm 5 việc (giảm 2%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 66,4% 
(giảm 5,5%) so với năm 2021. Còn thiếu so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 
là 16,2%. Tổng số phải thi hành là 12 tỷ 472 triệu 381 nghìn đồng36; trong số có 
điều kiện thi hành, số thi hành xong là 3 tỷ 472 triệu 370 nghìn đồng, tăng 526 
triệu 540 nghìn đồng (tăng 2%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 34,3% (giảm 0,6%) so 
với năm 2021; thiếu so với chỉ tiêu của Cục THADS tỉnh giao 7%.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN
1. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền

35 - 03 đơn tố cáo:  Đơn tố cáo của công dân thôn Đông, xã Thanh Tùng. Tố cáo công dân lấn chiếm đất ao. 
Đơn đã được chuyển đến Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng. Đơn tố cáo của công dân thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, 
huyện Thanh Miện. Tố cáo ông trưởng thôn Bùi Xá có hành vi thiếu trung thực, làm hồ sơ khống để nhận tiền hỗ 
trợ di dời mộ của Nhà nước. Đơn đã được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện và Chủ tịch 
UBND xã Đoàn Kết. Đơn tố cáo của công dân thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện. Tố cáo ông trưởng 
thôn Bùi Xá có hành vi thiếu trung thực, làm hồ sơ khống để nhận tiền hỗ trợ di dời mộ của Nhà nước, che dấu việc 
con trai tham gia vào đường dây làm văn bằng giả, chưa làm tốt vai trò và nhiệm vụ của một người trưởng thôn và Bí 
thư Chi bộ thôn. Đơn đã được chuyển đến Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết.

- 03 đơn khiếu nại:  Đơn khiếu nại của công dân Vũ Đình Vĩnh, thôn Đông, xã Thanh Tùng. Khiếu nại 
thông báo hành chính của UBND xã Thanh Tùng. Đơn đã được chuyển đến Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng. Đơn 
khiếu nại của các công dân: Đỗ Văn Tuyên, Nguyễn Văn Sử, Nguyễn Bá Hùng, Đỗ Văn Hùng khu Thờ Nợ, xã Đoàn 
Tùng. Khiếu nại hành vi đe dọa, cưỡng ép bàn giao đất trái pháp luật của Chủ tịch UBND xã Đoàn Tùng. Đơn đã được 
chuyển đến Chủ tịch UBND xã Đoàn Tùng. Đơn khiếu nại của công dân Vũ Trọng Nhân, thôn Phương Khê, xã Chi 
Lăng Bắc. Khiếu nại hành vi, quyết định của Chủ tịch UBND xã Chi Lăng Bắc. Đơn đã được chuyển đến Chủ tịch 
UBND xã Chi lăng Bắc.

- 12 đơn đề nghị: Nội dung các đơn: Đề nghị xem xét chế độ đối với người có công với cách mạng, 
việc cấp GCNQSDĐ, đo đạc đất gia đình đang sử dụng, xem xét việc bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 
GPMB... Trong đó: 02 đơn được chuyển đến Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 01 đơn chuyển 
đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, 01 đơn chuyển đến Chủ tịch HĐGPMB và Trưởng phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện, 01 đơn chuyển đến Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện, 02 đơn chuyển đến 
Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết, 01 đơn chuyển đến Chủ tịch UBND xã Đoàn Tùng, 01 đơn trả lại vì đã có kết luận 
thanh tra, 03 đơn trùng lặp.

36 Trong đó: Số có điều kiện thi hành là 10 tỷ 119 triệu 966 nghìn đồng; Số chưa có điều kiện  là 2 tỷ 
352 triệu 414 nghìn đồng,
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- Chỉ đạo chấm điểm, tổng kết công tác CCHC; kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm về một số hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC năm 2021; giao chỉ 
tiêu, biên chế, số lượng người làm việc năm 2022 cho các phòng chuyên môn, 
các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; xây dựng Kế hoạch biên chế, số 
lượng người làm việc năm 2023; phối hợp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 
quản lý giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030; thực hiện tốt quy trình, thủ tục bổ 
nhiệm mới, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển định kỳ cán bộ lãnh đạo tại 
một số cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí làm việc và xét tuyển một số chức danh 
cán bộ, công chức cấp xã; giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho một số 
trường hợp theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP37; 
tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2022; 
chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức bầu cử Trưởng thôn/KDC, nhiệm kỳ 
2022-2025. Kết quả, cuộc bầu cử ngày 18/9/2022 diễn ra an toàn, đúng luật, tỷ 
lệ cử tri đi bầu cử cao, đạt 91.2%; đã bầu được 83/83 trưởng thôn/khu dân cư 
trên địa bàn huyện.

- Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và xây dựng Đề án vị trí 
việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện; tổ chức 
tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua 
năm 2022 khối thi đua cấp huyện; đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện; 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; hướng dẫn Giáo hội 
phật giáo Việt Nam huyện tổ chức Lễ Phật đản; nắm bắt tình hình, quản lý Nhà 
nước về tôn giáo trên địa bàn huyện.

2. Công tác cải cách hành chính
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án 05-ĐA/HU, ngày 27/9/2021 của Huyện 

ủy Thanh Miện về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 
điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; ban hành các 
kế hoạch về công tác CCHC năm 2022, kế hoạch thực hiện công việc đột phá, 
kiểm soát TTHC, đơn giản hóa TTHC năm 2022; ban hành các văn bản hướng 
dẫn, tập huấn, chỉ đạo tập trung vào công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động Bộ phận Một cửa; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 
4; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chứng thực bản sao điện tử từ bản 
chính...; thành lập BCĐ và các Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã, thị trấn; tổ chức 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp mở tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ TTHC 
online, thanh toán trực tuyến... trên mạng internet.

- Trong 09 tháng, Bộ phận Một cửa 02 cấp huyện, xã38 đã tiếp nhận 67.984 
hồ sơ (Tiếp nhận trực tuyến, DVC mức độ 3,4: 40.741 hồ sơ, đạt 59,9 %; trực tiếp 

37 Chuyển xếp lương khi có bằng cấp chuyên môn cho 11 cán bộ xã; giải quyết chế độ nghỉ hưu trước 
tuổi cho 01 cán bộ xã và 09 viên chức khối trường và 01 cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi; bổ nhiệm mới 6 lãnh 
đạo, quản lý; bổ nhiệm lại 7 lãnh đạo, quản lý; điều động, chuyển đổi vị trí việc làm cho 08 công chức xã; tiếp 
nhận 05 giáo viên ngoài huyện; 02 công chức huyện; thuyên chuyển 22 giáo viên trong huyện; luân chuyển định 
kỳ đối với 20 Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Mầm non. 
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và Bưu chính công ích: 27. 003 hồ sơ, chiếm 39,7%; kỳ trước chuyển qua: 240 hồ 
sơ). Hồ sơ trả trước và đúng hạn: 67526 hồ sơ, đạt 99,8%; trả quá hạn: 134 hồ sơ, 
chiếm 0,2%; đang giải quyết 323 hồ sơ. Số hóa hồ sơ TTHC: Số hóa tiếp nhận 
TTHC đạt 56,38%, số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 25,9%. Tiếp nhận, xử lý 
và giải quyết 01 phản ánh kiến nghị của công dân về hành vi hành chính của công 
chức cấp xã, báo cáo UBND tỉnh, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử 
huyện. Hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện huyện đạt 10,96% 
(882/8.051 hồ sơ).

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Trong 09 tháng năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng tác động của lạm phát, 

giá xăng dầu Thế giới lên cao; tình hình dịch bệnh Covid-19 và thời tiết, khí hậu 
diễn biến bất thường; song, với việc quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ các 
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. 
Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, thể 
thao, du lịch trở lại hoạt động bình thường. Giá trị sản xuất của các ngành kinh 
tế đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có sự 
chuyển biến mạnh mẽ; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được triển khai 
đồng bộ và đạt kết quả tốt; công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan 
tâm; các chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ 
xã hội được thực hiện đúng quy định. Công tác xây dựng chính quyền được 
quan tâm đẩy mạnh, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính cơ bản đáp 
ứng yêu cầu; công tác chuẩn bị và cuộc bầu cử Trưởng thôn/khu dân cư nhiệm 
kỳ 2022-2025 tại các xã, thị trấn đạt kết quả tốt. Công tác quốc phòng, quân sự 
địa phương được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
tiếp tục được giữ vững. 

2. Tồn tại, hạn chế 
- Công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất của một số dự án39, giải quyết các 

tồn tại về đất đai còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý đất đai tại một số địa 
phương chưa chặt chẽ dẫn đến còn có một số hộ dân xây nhà trên đất chuyển đổi, 
đất công, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự ý san lấp, xây dựng công trình khi 
chưa được bàn giao đất. 

- Công tác quản lý về xây dựng, sửa chữa nâng cấp một số công trình tôn 
giáo chưa chặt chẽ; tiến độ triển khai thi công xây dựng một số dự án, công trình 
và công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra; một 
số sắc thuế thu chưa cao.

38 Tính đến 17h ngày 30/9/2022.
39 Dự án Khu dân cư mới xã Phạm Kha; khu dân cư mới phía Nam chợ Neo, thị trấn Thanh Miện; đường 

vành đai phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện.
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- Công tác quản lý dịch vụ du lịch tại Đảo Cò chưa chặt chẽ, còn để một 

số hộ kinh doanh, buôn bán chim hoang dã; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và 
chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

- Một số trường đã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn trước, nay đến hạn kiểm 
tra công nhận lại chưa đạt, vì chưa đảm bảo theo yêu cầu về cơ sở vật chất. 

- Hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, việc hướng dẫn người dân 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở một số xã chưa thường xuyên; trang thiết bị 
kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn 
nhiều khó khăn; việc thực hiện chữ ký số, sử dụng hòm thư công vụ, hoạt động 
của Trang thông tin điện tử một số xã còn hạn chế.

- Ý thức chấp hành pháp luật, nhất là về TTATGT của một bộ phận người 
dân chưa cao. Công tác tiếp công dân, phân loại đơn ở một số xã chưa được quan 
tâm; việc tổ chức thực hiện kết luận giải quyết tố cáo và kết luận thanh tra tại một 
số địa phương còn chậm, chất lượng còn thấp.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
3.1. Nguyên nhân khách quan
- Những bất ổn của tình hình kinh tế, chính trị trên Thế giới và diễn biến 

của dịch Covid -19 đã tác động mạnh đến kinh tế, xã hội trong nước; giá cả các 
mặt hàng tăng cao, nhất là giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, 
phân bón, thức ăn chăn nuôi..., chi phí đầu vào cao, sản phẩm nông sản tiêu thụ 
khó khăn, sản xuất không có lãi, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh 
doanh, nhu cầu tiêu dùng và thu nhập của Nhân dân.

- Thời tiết diễn biến bất thường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực 
hiện kế hoạch sản xuất thuộc các lĩnh vực nông nghiệp40, xây dựng. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan
- Nhận thức của một bộ phận Nhân dân về chế độ, chính sách, pháp luật 

còn hạn chế dẫn đến tiến độ bồi thường, GPMB ở một số dự án còn chậm.
- Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; việc 

giải quyết vi phạm về đất đai có nơi chưa kịp thời, triệt để; công tác quản lý môi 
trường ở một số địa phương chưa sâu sát, ý thức của một bộ phận người dân 
trong bảo vệ môi trường chưa cao.

40 - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh kèm theo mưa, từ ngày 19/02/2022 trên địa bàn huyện 
nhiệt độ giảm sâu từ 7-12 0C, trời rét đậm, rét hại kèm theo mưa, lượng mưa đo được tại Thị trấn Thanh Miện từ 
18h ngày 18/02/2022 đến 7h ngày 21/02/2022 là 72mm. Mưa kết hợp với rét đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ 
gieo cấy, sinh trưởng phát triển của cây lúa và đã gây ngập úng là 2.000 ha diện tích lúa mới cấy, gieo vãi, trong đó 
diện tích bị thiệt hại từ trên 70% trở lên ước 1.200 ha, thiệt hại từ 30 đến dưới 70% là 800 ha.

-  Trong 09 tháng đầu năm 2022, xảy ra 03 đợt mưa lớn làm một số diện tích lúa, rau màu khu vực trũng 
thấp bị chết, ao đầm nuôi thủy sản bị tràn bờ; giá cả vật tư nông nghiệp cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và việc 
tái đàn của các hộ nông dân.
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- Người đứng đầu UBND một số xã chưa thực sự quyết liệt trong chỉ

đạo, điều hành thực hiện CCHC; hoạt động chuyển đổi số, tiếp công dân, phân 
loại đơn, thư, giải quyết phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo của Nhân dân; 
công tác tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình còn mang tính hình thức, 
hiệu quả đạt được chưa cao.

Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022

I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, chuột phá hoại cho lúa 

mùa, rau màu; thu hoạch lúa Mùa nhanh gọn, giải phóng đất cho sản xuất vụ Đông; 
triển khai kế hoạch làm vụ Đông, đẩy mạnh sản xuất có hợp đồng bao tiêu sản 
phẩm và sản xuất rau an toàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 1.000 ha; xây dựng và 
thực hiện kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân, triển khai sản xuất vụ Chiêm Xuân 
2022-2023; chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây vụ Đông; hướng dẫn phát 
triển đàn gia súc, gia cầm và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tiêm phòng cho 
đàn gia súc, gia cầm vụ Thu; duy trì và nâng cao chất lượng các diện tích nuôi 
trồng thủy sản; tích cực chỉ đạo các HTX Dịch vụ nông nghiệp thực hiện theo Luật 
HTX năm 2012; phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc 
bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, gia cầm và thuốc thú y; chú trọng công tác phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chỉ 
đạo các xã xây dựng lộ trình, kế hoạch, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu, từng cá nhân trong công tác xây dựng NTM; tăng cường hướng 
dẫn các xã đăng ký về đích xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022; hoàn 
thiện tiêu chí, công trình còn thiếu theo kế hoạch và các xã đạt chuẩn NTM; tiếp 
tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí NTM nâng 
cao, kiểu mới giai đoạn 2021- 2025 của Chính phủ; từng bước hoàn thiện tiêu 
chí xây dựng đô thị theo lộ trình; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP  cấp tỉnh năm 2022.

3. Phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh lập hồ sơ, đề nghị bổ sung 
các khu công nghiệp (KCN) dự kiến được thành lập vào Quy hoạch phát triển 
các KCN ở Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý, trình 
UBND tỉnh Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Tứ Cường - Chi Lăng 
Bắc và CCN Tứ Cường; hoàn thành hồ sơ đề nghị điều chỉnh mục tiêu Dự án 
Nhà máy sản xuất hàng may mặc và túi xách thành Dự án đầu tư xây dựng, kinh 
doanh hạ tầng CCN Cao Thắng; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư 
vào CCN Đoàn Tùng 2 và diện tích còn lại của CCN Ngũ Hùng - Thanh Giang; 
khuyến khích hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào các điểm công nghiệp đã được 
quy hoạch; tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
công nghiệp duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thi công 
xây dựng, sớm đưa các dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 
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vào hoạt động; hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống lưới 
điện, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp 3 
tháng cuối năm tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021.

4. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn sau khi được phê 
duyệt; rà soát các quy hoạch chuyên ngành, cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với 
quy hoạch tỉnh; lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đoàn Tùng đến 
năm 2030; thực hiện tốt công tác lập quy hoạch chi tiết và triển khai dự án đầu tư 
các khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư đã có trong kế hoạch; tuyên truyền, hướng 
dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu 
tư, từng bước nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng trong quy hoạch 
chung; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử 
dụng các dự án, công trình được HĐND huyện quyết định đầu tư năm 2022; triển 
khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình trong kế hoạch năm 2023; hoàn 
thành thi công xây dựng các công trình chuyển tiếp; lập hồ sơ, đề nghị Tỉnh uỷ, 
UBND tỉnh cho phép đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của khu hành chính tập 
trung của huyện; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về xây dựng. Phấn đấu giá trị 
sản xuất ngành xây dựng ba tháng cuối năm tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021.

5. Phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nhằm duy trì tốc độ tăng 
trưởng của các nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn; nâng cao chất lượng phục vụ, mở 
rộng thị trường và quy mô hoạt động của các cơ sở thương mại; khai thác có hiệu 
quả hệ thống cơ sở vật chất thương mại; tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ 
sơ pháp lý, triển khai thi công, sớm đưa các dự án thương mại đã được UBND 
tỉnh, UBND huyện chấp thuận đầu tư vào hoạt động41; phối hợp kiểm tra, giám 
sát, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại. Phấn 
đấu giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ 3 tháng cuối năm tăng 14,0% so 
với cùng kỳ năm 2021.

6. Hoàn thành công tác công tác bồi thường GPMB dự án đầu tư xây dựng 
đường trục Đông - Tây của tỉnh, đoạn qua địa bàn huyện; triển khai các bước 
GPMB đường trục Bắc Nam của huyện; tổ chức khởi công dự án Cải tạo, nâng 
cấp đường xã Hồng Phong42; dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đường 
huyện Bình Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào, đường vành đai phía Đông Bắc thị 
trấn Thanh Miện; tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống 
giao thông nông thôn; tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật 
tự an toàn giao thông; phối hợp ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao 
thông đường bộ; kiểm tra, rà soát, xử lý điểm đen tai nạn giao thông; kiểm tra 
việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ. 

41 Tại các xã Hồng Quang, Đoàn Tùng, Chi Lăng Nam, Cao Thắng và thị trấn Thanh Miện .
42 Đoạn nối từ đường tỉnh 392B tới đường huyện Cao Thắng - Tiền Phong.
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7. Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022; hoàn 

thành công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trình UBND 
tỉnh phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện 
các dự án, giải quyết các tồn tại, vướng mắc về đất đai, xử lý đất dôi dư, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, lập thẩm định hồ sơ thực hiện các 
quyền của người sử dụng đất; chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác vệ sinh 
môi trường ở nông thôn.

8. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, phấn 
đấu toàn bộ các chỉ tiêu thu đều đạt và vượt cao so với dự toán; đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; rà soát, kịp thời điều chỉnh 
vốn từ các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân vốn, sang các dự án 
có khả năng giải ngân vốn cao, đảm bảo hết năm 2022 giải ngân đạt 100% kế 
hoạch vốn. 

9. Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết công tác triển khai, thực hiện các đề 
án, kế hoạch, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 
thuộc lĩnh vực kinh tế. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Tăng cường công tác y tế dự phòng, các hoạt động chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho Nhân dân; chủ động bám sát tình hình diễn biến của dịch Covid-19, 
đặc biệt là những biến thể mới, sẵn sàng chủ động mọi phương án ứng phó trong 
trường hợp dịch bùng phát trở lại; thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc - xin phòng 
Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng, đặc biệt là trẻ em theo hướng dẫn của 
ngành y tế; nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh và chất lượng các dịch vụ y 
tế trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả chính sách dân số và phát triển, chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em, duy trì mức sinh hợp lý, giảm chênh lệch tỷ 
số giới tính khi sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 ở các cấp 
học, bậc học; tập trung thực hiện Kế hoạch nâng cao tỷ lệ huy động trẻ trong độ 
tuổi Nhà trẻ đến trường; tập trung đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi các cấp học; 
tiếp tục rà soát các điều kiện về đội ngũ; tăng cường cơ sở vật chất các nhà 
trường đáp ứng với yêu cầu mới.

3. Tiếp tục chỉ đạo huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết 
chế văn hóa cấp thôn; duy trì tốt phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn 
hóa, đô thị văn minh; quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ 
thuật phục vụ chuyển đổi số; chú trọng công tác quản lý Nhà nước về du lịch, 
đặc biệt quan tâm đến công tác quảng bá, giới thiệu để thu hút du khách đến 
tham quan tại Khu du lịch sinh thái Đảo Cò.

4. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách 
mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội; đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn 
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thiện hồ sơ về nhà ở của người có công đã đủ điều kiện để trình cấp có thẩm 
quyền quyết định hỗ trợ; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách khuyến 
khích thoát nghèo, chương trình giảm nghèo, góp phần cải thiện và nâng cao 
chất lượng đời sống Nhân dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

5. Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết công tác triển khai, thực hiện các 
đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thuộc lĩnh vực văn 
hóa - xã hội. 

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH
1. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng 

vũ trang; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH 
trên địa bàn; chỉ đạo các xã, thị trấn nắm chắc nguồn tuyển quân, tổ chức khám 
sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt 
công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức các cuộc 
diễn tập, huấn luyện theo kế hoạch.

2. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an 
ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế; nâng cao hiệu 
quả công tác phòng ngừa tội phạm; thực hiện hiệu quả các cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm; tháng cao điểm phòng, chống ma túy; đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và thực 
hiện cấp CCCD gắn chíp và định danh điện tử; triển khai đồng bộ các biện pháp 
đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao 
thông trên địa bàn; tăng cường PCCC và CNCH, không để xảy ra cháy nổ gây 
hậu quả nghiêm trọng; tiếp tục triển khai xây dựng Nhà làm việc cho công an 
cấp xã trên địa bàn huyện.

3. Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết công tác triển khai, thực hiện các 
đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thuộc lĩnh vực an 
ninh, quốc phòng. 

4. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tập trung giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư của công dân; hoàn thành toàn 
bộ các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo Kế hoạch; đẩy mạnh thực hiện 
các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; làm tốt 
công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hai 
cấp huyện, xã; tập trung xử lý, giải quyết các TTHC về tư pháp; nâng cao hiệu 
quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong thực thi nhiệm vụ; tăng 
cường công tác thi hành án dân sự.

IV. XÂY DỰNG, CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN
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27/9/2021 của Huyện ủy Thanh Miện về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây 
dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn huyên, giai đoạn 2020-
2025; tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên 
môn của huyện; thực hiện việc chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022 cấp huyện và 
cấp xã; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức 
trong việc thực hiện CCHC, chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. 

2. Tiếp tục bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn; tăng cường 
hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, lập tài khoản 
Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Hải Dương, cổng dịch vụ công 
Bộ Công an để thực hiện nộp hồ sơ online (DVC trực tuyến mức độ 3, 4), chứng 
thực bản sao điện tử từ bản chính...; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường 
hợp còn để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn trên cả hồ sơ giấy và trên phần mềm 
Một cửa. 

3. Chỉ đạo tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 
2022; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 
viên chức theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng còn lại năm 2022 của 
UBND huyện Thanh Miện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 
trong huyện;
- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nhữ Văn cúc
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