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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2022; 

Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Tổng giá trị thu nhập trên địa bàn thị trấn thực hiện ước đạt 893,6 tỷ đồng so 

với năm 2021 đạt 826,5 tỷ đồng tăng 8,1 %.
Trong đó:
-  Giá trị sản xuất nông nghiệp - chăn nuôi - thuỷ sản đạt 166,5 tỷ đồng tăng 0,8 

% so với năm 2021.
-  Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 201,2 tỷ đồng tăng 8,6 % so với năm 

2021.
-  Giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại đạt 357,4 tỷ đồng tăng 8,3% so với năm 

2021.
-  Các nguồn khác đạt 168,5 tỷ đồng.
2. Tổng thu ngân sách năm 2022 (tính đến 30/11/2022) là: 25.163.531.902đ đạt 

tỷ lệ 151,45% so với dự toán giao đầu năm.
3. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61 triệu đồng/người/năm (KH 61 

triệu đồng/người/năm).        
4. Số hộ nghèo là 38 hộ = 0,85%, (Giảm 0,12% so với năm 2021 – KH 0,8%) 

theo Tiêu chí mới.
5. Tạo điều kiện hồ sơ việc làm mới cho trên 308 lao động (KH 230-250 lao 

động).
6. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,01 % ( KH 1,04%). 
7. Số hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH là  3.747/4.056 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 

92,38% (Tăng 5,48% so với năm 2021 - KH trên 90%). Có 9/9 thôn, khu dân cư được 
công nhận lại thôn, khu dân cư văn hóa.

8. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị trấn tiếp tục được 
duy trì và giữ vững. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS (173/173 học sinh) đạt 100%; 
học sinh thi đỗ vào THPT (97/118 học sinh dự thi) đạt 82,2 %.

9. Hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá – xã hội đã có nhiều chuyển biến tích 
cực, an ninh - trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tình hình nông thôn ổn định.
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B. KẾT QUẢ TRÊN CÁC LĨNH VỰC
I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 
Năm 2022, Đảng ủy, UBND thị trấn và các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, 

thôn, khu dân cư tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng 
tạo, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đã kịp thời Kiện toàn BCĐ 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 
Nghị quyết số128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 
tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của 
người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch được đẩy mạnh, đồng thời 
phát động và khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 
mùa Xuân năm 2022, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin, các trường hợp mắc 
bệnh cơ bản đều là biểu hiện nhẹ, không triệu chứng, giảm số ca bệnh nặng và tử 
vong. Chuẩn bị mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, nhất là việc nâng cao 
chất lượng hoạt động của y tế cơ sở; thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi và điều trị 
người nhiễm Covid-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà/nơi cư trú, giảm tải 
cho các cơ sở y tế tuyến trên. Năm 2022, thị trấn có 1.896 trường hợp F0, 2.375 
trường hợp F1, tử vong 02 ca. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao 
động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng 
dẫn của Trung ương.

Thực hiện tốt chiến dịch tiêm phủ diện rộng vacxin phòng chống Covid – 19. Tỷ 
lệ tiêm vắc-xin cho đối tượng 18 tuổi trở lên, mũi 3: 8244 người (82,3%), mũi 4: 2270 
người (22,7%); đối tượng từ 12-17 tuổi: mũi 1: 698 (100%), mũi 2: 698 (100%), mũi 
3: 637 (91,3%); đối tượng từ 5-11 tuổi: mũi 1: 1835 (87,5%), mũi 2: 1522 (72,5%).

II. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp
1.1. Về trồng trọt
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp diện tích gieo cấy, cơ cấu gồm các 

giống: Gia lộc-516, VN-20, Bắc Thơm số 7, Đài thơm 8, Nếp-415, TBR-97, TBR-
279… Triển khai mô hình cấy lúa bằng máy tại các thôn Đìa, Lẻ Doi, Nghĩa. Thành 
lập Tổ kiểm tra diện tích lúa bị chết rét, hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng NN&PTNT 
huyện xem xét hỗ trợ với diện tích là 80,6 ha. Năng suất bình quân đạt 176 kg/sào ( 
48,8 tạ/ha). 

Chỉ đạo làm thủy lợi nội đồng, nạo vét máng xương cá khối lượng 1.300m3, hỗ 
trợ 25.1 kg thuốc diệt chuột, hỗ trợ máy cấy cho các vùng quy hoạch với số tiền hỗ trợ 
là 15.800.000đ. Phối hợp các ngành đoàn thể tổ chức 3 lớp chuyển giao khoa học kỹ 
thuật cho trên 500 lượt người tham dự.

Tăng cường phòng, chống thiên tai, ứng phó với tình hình mưa bão, khắc phục 
ảnh hưởng do thiên tai, mưa bão xảy ra trong năm.

Tổng vốn HTX quản lý tính đến ngày 30/11/2022 là 3.957.386.045đ.
Trong đó: 
Tài sản cố định là:                                                    2.822.067.745đ
 Vốn lưu động là :                                                     1.135.318.300đ.
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1.2. Về chăn nuôi
Triển khai đến các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản thực hiện 

ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng chất cấm trong sản 
xuất và chăn nuôi. Tuyên truyền các hộ tăng cường phun thuốc tiêu độc, khử trùng vệ 
sinh chuồng trại trong chăn nuôi và nơi công cộng nhằm tiêu diệt các mầm bệnh nguy 
hiểm tại chợ dân sinh Lai Cách, chợ cóc và một số tuyến đường chính... Tổng đàn lợn 
nái là 100 con; lợn thịt 12.000 con; đàn trâu, bò sinh sản là 20 con; trâu, bò thịt là 22 
con; gà đẻ là 15.000 con; gà thịt là 20.000 con; đàn vịt đẻ là 400 con; vịt thịt là 8.000 
con; đàn chó là 500 con). Tổ chức tiêm phòng vụ xuân và hè thu cho đàn gia súc, gia 
cầm, tiêm phòng dại cho đàn chó (cụ thể: tiêm phòng cho 54.000 con gà, vịt các loại; 
hơn 300 con lợn thịt và hơn 100 con lợn nái và 172 con chó).

2. Quản lý đất đai và m«i trêng

2.1. Công tác quản lý đất đai
Rà soát hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất đợt 1 năm 2022 cho 05 hộ 

(đã cấp Giấy CNQSD đất cho 01 hộ thôn Gạch). Phối hợp với Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất huyện Cẩm Giàng cấp GCNQSD đất cho 38 hộ trúng đấu giá QSD 
đất Khu dân cư mới thôn Tiền, Thôn Trụ thị trấn Lai Cách theo quy định. Lập Sổ bộ 
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nông nghiệp năm chu kỳ 2022-2026. 

Trong năm năm 2022 có 05 trường hợp vi phạm, UBND thị trấn đã kịp thời phát 
hiện và xử lý ngay từ khi mới phát sinh cụ thể: Giải tỏa vi phạm đối với 01 hộ xây 
dựng tường bao trái phép trên đất công.  01 hộ dựng công trình nán tôn trái phép trên 
đất 03; 01 hộ san lấp ao đất công trái phép; 01 hộ tự ý hàn khung sắt trên diện tích ao 
đất công; 01 hộ phá dỡ nhà, cuốc móng tự ý san lấp ao đất công. 

Thực  hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 2241/KL-UBND ngày 18/6/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương. Yêu cầu công ty Giầy Cẩm Bình bàn giao diện tích 5.179,6 
m2 đất thuộc quy hoạch đường cụm công nghiệp, mương, đất khó canh tác theo Quyết 
định số 354/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 cho UBND thị trấn quản lý, đồng thời xây 
dựng kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch đấu giá QSD đất. 

Phối hợp Hội đồng GPMB huyện rà soát nguồn gốc đất một số dự án được phê 
duyệt: Dự án Khu công nghiệp Lai Cách; Dự án nhà máy đèn Led và cho thuê nhà 
xưởng; Tiếp tục phối hợp tuyên truyền đến các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư thôn 
Trụ - Thị trấn Lai Cách và Phường Tứ Minh – TP Hải Dương.

Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nhân 
dân.

Làm văn bàn đề nghị các cấp bàn giao diện tích thuộc Khu dân cư cơ quan phía 
Đông Cầu Vượt phục vụ xây dựng trụ sở công an thị trấn.

2.2. Công tác vệ sinh môi trường
Tiếp tục ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Hải Dương là 

223.000.000đ/tháng. Bình quân thu 22.000đ/khẩu/tháng, trong đó thị trấn đang thu 
khẩu thường trú 15.000đ/khẩu, khẩu tạm trú 18.000đ/khẩu. 

- Tổng thu phí VSMT đến 30/11/2022 = 2.198.768.000đ. Trong đó: 
+ Thu khẩu thường trú                       = 1.085.937.000đ; 
+ Thu khẩu tạm trú                            =   293.886.000đ; 
+ Thu của Cơ quan, nhà hàng            =    218.945.000đ; 
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+ NS thị trấn hỗ trợ                           =    400.000.000đ; 
+ Thu từ nguồn xã hội hóa (Công ty Đại Dương hỗ trợ) = 200.000.000đ
 - Tổng chi phí VSMT đến 30/11/2022 = 3.060.820.577đ. Trong đó: 
+ Chi trả kinh phí còn thiếu phục vụ công tác VSMT năm 2021 chuyển sang 

năm 2022 = 621.559.800đ. 
+ Chi trả Công ty Môi trường Đô thị Hải Dương tính đến 30/11/2022 = 

2.381.060.777đ. 
+ Chi trả công người thu = 58.200.000đ. 
* Đối trừ thu - chi phí VSMT còn thiếu: 862.052.577đ.
Tiếp tục làm Công văn đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Cẩm Giàng và các cơ 

quan chức năng hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.
Phối hợp Công ty cổ phần Vệ sinh môi trường đô thị Hải Dương khảo sát khối 

lượng rác đối với các thôn, khu dân cư ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị 
Hải Dương làm cơ sở hợp đồng năm 2023, thời gian khảo sát từ ngày 01/8/2022 đến 
ngày 31/8/2022 và khảo sát từ ngày 25/10 đến 10/11/2022; Bình quân khối lượng rác 
là 8,75 tấn/ngày; chia theo khẩu của các đơn vị và theo mức giá mới của công ty Môi 
trường đô thị Hải Dương mỗi khẩu phải đóng góp trên 34.000đ/khẩu/tháng.

Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác VSMT năm 2023; trước mắt thống nhất 
quý 1/2023 thu khẩu thường trú là 20.000đ/khẩu/tháng; khẩu tạm trú 
22.000đ/khẩu/tháng; từ Quý 2/2023 giao cho các thôn, khu dân cư tự chịu trách nhiệm 
thu, chi công tác VSMT; tập thể chỉ hỗ trợ 3-5.000đ/khẩu thường trú/tháng.

3. Giao thông thñy lîi vµ xây dựng
Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; 

giao chỉ tiêu vật tư phục vụ phòng chống thiên tai cho các thôn, khu dân cư với số 
lượng 4.500 bao tải, 300 tre cây, đất 200m3.  Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban 
chỉ huy, các tiểu ban, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa 
bão năm 2022.

Kiểm tra, lập biên bản vi phạm, thu giữ, ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh dọc 
tuyến đường 394 tự thu dọn mái che, lán vẩy, biển quảng cáo trả lại hành lang vỉa ra. 
Đồng thời tổ chức lực lượng giải tỏa xong vi phạm hành lang vỉa hè đường 394 đảm 
bảo lòng đường, vỉa hè thông thoáng và cảnh quan đô thị sạch đẹp.  

Tổ chức hội nghị nhân dân thôn Lẻ Doi triển khai nâng cấp đường phố đô thị và 
hiến đất mở rộng đường giao thông tuyến đường từ đường 394 đi đầu làng thôn bầu 
và từ Quốc lộ 5A cổng Huyện đội đi qua cổng Trường Tiểu học và THCS Lai Cách 
đến hết địa phận thôn Bầu.

Đôn đốc đơn vị thi công xây dựng công trình Nhà làm việc và công trình phụ trợ 
Trạm y tế, Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học, nhà lớp học 3 tầng 12 
phòng trường Mầm Non trung tâm thị trấn Lai Cách. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng Trụ 
sở công an thị trấn trình các cấp phê duyệt để triển khai thực hiện vào đầu năm 2023.
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Tổ chức các hội nghị chuyên đề về khắc phục chợ dân sinh Lai Cách; Hội nghị 

BTV Đảng ủy, Đảng ủy, UBND thị trấn mở rộng đến các đồng chí Bí thư – Trưởng 
thôn; Hội nghị Hộ tiểu thương chợ Lai Cách. Báo cáo phương án khắc phục chợ dân 
sinh Lai Cách đến hội nghị Lãnh đạo UBND huyện; Thường trực huyện ủy; BTV 
Huyện ủy để làm cơ sở cho UBND huyện báo cáo xin ý kiến các Sở, Ban ngành tỉnh 
Hải Dương, xin ý kiến UBND tỉnh Hải Dương.

4. Công tác Tài chính- Ngân sách và tín dụng
4.1. Công tác tài chính:
Đầu năm 2022, UBND thị trấn đã xây dựng dự toán thu - chi ngân sách và được 

HĐND thị trấn thông qua. Tổng thu ngân sách năm 2022 (tính đến 30/11/2022) là: 
25.163.531.902đ đạt tỷ lệ 151,45% so với dự toán giao đầu năm. Tổng chi ngân sách 
năm 2022 (tính đến 30/11/2022) là: 21.828.377.774đ đạt tỷ lệ 131,38% so với dự toán 
giao đầu năm. Dư chuyển tháng 12/2022.: 3.335.154.128đ. 

4.2. Công tác ngân sách – Tín dụng:
Các ngân hàng đã phối hợp với các đoàn thể triển khai và giải ngân tạo điều kiện 

thuận lợi về hồ sơ để hộ kinh doanh tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh doanh 
dịch vụ, mở mang ngành nghề, đa dạng hóa các mặt hàng phục vụ nhu cầu của nhân 
dân trong và ngoài khu vực.

Tổng nguồn vốn vay phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn là 20.246.600.000đ.
* Hội nông dân: 3.117.600.000đ
Trong đó: 
+ Quỹ Hội nông dân cho 06 hộ vay = 104.579.000đ
+ Quỹ hỗ trợ nông dân cho 06 hộ vay = 103.021.000đ
+ Vốn NHCS huyện cho 36 hội viên vay = 2.250.000.000đ
+ Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện Cẩm Giàng cho 06 hộ vay (3 
đợt)

= 260.000.000đ

Vốn vay giải quyết việc làm của Hội Nông dân tỉnh cho 07 
hộ vay

= 400.000.000đ

* Hội Phụ nữ: 17.129.000.000đ
Trong  đó:  
+ Vốn NHCS cho 265 hội viên vay  = 15.899.000.000đ
 + Vốn quỹ TYM có 133 hội viên vay =    1.230.000.000đ

Các hộ vay vốn đến hạn trả đúng kỳ, không có hộ nợ xấu xảy ra.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục - đào tạo 

Năm học 2021-2022, quy mô trường, lớp ở các cấp, bậc học vẫn giữ ổn định. 
Các Trường đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp để vừa đảm 
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bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 vừa hoàn thành kế 
hoạch nhiệm vụ năm học.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị trấn tiếp tục được duy trì 
và giữ vững. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS (173/173 học sinh) đạt 100%; học sinh 
thi đỗ vào THPT (97/118 học sinh dự thi) đạt 82,2 %.

Trong năm học mới 2022-2023, các trường tích cực chỉ đạo công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19; quản lý, nhắc nhở học sinh để đảm bảo an toàn cho các 
học sinh trong thời gian đang thi công công trình nhà lớp học Trường TH, Trường 
MN trung tâm Lai Cách. Do triển khai thi công nhà lớp học trường tiểu học Lai Cách, 
một số lớp học phải học nhờ, học tạm tại nhà trẻ, nhà văn hóa thôn Ngọ; nhà trẻ thôn 
Nghĩa.

Các dòng họ, thôn, khu dân cư làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong 
tháng 9/2022. Năm 2022, thị trấn có 114 em đỗ vào các trường Đại học.

Phối hợp cùng với UBND thị trấn tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/22/2022) tổ chức vào sáng ngày 19/11/2022 tại 
Hội trường UBND thị trấn Lai Cách có gần 300 đại biểu tham dự.

2. Y tế, dân số & KHHGĐ
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tập trung chủ động 

ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn thị trấn, kiểm soát được tình hình dịch bệnh. 
Trong đợt dịch năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến 30/11/2022) thị trấn có 1.896. ca 
bệnh F0, 2375 F1.

Tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19, tính đến 
30/11/2022 đã có 13.884 Người được tiêm mũi 1; 13.260 Người được tiêm mũi 2; 
9.274 Người được tiêm mũi 3;2.270 Người được tiêm mũi 4.

Tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm và 
giám sát ngộ độc trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay không xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

Công tác khám và điều trị chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ 
sở được thực hiện theo đúng quy định và ngày càng được nâng cao. Trong năm thực 
hiện khám bệnh cho 9.179 lượt người (Trong đó khám BHYT 1.001, các đối tượng 
khác:8178.)

Số trẻ sơ sinh tính đến 30/11/2022 là 128 trẻ, số sinh con thứ 3 là 25. trẻ; tỷ lệ 
dân số tự nhiên là  1,01%. Trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng mở rộng đầy đủ là 107 
trẻ (Số trẻ tiêm tại Trạm y tế thị trấn); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 
9,7%. Trẻ 6 – 36 tháng tuổi uống Vitamin A đầy đủ 2 lần/ năm là: 937 trẻ.

3. Văn hoá thông tin, truyền thanh
3.1. Công tác Văn hoá - Thông tin
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ , thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, tết, 

được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thị trấn 
như: Tổ chức thành công Lễ khai mạc Đại hội TDTT thị trấn lần thứ IX năm 2022. 
Tuyển chọn Đoàn VĐV 22 người của thị trấn tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT 
huyện Cẩm Giàng. Tổ chức trại hè truyền thống hè cho gần 700 ĐVTTN. Tổ chức 
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thành công giải bóng đá thanh niên chào mừng Cách Mạng tháng 8 và Quốc Khánh 
2/9; Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng bầu cử trưởng thôn, khu dân cư 
nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày 
thành lập Đảng bộ thị trấn (28/11/1947 – 28/11/2022); chỉ đạo nhiều thôn, khu dân cư 
tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết chào mừng các ngày lễ 
lớn, ngày đại đoàn kết dân tộc, hội làng …

Phối hợp triển khai và hoàn thành việc gắn tên  Đường, tên phố tại Khu Thống 
Nhất, Khu đô thị thương mại Lai Cách và gắn biển số nhà theo tuyến đường Tuệ Tĩnh 
thuộc các thôn Ngọ, Thống Nhất; Gạch; Nghĩa và Khu đô thị thương mại theo chỉ đạo 
của UBND huyện.

Các thôn, khu dân cư tích cực đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư 
văn hóa; làng an toàn về an ninh trật tự năm 2022: Kết quả có 3.747/4.056 gia đình đạt danh 
hiệu GĐVH, đạt tỷ lệ 92.38 %; trong đó có 10 Gia đình văn hóa tiêu biểu đề nghị UBND 
thị trấn tặng Giấy khen. 09 thôn, KDC (Gồm: Thôn Đìa, Năm, Ngọ, Bễ, Bầu, Lẻ Doi, 
Hoàng Đường, Trằm và khu Thống Nhất) giữ vững danh hiệu Làng văn hóa. 13/13 
thôn, khu dân cư và trường THCS được công nhận Làng an toàn, cơ quan an toàn về 
an ninh trật tự.

Chỉ đạo các dòng họ, các chi hội Khuyến học thôn, khu dân cư trên địa bàn thị 
trấn tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 1.762  học sinh có thành tích cao trong 
học tập, với tổng số tiền là 71.970.000đ.Tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng 
thầy cô giáo và học sinh có thành tích năm học 2021 – 2022 và khai giảng năm học 
mới 2022 – 2023 vào sáng 29/8/2022. Tổng số có 34 giáo viên, 63 học sinh. Tổng 
kinh phí là 17.880.000đ. 

Triển khai thành lập 01 Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng thị trấn 
và 13 Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khu dân cư. Thực hiện tôt Kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022,  kế hoạch 
“Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030 trên địa bàn huyện Cẩm 
Giàng”. 

3.2. Công tác truyền thanh
Đài truyền thanh thị trấn tăng cường thời lượng tiếp âm và đã thực hiện phát 

hàng trăm tin bài, nội dung tuyên truyền về công tác chỉ đạo, cách phòng chống dịch 
bệnh Covid 19 và tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, bầu cử 
trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 2024; tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm Ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11; 75 năm ngày thành lập Đảng bộ thị trấn Lai Cách 
(28/11/1947-28/11/2022), về chế độ BHYT - BHXH tự nguyện, cải cách hành chính 
năm 2022; Thông tin tuyên truyền Kế hoạch giải toả vi phạm hành lang an toàn giao 
thông đường 394 thị trấn Lai Cách phục vụ chỉnh trang đô thị gắn tên Đường, tên Phố, 
gắn số nhà trên địa bàn thị trấn Lai Cách năm 2022.

Kịp thời khắc phục sự cố dây, loa; bổ xung lắp mới một số hệ thống dây, loa 
truyền thanh với kinh phí trên 20 triệu đồng.

4. Chính sách xã hội 
Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, 11 tháng đầu năm đã chi trả trợ 

cấp ưu đãi cho 242 người với tổng số tiền: 4.496.134.000đ chi trả trợ cấp một lần cho 
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547 lượt đối tượng với số tiền: 602.860.800đ đảm bảo đúng đối tượng, không nhầm 
lẫn, sai sót.

Tiếp nhận quà của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, quà của các cấp, các ngành, 
các cơ quan doanh nghiệp trao tặng các đối tượng trong dịp tết Nguyên Đán Nhâm 
Dần với số tiền 389.400.000đ và hàng trăm xuất quà bằng hiện vật. Chi kinh phí chúc 
thọ cho NCT: 288 cụ = 86.900.000đ (Tuổi chẵn: 244 cụ= 82.500.000đ; tuổi lẻ 44 cụ= 
4.400.000đ);  Kinh phí cho các khu tổ chức chúc thọ = 13.000.000đ (13 thôn, khu). 

Trao tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên Đán 
Nhâm Dần với tổng  220 xuất = 91.800.000đ; mỗi xuất trị giá từ 300.000 – 500.000đ; 
tiêu biểu như Chùa Tường Vân thôn Lẻ Doi ủng hộ 45 xuất trị giá 500.000đ/xuất; 
Công ty Giầy Cẩm Bình ủng hộ 60 xuất trị giá 300.000đ/xuất.

Phát động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 ngày Thương binh liệt sĩ  
(27/7/1947 – 27/7/2022) đã vận động được 85.000.000đ. 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm 
ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) đảm bảo đầy đủ, chính xác. 

Tổng số tiền quà = 421.650.000đ và 338 xuất quà hiện vật (01 chục bát sứ). Cụ 
thể:

+ Quà Chủ tịch nước: 320 xuất = 96.300.000đ (Trong đó: 01 xuất = 600.000đ và 
319 xuất = 300.000đ).

+ Quà Tỉnh (850.000đ/xuất): 337 xuất = 286.450.000đ.
+ Quà Thị trấn: Tiền mặt (100.000,đ/xuất): 338 xuất = 33.800.000đ; Kinh phí gặp 

mặt các đối tượng chính sách = 5.100.000 đ; 338 xuất quà hiện vật (01 chục bát sứ, trị 
giá 120.000đ).

Tổ chức Lễ cầu siêu, Dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa 
trang liệt sĩ thị trấn vào chiều tối ngày 26/7/2022 đảm bảo trang nghiêm và thành kính 
trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ.

Tiếp nhận và chi trả tiền hỗ trợ cho 07 hộ gia đình chính sách (04 hộ xây mới, 03 
hộ sửa chữa nhà) với số tiền 236.000.000đ.

Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm năm 
2022 theo đúng quy định: Tổng số có 38 hộ nghèo với 82 nhân khẩu; 37 hộ cận nghèo 
với 97 nhân khẩu và 39 hộ có mức sống trung bình.

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
Triển khai và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 

2022 – 2024 vào ngày 12/6/2022 đảm bảo  đúng quy trình, bầu 1 lần đủ 13/13 trưởng 
thôn, khu dân cư theo đúng cơ cấu với tỷ lệ trúng cử bình quân đạt 80,5%.

Chỉ đạo các thôn, khu dân cư có sự thay đổi trưởng thôn tổ chức bàn giao trưởng 
thôn cũ, mới theo quy định.
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Tiếp tục thực hiện Đề án số 08-ĐA/HU ngày 05/01/2021 của Huyện ủy Cẩm 

Giàng về “Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giai đoạn 2021-2025”.

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “một cửa”, 
“một cửa liên thông” tại UBND thị trấn theo đúng quy định, không có hồ sơ trễ hẹn. 
Tiếp tục rà soát và niêm yết công khai các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp xã, thị trấn; đôn đốc các cán bộ, công chức chuyên môn để làm tốt việc 
tiếp nhận và giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa dùng chung.

Thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện việc 
hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến Tại Bộ phận Một cửa UBND thị 
trấn Lai Cách; công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thực hiện số hóa hồ sơ và chứng 
thực điện tử. Đoàn Thanh niên thị trấn, Hội Phụ nữ thị trấn Lai Cách phối hợp với Bộ 
phận Một cửa thị trấn Lai Cách triển khai Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn 
công dân lập tài khoản Dịch vụ công cho trên 1.568 tài khoản và nộp hồ sơ mức độ 3 
và mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương.

- Năm 2022, tổng số hồ sơ là 4344 hồ sơ (trực tuyến: 3129 (đạt 72%); trực tiếp 
và qua dịch vụ bưu chính: 1215 (đạt 28%);  - UBND huyện giao chỉ tiêu thực hiện 
giải quyết TTHC xử lý môi trường điện tử thông qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 
tỷ lệ từ 60%. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4342 hồ sơ; trong đó có 4312 hồ sơ giải 
quyết trước hạn (đạt 99,3%); 30 hồ sơ giải quyết đúng hạn (đạt 0.7%). Số lượng hồ sơ 
đang giải quyết: 02 hồ sơ (trong hạn). 100% hồ sơ TTHC được cập nhật trên phần 
mềm; 100% hồ sơ TTHC được giải quyết và trả kết quả trước hạn và đúng hạn, không 
có hồ sơ trễ hẹn.

+ Việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của thị trấn để đảm bảo việc kết nối chia sẽ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử. Số hồ sơ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ là 2850 hồ sơ 
(đạt 65.91 %); số hồ sơ có số hóa kết quả: 1792 hồ sơ (đạt 41.46%) – UBND tỉnh giao 
chỉ tiêu thực hiện số hóa hồ sơ TTHC đối với cấp xã là 30%.

 Rà soát đội ngũ cán bộ bán chuyên trách, ký hợp đồng lao động với 03 chức 
danh là Địa chính - Xây dựng ; Địa chính-NN- Kế hoạch - GTTL, Văn hóa - Thông tin thị 
trấn.

Tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất 
lượng theo ISO 9001:2015 (Năm 2022) vào ngày 18/11/2022. Tiếp đoàn kiểm tra của 
Tỉnh về kiểm tra việc duy trì việc áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2015 vào ngày 28/11/2022, kết quả kiểm tra, UBND thị trấn 
Lai Cách được đánh giá tốt, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Thị trấn Lai Cách tiếp tục được duy trì áp dụng.

Chỉ đạo công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2022. Kết quả: 
19/19 đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%; trong đó đề nghị huyện công nhận 
Danh hiệu LĐTT đối với 15 đ/c, Giấy khen đối với 02 đ/c và 01 CSTĐCS.
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Tham mưu hoàn thiện Báo cáo Sơ kết thực hiện Đề án số 08-ĐA/HU ngày 

05/01/2021 của Huyện ủy Cẩm Giàng về “Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, 
xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 
2021-2025”.

Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 theo đúng thời 
gian quy định. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện CCHC năm 2022.

III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHÍNH TRỊ – TRẬT TỰ ATXH, 
TƯ PHÁP -  HỘ TỊCH

1. Quốc phòng - Quân sự địa phương
Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. 
Hoàn thành công tác tuyển quân, bàn giao 21 thanh niên lên đường nhập ngũ 

đầu năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
Tiếp nhận 19 quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và phối 

hợp trung tâm dạy nghề tổ chức buổi gặp gỡ, định hướng nghề nghiệp cho các quân 
nhân sau khi xuất ngũ.

Triển khai rà soát, tổng hợp danh sách và tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho 
110 nam thanh niên (trong đó 108 nam thanh niên sinh năm 2005 và 02 nam thanh 
niên sinh năm 2004).

Kiện toàn Hội đồng chính sách thị trấn thực hiện các Quyết định 62/CP, Quyết 
định 49/CP, Quyết định 142/CP và Thông tư liên tịch số 28/TTLT.

Tổ chức diễn diễn tập thành công chiến đấu thị trấn Lai Cách trong khu vực 
phòng thủ năm 2022, qua điễn tập được Ban tổ chức huyện đánh giá xếp thứ nhất 
trong 7 xã, thị trấn diễn tập năm 2022. Cử lực lượng tham gia hội thao theo kế hoạch.

Hướng dẫn 03 đối tượng kê khai hoàn thiện hồ sơ đề nghị BCĐ 24 các cấp giải 
quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho đối tượng và xác nhận 01 hồ sơ đối tượng chuyển nơi 
cư trú theo Quyết định 49/CP.

Hoàn thành công tác huấn luyện cho các đối tượng Dân quân theo kế hoạch, 
hướng dẫn của Ban CHQS huyện. 

Cử lực lượng DQCĐ tham gia luyện tập và hội thao DQCĐ do Bộ CHQS tỉnh 
tổ chức.

Đôn đốc và bàn giao 07 đ/c DBĐV biên chế cho tiểu đoàn BĐĐP huyện tham 
gia huấn luyện trong tháng 7 năm 2022 theo đúng chỉ tiêu trên giao. 

Rà soát liệt sĩ Hà Giang hy sinh trên địa bàn thị trấn theo công văn chỉ đạo của 
Ban CHQS huyện.

Tham mưu các bước rà soát, lập danh sách thanh niên trong độ tuổi, thanh niên 
được tạm miễn hoãn, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo công khai, dân chủ và 
công bằng, tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 vào ngày    17/11/2022 
(73/73 thanh niên) đảm bảo đúng quy định; kết quả có 54 thanh niên đủ điều kiện 
khám chính thức vào ngày 09/12/2022 tại Ban chỉ huy quân sự Huyện Cẩm Giàng. 
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2. An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội
Thực hiện ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ theo Nghị định 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của CP dịp Tết Nguyên đán năm 2022.
Tiếp tục thực hiện Đề án "Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh 

nghiệp an toàn về ANTT". Có 13/13 thôn khu dân cư đạt làng Khu dân cư an toàn về 
ANTT; Trường THCS đạt cơ quan an toàn về ANTT,

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19. TTKS vũ 
trang, đặc biệt là TTKS ban đêm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thị trấn phòng 
chống tội phạm phục vụ Seagame 31; đảm bảo ANTT trước, trong và sau bầu cử 
Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024.

Rà soát, thống kê xe công nông, xe tự chế, ô tô hết niên hạn sử dụng. Tổ chức 
tuần tra xử lý các xe tự chế, công nông, ô tô hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các 
tuyến đường liên thôn, liên xã, trong các thôn, khu dân cư trên địa bàn thị trấn.

Phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng tổ chức cấp CCCD có gắn chíp cho 800 
trường hợp và tài khoản định danh cá nhân cho công dân thường trú tại thị trấn Lai 
Cách và các xã lân cận.

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng 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 trên địa bàn thị trấn Lai Cách; Quyết định thành lập Tổ công 
tác, 13 Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ.

Làm tốt công tác quản lý cư trú. Toàn thị trấn có 315 hộ có nhà trọ. Số người 
đăng ký tạm trú là: 1.942 người. 

Công an thị trấn đang quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự, là 09 đối tượng.
Đối tượng án treo: 06 đối tượng ; cấm đi khỏi nơi cư trú: 03 người. 
Đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy địa phương quản lý có 57 đối tượng. 

Trong đó: Có mặt tại địa phương là 57.
Trong năm 2022 xảy ra 23 vụ việc. Trong đó: Trộm cắp tài sản 05 vụ, 02 vụ 

cướp tài sản, 01 vụ giao cấu với người dưới 16 tuổi, các vụ việc khác 15 vụ.
Trong năm đưa 03 đối tượng vào giáo dục tại thị trấn; đưa 01 đối tượng đi cai 

nghiện bắt buộc.
Thành lập 13 Đội Dân phòng, Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC&CNCH cho BCĐ, Đội Dân phòng các thôn, khu dân cư, hộ kinh doanh có 
điều kiện vào ngày 23 tháng 8/2022 tổng có 151 ĐB tham dự lớp tập huấn.

Hoàn thành việc tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ đối với 372 cơ sở trên phạm vi toàn thị trấn đạt 100%. Xây dựng kế hoạch 
phúc tra theo quy định.

3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn và công tác phòng chống tham nhũng
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Công tác tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư được duy trì, thực hiện 

tốt. 
Các bộ phận chuyên môn đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND thị trấn 

những giải pháp để giải quyết các đơn thư, kiến nghị của công dân theo quy định của 
pháp luật. Trong năm, Bộ phận tiếp công dân đã nhận 18 đơn trong đó có 15 đơn nhận 
trực tiếp của công dân, 03 đơn của huyện chuyển về. Bộ phận tiếp công dân đã phối 
hợp giải quyết và có báo cáo trả lời xong 17 đơn của công dân, còn 01 đơn nội dung 
đã giải quyết song công dân không đồng ý tiếp tục có đơn lên Ban tiếp công dân 
huyện. 

Thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT – UBND ngày 05/02/2020 về việc chấn chỉnh và 
nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. Duy trì lịch tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần của Chủ tịch UBND 
thị trấn. Trong năm đã tiếp 16 lượt công dân.

Công khai công tác thu -chi tài chính; công khai tài sản và thu nhập cá nhân hàng 
năm đảm bảo theo đúng quy định pháp luật vì vậy năm 2022 không có đơn khiếu kiện 
của công dân liên quan đến tham nhũng. 

4. Công tác Tư pháp – Hộ tịch
Làm tốt công tác chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực hợp đồng giao 

dịch, chữ ký, điểm chỉ cho 106 trường hợp, làm thủ tục đăng ký khai sinh cho 254 
trường hợp, khai tử cho 68 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 94 trường hợp. Tiếp nhận 
và trả kết quả đúng và trước hạn theo quy định, trong năm không nhận được phản ánh, 
kiến nghị nào của công dân về quy định hành chính và hành vi hành chính tại cơ quan, 
đơn vị.

Thành lập Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch của thị trấn Lai Cách; Triển khai hiệu quả 
Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch của thị trấn Lai Cách, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
các bộ phận, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ (chậm nhất hoàn thành xong trước 
tháng 3/2023).

Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, chấm điểm thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2022, trình cấp trên xem xét quyết định.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nhiệm vụ trọng tâm 1: “Tăng cường cải cách hành chính và nâng cao chất 

lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công dân”.
Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 1.
Ngay từ tháng 12/2021, UBND thị trấn đã chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế 

hoạch CCHC năm 2022 (Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/12/2021). Kế hoạch đã 
xác định đầy đủ 7 lĩnh vực, 35 nhiệm vụ cần triển khai về công tác CCHC, các kế 
hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin xây 
dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số gắn với cải cách hành chính trên 
địa bàn thị trấn; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2022 ... 

UBND thị trấn ban hành kế hoạch tuyên truyền về CCHC năm 2022. Chỉ đạo 
Cán bộ Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh phối hợp với các CBCC chuyên môn 
thường xuyên viết tin bài, tuyên truyền các văn bản về công tác CCHC trên các 
phương tiện truyền thông, Trang thông tin điện tử của thị trấn (Trong năm, phát trên 
507 lượt tin bài). 
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Xây dựng Bộ phận Một cửa thị trấn Lai Cách theo hướng hiện đại, lắp đặt hệ 

thống Camera tại Bộ phận Một cửa và Trụ sở UBND thị trấn. Trang bị bổ sung cho 
Bộ phận Một cửa cơ sở vật chất như máy tính, máy scan, tủ hồ sơ đựng tài liệu…Tăng 
cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, xử lý công việc, xử lý hồ sơ 
giải quyết TTHC trực tuyến. 100% cán bộ, công chức chuyên môn sử dụng thành thạo 
và hiệu quả các ứng dụng, phần mềm như: Hệ thống QLVBĐH (thị trấn đã tiếp nhận 
813 văn bản đến, ban hành 652 văn bản đi trên môi trường mạng), hệ thống thư điện 
tử công vụ, hệ thống báo cáo điện tử huyện và Chính phủ và nhiều phần mềm chuyên 
ngành; ứng dụng hiệu quả phần mềm Zalo trong chỉ đạo điều hành, phối hợp xử lý 
công việc hành chính.

2. Nhiệm vụ trọng tâm 2: “Tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu 
nại tố cáo, kiến nghị của công dân để ổn định tình hình địa phương”.

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2. Cử cán bộ, công 
chức Bộ phận Tiếp dân và các cán bộ có liên quan tham gia Lớp tập huấn, bồi dưỡng 
kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, kiến nghị PA của 
công dân, tổ chức; quy trình xử lý VPHC, đặc biệt về đất đai. UBND thị trấn đã bố trí 
Phòng tiếp công dân, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân thường xuyên 
và định kỳ tại Trụ sở UBND thị trấn. Xây dựng Nội quy tiếp dân, thực hiện tốt việc 
mở sổ, cập nhật và theo dõi số lượt tiếp công dân, số lượng đơn tiếp nhận, số lượng 
đơn do cấp trên chuyển về theo đúng quy định. 

Chủ tịch UBND thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường 
xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Việc phân loại, xử lý các đơn thư đảm bảo 
đúng thẩm quyền, quy trình và thời hạn quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm, nội dung đơn thư của công dân chủ yếu liên quan đến công tác đất 
đai. Công tác tiếp dân tại Trụ sở UBND thị trấn cơ bản đã thực hiện tốt theo luật định.

3. Nhiệm vụ trọng tâm 3: “Tập trung huy động nguồn lực thực hiện chỉnh trang 
đô thị, xây dựng một số công trình hạ tầng, chỉnh trang một số tuyến đường giao thông 
đô thị”. 

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3. Chủ động chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị, các bộ phận có liên quan, phối hợp với các thôn, khu dân cư: 

- Tuyền tuyền, phổ biến kế hoạch lắp đặt tên đường, tên phố; đánh số và gắn 
biển số nhà trên địa bàn thị trấn trên hệ thống truyền thanh để nhân dân được biết và 
phối hợp thực hiện.

- Thực hiện việc rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân có nhà, đất nằm trong 
quy hoạch chung Thị trấn.

 - Chỉ đạo các thôn, khu dân cư: Tổ chức họp nhân dân, tuyên truyền, đôn đốc 
hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chấp hành quy định 
về gắn biển số nhà theo quy định.

Trong năm, UBND thị trấn đã phối hợp với Hạt đường bộ huyện, Phòng Văn 
hóa-Thông tin huyện Cẩm Giàng lắp đặt 16 tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Lai 
Cách; phối hợp với các thôn, khu dân cư (Thôn Nghĩa, Gạch, Ngọ, Khu Thống Nhất 
và Khu Đô thị Thương mại Lai Cách) rà soát, lập danh sách các hộ gia đình, tổ chức 
để hướng dẫn làm và gắn biển số nhà theo đúng quy định.
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Phối hợp với Hạt Giao thông đường bộ huyện, Công ty Cầu đường bộ Hải 

Dương tổ chức giải tỏa trục đường 394 thuộc địa phận thôn Gạch, Khu Thống Nhất, 
thôn Ngọ đảm bảo chỉnh trang đô thị.

Ban hành Công văn số 181/UBND-ĐC ngày 08/11/2022 yêu cầu Công ty 
TNHH MTV Việt Mỹ Hải Dương chỉnh trang hệ thống cây xanh, vỉa hè, đường tiêu 
thoát nước tại Khu đô thị thương mại Lai Cách theo chỉ đạo của UBND huyện Cẩm 
Giàng.

Ngay từ đầu năm, địa phương đã tập trung nguồn lực để xây dựng một số công 
trình hạ tầng như: Công trình Nhà làm việc và công trình phụ trợ Trạm y tế, Nhà lớp 
học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học (Đơn nguyên 1), nhà lớp học 3 tầng 12 phòng 
trường Mầm non trung tâm thị trấn Lai Cách. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xây dựng Trụ 
sở Công an thị trấn.

UBND thị trấn chỉ đạo tổ chức hội nghị nhân dân thôn Lẻ Doi triển khai nâng 
cấp đường phố đô thị và hiến đất mở rộng đường giao thông tuyến đường từ đường 
394 đi đầu làng thôn bầu và từ Quốc lộ 5A cổng Huyện đội đi qua cổng Trường Tiểu 
học và THCS Lai Cách đến hết địa phận thôn Bầu.

Chỉ đạo thôn Lẻ Doi cải tạo nâng cấp sân vận động sau Trường Mầm Non Lai 
Cách thành sân bóng đá cỏ nhân tạo, đảm bảo cảnh quang môi trường và cảnh quan 
đô thị.

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm 
Năm 2022 mặc dù điều kiện còn gặp nhiều khó khăn tác động do ảnh hưởng của 

dịch Covid - 19 gây ra. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BCH Đảng bộ, sự 
vào cuộc của các ngành đoàn thể, các thôn, khu dân cư và nhân dân trên địa bàn thị 
trấn; UBND thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành 
thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh - 
quốc phòng. Đời sống nhân dân được nâng lên, các hạng mục công trình, hạ tầng cơ 
sở tiếp tục được xây dựng và tu sửa đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của địa phương, 
diện mạo thị trấn tiếp tục có nhiều đổi thay là tiền để xây dựng thị trấn trở thành đô thị 
loại IV trong thời gian tới. 

2. Hạn chế, tồn tại
Tình trạng diện tích ruộng bỏ không gieo cấy còn nhiều .
Số lượng hộ được cấp GCNQSD đất lần đầu còn thấp; Tình trạng vi phạm lấn 

chiếm, tái lấn chiếm đất công còn xảy ra ở một số thôn, việc xử lý vi phạm có vụ việc 
còn chậm, công tác quản lý đất nghĩa trang nhân dân ở một số thôn, khu dân cư còn 
chưa nghiêm. 

Các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra, nhất là tệ nạn sử dụng ma túy, trộm cắp tài sản 
của công dân, công tác tham gia tố giác tội phạm của nhân dân còn thấp, chưa thường 
xuyên. 

Công tác quản lý đô thị, VSMT: Phí vệ sinh môi trường của các đơn vị hợp đồng 
với Công ty Môi trường đô thị Hải Dương tiến độ thu còn chậm, không đủ chi, hàng 
tháng UBND thị trấn đều phải bù lỗ tiền VSMT cho các thôn/KDC. 
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Việc khắc phục xây dựng chợ dân sinh còn nhiều khó khăn.
Công tác y tế - Giáo dục:  Cơ sở vật chất còn khó khăn do triển khai xây dựng 

Nhà làm việc trạm y tế; 7 lớp học trường tiểu học phải học nhờ, học tạm.
Công tác phối kết hợp của một số thôn, khu dân cư trong việc tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ ngay tại cơ sở còn chậm, nhiều lúc còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên 
UBND thị trấn; Còn để xảy ra tình trạng đơn thư trong nhân dân do việc nhận thức 
chưa đúng về quyền lợi và trách nhiệm trong việc dân biết, dân bàn…

3. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế
Tình trạng bỏ hoang diện tích đất nông nghiệp ngày càng tăng do sự chuyển dịch 

cơ cấu lao động từ ngành nông nghiệp sang ngành tiểu thủ, công nghiệp và dịch vụ; 
diện tích đất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, giá trị sản xuất thấp, tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất cũng 
như năng suất, chất lượng trồng trọt, chăn nuôi...

Tồn tại trong công tác xây dựng Chợ dân sinh nhiều năm nay, nội dung này vượt 
quá thẩm quyền của UBND thị trấn, UBND thị trấn đã có kiến nghị với UBND Tỉnh, 
UBND huyện, các phòng ban chuyên môn cấp huyện quan tâm tháo gỡ, giải quyết dứt 
điểm, nhưng đến nay còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Công tác lập hồ sơ đề nghị cấp trên xét cấp GCNQSD đất ở lần đầu gặp khó 
khăn do chủ yếu ở các hộ không có hồ sơ lưu, có hồ sơ song  thiếu nhiều giấy tờ, 
chứng lý hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất song mức thuế cao, hộ dân 
không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Công tác vệ sinh môi trường: Nhiều năm nay, cấp trên chưa có hỗ trợ UBND thị 
trấn trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, một số thôn, khu dân 
cư thu phí VSMT hàng tháng chậm, không dứt điểm, không tận thu hết số khẩu tạm 
trú do đó UBND thị trấn phải bù lỗ, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn 
chế, ảnh hưởng đến việc Ký tiếp Hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Hải Dương 
trong thời gian tới.

Một số ít cán bộ thôn, khu dân cư còn thiếu chủ động, chưa nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trong việc phát  hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm đất đai, giải quyết ý 
kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở do trong năm có sự thay đổi nhân sự 
trưởng thôn.

Công tác phối kết hợp của các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ 
của chính quyền có lúc, có việc chưa thường xuyên, nhất là việc tham gia nắm bắt, 
phát hiện ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái quy định...

Phần 2
    CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 
2023

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1- Tổng Giá trị sản xuất trên địa bàn thị trấn tăng 10 %.
Trong đó: 
- Giá trị nông nghiệp, thuỷ sản tăng 1-2 %; 
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- Giá trị Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng tăng 9-10 %; 
- Giá trị ngành dịch vụ tăng 9-10 %; 
2- Giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 170 triệu 

đồng.
3- Thu ngân sách địa phương tăng 10 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm được giao.
4- Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm.
5-  Số hộ nghèo giảm còn 0,8 %. 
6- Số người có việc làm tăng từ 300 – 350 lao động.
7- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,01 %.
8- Phấn đấu có từ 1 - 2 thôn đạt danh hiệu Làng văn hoá, có trên 90% số hộ đạt 

gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị trường học đạt văn hóa.
9- Duy trì giữ vững 2 trường và Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, có 100% học sinh 

hết THCS được học tiếp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề.
10- Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt 

công tác quốc phòng quân sự địa phương.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tăng cường cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ công dân.

2. Tăng cường quản lý đất đai, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai, hành lang 
giao thông, công trình thủy lợi, xây dựng trái phép. 

3. Tập trung huy động nguồn lực thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng một số 
công trình hạ tầng, chỉnh trang một số tuyến đường giao thông đô thị. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRÊN CÁC LĨNH VỰC
Tập trung chỉ đạo thực hiện các Đề án; các Chương trình, Kế hoạch, chương 

trình hành động của thị trấn. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa xã 
hội của địa phương.

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên 
truyền phổ biến tiêm vắc-xin và đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid -19 cho các độ 
tuổi trên địa bàn. Tăng cường tiêm vắc-xin cho trẻ em độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. 

2. Lĩnh vực nông nghiệp
Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp chủ động cung ứng dịch vụ thảo thuận như: 

Thóc giống, vật tư, lân đạm, thuốc bảo vệ thực vật và máy làm đất cho xã viên.

Chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân, vụ mùa đúng khung thời vụ và xây dựng các 
biện pháp phòng chống thiên tai, mưa úng trong sản xuất nông nghiệp. Mỗi vụ quy 
vùng từ 25ha - 30ha sản xuất lúa có chất lượng cao; khuyến khích các hộ xã viên 
mượn đất để sản xuất nông nghiệp hạn chế việc bỏ hoang đất nông nghiệp. Tăng 
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cường mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn 
nuôi gia súc, gia cầm cho xã viên. Làm tốt công tác tiêm phòng vắc xin phòng chống 
các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện nghiêm kế hoạch tháng tổng vệ 
sinh chuồng trại, cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

3. Quản lý đất đai và vệ sinh môi trường
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT – UBND ngày 12/02/2019 và thông báo số 

26 – TB/HU ngày 25/9/2020 của Huyện ủy Cẩm Giàng về việc tăng cường công tác 
quản lý đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lĩnh vực quản lý, sử dụng 
đất, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
sử dụng đất năm 2023 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 – 2025. Triển khai và 
thực hiện nghiêm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Nghị quyết chuyên đề của 
Đảng ủy thị trấn Lai Cách trong công tác quản lý và sử dụng đất nghĩa trang nhân dân.

Tiếp tục thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất lần đầu từ 10-15 hộ, 
thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại 
Bộ phận Một cửa. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án như Khu 
dân cư mới và các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thực hiện các công trình 
dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Chỉ đạo các thôn, khu dân cư bàn các biện pháp đảm bảo nguồn kinh phí để tiếp 
tục ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với Công ty môi 
trường đô thị tỉnh Hải Dương năm 2023 theo hướng giao khoán cho thôn, khu dân cư 
và tập thể hỗ trợ một phần kinh phí cho khẩu thường trú. Làm văn bản đề nghị UBND 
huyện, UBND Tỉnh và các ngành chức năng cấp trên hỗ trợ kinh phí trong công tác 
vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn. Chỉ đạo các thôn có bãi chôn lấp rác 
tạm thời thường xuyên xử lý bằng thuốc khử trùng, san lấp cát, vôi bột, để đảm bảo vệ 
sinh chung. Nghiêm khắc xử lý việc đổ rác ra nơi công cộng, hành lang Quốc lộ 5 trên 
địa bàn thị trấn.

 Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn 
nước, không khí từ việc xả thải của các Công ty, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân và 
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của thị trấn

4. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Giao thông và xây dựng
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 01 “Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng đô thị giai đoạn 2020 – 2025” của Huyện. Tập trung nguồn ngân sách xây dựng 
chỉnh trang một số công trình hạ tầng và tuyến đường giao thông.

Hoàn thành việc thi công xây dựng các công trình như công trình Trạm y tế, Nhà 
lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học, nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Mầm 
non thị trấn Lai Cách. Tổ chức thi công Trụ sở Công an thị trấn theo chỉ đạo của các 
cấp.

 Làm tốt công tác tuyên truyền việc đảm bảo hành lang ATGT đường bộ, chống 
tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Tăng cường công tác 
kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự công 
cộng trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng mô hình xã hội hóa làm đường 
giao thông từ mô hình làm tuyến đường của Thôn Lẻ Doi.
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 Tiếp tục đề nghị các ngành chức năng cấp trên khắc phục, tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc nhanh chóng đưa Chợ dân sinh Lai Cách vào hoạt động.
5. Tài chính - Kế toán
Rà soát các nguồn thu, phân tích đánh giá từng khoản thu, từng lĩnh vực thu để 

có các biện pháp đôn đốc các khoản thu nộp vào ngân sách.
Xây dựng dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách địa phương và phân bổ vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản năm 2023 theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, đảm 
bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả trong năm 2023. Kiểm kê tài sản cố 
định, công cụ dụng cụ chuyển sang năm 2023 tiếp tục theo dõi và quản lý.

6. Giáo dục – Đào tạo
Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19, thực hiện thu các khoản thu đối với học sinh theo đúng quy định, triển 
khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 theo hướng dẫn của cấp trên.

Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; xây dựng kế 
hoạch cụ thể cho phong trào giáo dục của địa phương; hoạt động của HĐGD, Hội 
khuyến học, Trung tâm Học tập cộng đồng, 3 nhà trường, nâng cao chất lượng phổ 
cập giáo dục, xóa mù chữ, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện năm học 
2022 – 2023. Chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở học sinh để đảm bảo an toàn cho các học 
sinh trong thời gian đang thi công công trình nhà lớp học Trường TH, MN Lai Cách.

Tăng cường công tác xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng 
học tập đảm bảo chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài từ gia đình, dòng họ, thôn, khu dân cư, 
các nhà trường và thị trấn, nhằm kịp thời động viên thầy giáo, cô giáo, các em học 
sinh có thành tích trong dạy và học. Xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, dòng 
họ học tập, cộng đồng học tập.

7. Y tế, dân số
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về tăng cường công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid - 19, thích ứng an toàn trong tình hình mới. Đảm bảo an toàn tiêm vắc xin 
phòng dịch bệnh Covid-19 cho các nhóm đối tượng, phấn đấu 100% người dân trong 
độ tuổi theo quy định được tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về y tế; triển khai thực 
hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; chủ động phòng chống, kiểm soát các 
dịch bệnh, ngăn chặn không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn thị trấn. Đảm bảo chất 
lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, quản lý chặt chẽ hành nghề y dược tư 
nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, làm tốt công tác phối kết hợp với các tổ 
chức, đoàn thể địa phương, 3 nhà trường trong việc khám chữa bệnh, làm tốt công tác 
truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao vai trò trách nhiệm, chất lượng 
hoạt động chuyên môn tại Trạm Y tế thị trấn.

8. Văn hóa, thông tin, truyền thanh
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Triển khai, hướng dẫn các thôn, khu dân cư đăng ký xây dựng Làng, khu dân cư 

văn hóa, gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền 
ngay từ đầu năm để đánh giá công nhận gia đình văn hóa vào cuối năm.

Quản lý và hướng dẫn các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.
Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chất lượng 

làng, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa và đảm bảo tính bền vững. Cải tạo nâng 
cấp hệ thống đài truyền thanh thị trấn; Xây dựng kế hoạch treo băng zôn, khẩu hiệu, 
viết bài tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và 
phát động nhân dân, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm các ngày 
lễ, tết của đất nước và của địa phương.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.
9. Chính sách, lao động thương binh - xã hội
Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng chính 

sách theo quy định. Triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, 
phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8%. Tiếp nhận và giải quyết các chế độ chính 
sách cho các đối tượng đúng quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng 
chính sách trong dịp Tết Nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ; Thực hiện tốt việc 
phòng, chống các tệ nạn xã hội; phòng, chống tai nạn thương tích và nâng cao chất 
lượng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

Phối hợp với Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm, các ngành 
chức năng giới thiệu việc làm cho từ 300 – 350 lao động.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày thương binh Liệt sĩ, phong 
trào Đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội đảm bảo đúng quy định.

Củng cố, phát triển hoạt động của Hội chữ thập đỏ. Nâng cao chất lượng hoạt 
động nhân đạo từ thiện, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thăm, 
tặng quà cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời.

10. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
Thực hiện nghiêm quy định văn hóa công sở, ứng dụng phần mềm quản lý văn 

bản trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát và kiểm soát 
TTHC.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 08 về“Tăng cường cải cách thủ tục hành 
chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
giai đoạn 2021 - 2025”. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và đẩy mạnh 
giải quyết TTHC trực tuyến DVC mức độ 3, 4.

Quản lý chặt chẽ và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; 
Tiếp tục thực hiện các bước của Đề án cải cách hành chính trong đó ưu tiên tập trung 
cải cách lề lối, tác phong, thái độ làm việc, phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức lấy 
hiệu quả, tính thân thiện, chất lượng làm trọng.
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Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm, xác định nhiệm vụ của 

người đứng đầu và của cán bộ, công chức đảm bảo hiệu quả gắn với các hoạt động 
của cơ quan, đơn vị, thôn, khu dân cư. Không còn tình trạng ngại việc, ngại khó, né 
tránh, đùn đẩy trách nhiệm; Làm tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ công chức, 
công tác phê và tự phê, động viên, khen thưởng, kỷ luật làm căn cứ cho đề án tinh giản 
biên chế theo quy định.

11. Quân sự địa phương
Duy trì nghiêm chế độ trực sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình an ninh chính trị 

- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp giữ vững ổn định tình hình địa phương, 
xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và năm 
2024, bàn giao quân cho các đơn vị đảm bảo chất lượng phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu 
trên giao.

Chuẩn bị tốt các điều kiện ra quân huấn luyện và tổ chức huấn luyện lực lượng 
dân quân tự vệ, bàn giao quân nhân dự bị tham gia huấn luyện năm 2023 và thực hiện 
kế hoạch chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự huyện; 

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tốt chế độ chính sách 
cho các đối tượng theo quy định; tiếp nhận các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự trở về địa phương. Tổ chức đăng ký tuổi 17 cho nam thanh niên, xác nhận di 
chuyển nghĩa vụ nam thanh niên đi học các trường đại học, cao đẳng theo quy định.

12. An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm 

bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh vỉệc thực hiện Đề án 
"Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật 
tự”, phấn đấu giảm vụ việc vi phạm, không có trọng án xảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh 
phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTTQ trong tình hình mới”;

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công tác làm sạch dữ liệu bảo 
đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” thông tin công dân được cập nhật, đồng bộ lên 
hệ thống. Tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong Đề án 06 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng; đảm bảo AN TT và ATXH và 
giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, nâng 
cao hiệu quả tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn 
giao thông, trật tự công cộng. 

Làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ; phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Đảm 
bảo an toàn giao thông, giải tỏa hành lang ATGT theo quy định.

13. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho đội ngũ cán 
bộ, công chức và nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05/2/2020 của UBND 
huyện Cẩm Giàng về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, 
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tiếp tục phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 
26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác 
tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và các văn bản có liên quan. 

Truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu 
biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân. Tâp trung giải quyết dứt điểm 
đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tránh để đơn thư gửi vượt cấp.

Thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của 
CBCC thuộc diện phải kê khai tài sản theo quy định.

14. Tư pháp - Hộ tịch 
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân 

dân. Kiểm tra công tác ban hành văn bản, văn bản quy phạm pháp luật, rà soát các văn 
bản trình tại các kỳ họp HĐND thị trấn. Thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý hộ tịch 
trên phần mềm quản lý điện tử quốc gia về hộ tịch. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC 
trực tuyến mức độ 3, 4; chứng thực điện tử trong lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch.

Quyết tâm hoàn thiện mục tiêu “về đích” số hóa dữ liệu hộ tích trước ngày 
31/3/2023.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Văn hóa - 
Xã hội năm 2022; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. UBND thị trấn trân trọng 
báo cáo./.

Nơi nhận:                                                     
- UBND huyện (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- TT Đảng uỷ - TT HĐND thị trấn;
- TT UBMTTQ thị trấn;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn khóa XX;
- Các ngành, đoàn thể thị trấn;
- Trưởng thôn, khu dân cư thị trấn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

     Nguyễn Văn Minh
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