
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Văn hóa xã hội tháng 12 

năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác tháng 1, 2 năm 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12

1. Công tác tài chính kế toán 
Thu ngân sách tháng 12/2022 là: 1.316.698.472đ. Lũy kế thu: 26.480.230.374đ;
Chi ngân sách tháng 12/2022 là: 3.678.775.503đ. Lũy kế chi: 25.507.153.277đ; 

Dư chuyển sang tháng 01/2023: 973.077.097đ.
 Lập Báo cáo dự toán thu chi NS năm 2022; Báo cáo dự toán thu, chi NS 

năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 phục vụ kỳ họp HĐND thị trấn lần thứ 
4-HĐND thị trấn Khóa XX.

 Hoàn thiện các hồ sơ phục vụ chấm điểm CCHC trong lĩnh vực Cải cách tài 
chính công năm 2022.

 Lập Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2022; Tổng hợp Báo cáo 
tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022; Báo cáo công 
tác đầu tư XDCB do UBND thị trấn làm chủ đầu tư năm 2020,2021,2022 phục vụ 
việc khảo sát, lập kế hoạch Thanh tra 2023 của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương; 

 Lập Báo cáo khóa sổ NS năm 2022.
 Kiểm kê Tài sản, CCDC năm 2022 chuyển sang năm 2023 tiếp tục quản lý 

và sử dụng.
 Cân đối đảm bảo chi lương, phụ cấp đúng quy định.
2. Công tác sản xuất nông nghiệp

UBND thị trấn ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 
thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi nội đông Đông Xuân năm 2022-2023 và Kế 
hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/12/2022 làm thủy lợi nội đông Đông Xuân năm 
2022-2023. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất 
năm 2023.

Chỉ đạo HTXDVNN thực hiện bảo dưỡng tu sửa các trạm bơm; Tu bổ hệ 
thống máng bê tông trên các tuyến; đôn đốc thực hiện kế hoạch cày ải và làm thủy 
lợi nội đồng. Xây dựng kế hoạch phương án sản xuất vụ chiêm 2023.
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Yêu cầu Hợp đồng máy làm đất (Cày + Lồng), máy cấy phải đảm bảo 100% 
hợp đồng tay ba ( Hội đồng quản trị HTX – Thợ máy – Trưởng thôn).

Hội đồng Quản trị HTX xây dựng Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2022 và Báo cáo Đảng ủy thị trấn theo quy định.

Tổng tài sản, vốn quỹ HTX đến 31/12/2022 = 3.817.984.611đ
Trong đó: - Tài sản cố định                          = 2.687.143.745đ
               - Vốn lưu động                             = 1.130.840.866đ

3. Công tác Văn hoá - Xã hội 

3.1. Công tác thông tin truyền thanh

Tuyên truyền các văn bản về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
quy định của địa phương. Tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 
thông;  Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền các nội dung liên quan 
đến hoạt động của ngành. Tuyên truyền kỷ niệm 33 năm Ngày hội Quốc phòng 
toàn dân (22/12/1989-22/12/2022) và kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022). Tuyên truyền việc khám chính thức 
nghĩa vụ quân sự vào ngày 09/12/2022 tại Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng.

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh, Huyện và thị trấn về 
công tác phòng chống dịch, công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa 
bàn. 

Tổ chức kiểm tra, sửa chữa một số dây, loa truyền thanh phục vụ công tác 
tuyên truyền, tiếp âm đài cấp trên và tiếp âm trực tiếp Kỳ họp thứ 4 – HĐND thị 
trấn Khóa XX. Lắp đặt mới 02 loa tại khu vực thôn Đìa thị trấn phục vụ công tác 
truyền thanh tại cơ sở.

 Thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp. 
Tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022. Tăng cường 
tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân cài đặt mã định danh điện tử mức độ 1, 
mức độ 2 theo chỉ đạo của Tổ đề án 06 huyện Cẩm Giàng. Công tác phòng chống 
cháy nổ dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

3.2. Công tác Văn hoá – Thông tin, TDTT
Yêu cầu các thôn, khu hoàn thiện Quy chế nghĩa trang, quy ước thôn, KDC 

và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận số nhà theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND 
thị trấn.

Phối hợp với Ban tuyên giáo biên soạn tin bài và tuyên truyền bằng nhiều 
hình thức kỷ niệm các ngày lễ lớn; kiểm tra, nắm bắt tình hình tôn giáo trong dịp lễ 
Noel năm 2022.

Chỉ đạo các thôn, khu dân cư tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng 
gia đình văn hóa, Làng, Khu dân cư văn hóa năm 2023; làm việc với cấp ủy, ban 
công tác mặt trận thôn Nghĩa; Gạch, thôn Trụ để phấn đấu xây dựng Làng văn hóa 
năm 2023.
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Tham mưu Lãnh đạo UBND thị trấn làm tờ trình đề nghị UBND huyện ra 
quyết định thành lập Ban quản lý di tích Quốc gia Đình An Nghĩa.

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 
năm 2023.

3.3. Công tác Lao động - Thương binh & Xã hội

Tổng chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 12/2022: 292 đối tượng= 439.997.600,đ, 
trong đó: Chi trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 237 người = 403.760.000đ; Chi trợ cấp 
một lần: 05 người = 35.987.600đ.

Trong tháng tiếp nhận 11 Hồ sơ BTXH, NCC (Đã giải quyết).
Hoàn thiện danh sách chúc thọ NCT đầu Xuân năm 2023 do điều chỉnh tăng, 

giảm, cụ thể: Các cụ 70 tuổi: 72 cụ; Tuổi 75: 69 cụ; Tuổi 80: 35 cụ; Tuổi 85: 43 
cụ; Tuổi 90: 32 cụ; Tuổi 95: 09 cụ; Tuổi 100: 02 cụ; Tuổi trên 100: 02 cụ.

Phối hợp với Công an thị trấn rà soát, tổng hợp xác minh thông tin ngày, tháng, 
năm sinh và số CCCD, phục vụ cập nhật thông tin, cấp lại thẻ BHYT của các đối 
tượng chính sách hộ NCC, BTXH trong toàn thị trấn. Tổng hợp xác minh thông 
tin, số định danh của hơn 2.200 NCT trong toàn thị trấn báo cáo về Sở theo yêu 
cầu quy định. 

Rà soát thông tin ngày, tháng, năm sinh, số định danh của các đối tượng hộ 
nghèo, cận nghèo phục vụ cấp thẻ BHYT kịp thời từ 01/01/2023 cho các đối 
tượng.

Tham mưu UBND thị trấn ra Quyết định công nhận HN, CN, hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022. Ký ban hành 
Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, làm căn cứ thực hiện các chế độ 
chính sách cho năm 2023.

Lập dự trù quà Tết nguyên đán Quý Mão cho các đối tượng chính sách NCC 
trên địa bàn thị trấn, tổng cộng 337 xuất quà, cụ thể: Thương binh, bệnh binh: 111 
xuất; CĐHH và con đẻ người nhiễm CĐHH: 27 xuất; Tù đày: 08 xuất; QĐ 142: 03 
xuất; Tuất liệt sĩ: 32 xuất; Thờ cúng LS: 156 xuất; Dự kiến Quà thị trấn: 
100.000,đ/x= 33.700.000đ; quà tỉnh: 700.000,đ/xuất= 235.900.000đ; Quà TW: 227 
xuất (Đối tượng con đẻ CĐHH và QĐ 142 không có quà Chủ tịch Nước)= 
98.400.000đ.

3.4. Công tác Y tế - Dân số KHHGĐ - Giáo dục
- Công tác y tế: 

Tiếp tục cập nhật tình hình diễn biến các loại dịch đang lưu hành chủ động 
tham mưu cho chính quyền địa phương các phương án phòng chống dịch hiệu quả. 
Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng định kỳ chấp hành các quy định về phòng 
chống Covid -19

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được củng cố và hoạt động 
có hiệu quả. 



4

Kết hợp với Đài truyền thanh thị trấn phát 15 lần tin bài với nội dung về 
công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn 
thực phẩm Phòng bệnh sốt xuất huyết.

Chủ động thực hiện hoàn thành tiêm phòng viêm gan B cho trẻ sau khi sinh 
đạt trên 99%. Số người điều trị lao: 01; Số người điều trị tâm thần: 14. Ngày 25/12 
tổ chức tiêm chủng mở rộng thường xuyên cho các cháu trên địa bàn đảm bảo an 
toàn không xảy ra tai biến. Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ trong 
tháng  là: 10 cháu.

- Công tác giáo dục:

Các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch giáo dục năm học 2022-
2023; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 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. Tổ chức ôn tập chuẩn bị thi hết 
Học kỳ I năm học 2022-2023.

Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1006/UBND –YT ngày 01/12/2022  của 
UBND huyện Cẩm Giàng về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở 
giáo dục.

4. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng 

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng công trình nhà lớp học trường 
Mầm Non trung tâm, công trình phụ trợ Trạm y tế thị trấn Lai Cách, nhà lớp học 
trường Tiểu học Lai Cách đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật..; chỉ đạo Ban 
giám sát cộng đồng tăng cường giám sát đảm bảo chất lượng và tiến độ các công 
trình.

Tiếp tục triển khai các bước xây dựng trụ sở công an thị trấn theo Kế hoạch. 
Kiểm tra đôn đốc Công ty TNHH MTV Việt Mỹ Hải Dương đẩy nhanh tiến độ 
chỉnh trang vỉa hè, cây xanh, rãnh tiêu thoát nước theo chỉ đạo của UBND huyện 
Cẩm Giàng tại Khu đô thị thương mại Lai Cách.

5. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường

5.1. Công tác quản lý đất đai

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường phối hợp trưởng thôn, khu dân cư 
kiểm tra, phát hiện kịp thời lập biên bản ngăn chặn các trường hợp vi phạm đất đai.

Phối hợp với cơ sở thôn Trụ vận động 01 hộ dân thôn Tiền bắn nán tôn trên 
mặt máng tiêu thoát nước thuộc địa phận thôn Trụ tự tháo dỡ công trình vi phạm, 
trả lại hiện trạng ban đầu, lập biên bản yêu cầu 01 hộ thôn Ngọ vi phạm hàn khung 
sắt làm sạp chăn nuôi ra ao tập thể tự tháo dỡ vi phạm, song chưa chấp hành.

Phối với với Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm 
Giàng giám sát kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 
đối với Công ty Cổ phần thương mại và cơ khí công trình (Thôn Bầu).
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Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện làm việc với Công ty Cổ phần sản xuất thương mại hóa chất Hải 
Dương liên quan đến phản ánh của công dân về việc công ty trong quá trình sản 
xuất xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Phối hợp với HĐBTGPMB huyện rà soát nguồn gốc đất phục vụ việc GPMB 
các dự án trên địa bàn thị trấn.

5.2. Công tác Vệ sinh môi trường - GTTL - Thú y

- Công tác VSMT: Đề nghị các thôn, khu dân cư thu – nộp phí vệ sinh môi 
trường theo đúng quy định. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp Ban công an thị 
trấn, công an viên thôn, khu dân cư tiếp tục kiểm tra một số hộ tại thôn có nhiều 
người trọ để đảm bảo công tác tạm trú, công tác phòng chống dịch Covid -19 và 
việc thu phí VSMT. Chuẩn bị các điều kiện ký hợp đồng với Công ty Môi trường 
đô thị Hải Dương về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cho một 
số thôn, khu dân cư Quý 1/2023 theo định mức giá mới Khẩu thường trú 
20.000đ/khẩu/tháng; khẩu tạm trú 22.000đ/khẩu/tháng.

- Công tác giao thông: Tiếp tục chỉ đạo công tác giải tỏa vi phạm hành lang 
ATGT, vỉa hè đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm theo quy định.

Phối hợp với Cấp ủy, Trưởng thôn Ngọ, thôn Gạch, Khu Thống Nhất kẻ vạch 
sơn trên vỉa hè đường 394 để đảm an toàn giao thông dịp cuổi năm.

- Công tác Thú y: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 
cầm trên địa bàn.

- Công tác Thống kê:
Rà soát, báo cáo thống kê ngành xây dựng năm 2022 và tình hình quản lý 

chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình năm 2022; điều tra 
lao động việc làm năm 2022.

6. Công tác an ninh, quốc phòng

6.1. Công tác an ninh trật tự 

Trực giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa theo quy định. Tổ 
chức rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn thị trấn 

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

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 
2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
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Tiếp tục phối hợp lực lượng đảm bảo việc giải tỏa hành lang vỉa hè, đảm bảo 
ATGT theo kế hoạch, tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết 
Dương lịch. Đôn đốc kiểm tra nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các đối tượng 
vi phạm tại khu vực Gồ Vàng thôn Nghĩa

Tổ chức kiểm tra, phúc tra các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý về PCCC theo 
Kế hoạch; Yêu cầu các thôn, KDC; Đội trưởng, đội phó đội dân phòng thôn, khu 
dân cư giám sát chặt các trường hợp phải tạm dừng, dừng hoạt động theo kết quả 
kiểm tra của Đoàn kiểm tra PCCC huyện; Đoàn kiểm tra PCCC thị trấn.

Kiểm tra, đôn đốc các Tổ hướng dẫn nhân dân cài đặt và kích hoạt mã định 
danh điện tử; xuống nhà văn hóa các thôn, khu dân cư hướng dẫn nhân dân cài, 
kích hoạt  mã định danh điện tử. Hàng ngày, tổng hợp báo cáo kết quả kích hoạt 
mã định danh điện tử của các thôn, khu dân cư, các ngành đoàn thể, các trường học 
về Tổ Đề án 06 thị trấn (Qua đồng chí Lưu Xuân Hinh – Phó Chủ tịch phụ trách).

6.2. Công tác quốc phòng 

Phối kết hợp các ngành đoàn thể, thành viên Hội đồng NVQS, các thôn, khu 
dân cư đôn đốc 54 nam thanh niên qua khám sơ tuyển đủ điều kiện khám tuyển 
NVQS tại Ban CHQS huyện vào ngày 09/12/2022. Sau khám tuyển tổ chức lập hồ 
sơ lý lịch NVQS cho các nam thanh niên theo quy định.

Tham mưu UBND thị trấn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 
năm ngày thành lập QĐNDVN 22/12/1944-22/12/2022 và 33 năm ngày hội QPTD 
22/12/1989-22/12/2022.

Cử lực lượng Dân quân phối kết hợp lực lượng công an thị trấn tham gia 
tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt bảo đảm dịp kỷ niệm Ngày thành lập 
QĐNDVN, ngày hội QPTD 22/12, lễ NOEL và Tết Dương lịch Quý Mão năm 
2023.

Đảm bảo trực tiếp công dân tại Bộ phận Một cửa theo quy định.

7. Công tác Tư pháp - Hộ tịch; Trực tiếp công dân

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; Tiếp nhận thủ tục hồ sơ 
làm thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định. 

Tham mưu, đề xuất những giải pháp để giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến 
nghị của công dân theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05/02/2020 của UBND 
huyện Cẩm Giàng.
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Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; Tiếp nhận thủ tục hồ sơ 
làm thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn thị trấn theo 
chỉ đạo của UBND huyện; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Tổ thực 
hiện nhập các loại Sổ theo kế hoạch, duy trì báo cáo về Thường trực Tổ vào 15h 
ngày thứ 6 hàng tuần để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND thị trấn và Huyện theo 
quy định.

8. Cải cách hành chính; Văn phòng- Thống kê, Nội vụ

Tiếp tục rà soát và niêm yết công khai các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp xã, thị trấn; 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, trong tháng 12 Bộ phận 
Một cửa thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn (đạt 100%). 
Đoàn Thanh niên, CBCC cơ quan thị trấn Lai Cách tiếp tục phối hợp với Bộ phận 
Một cửa thị trấn Lai Cách triển khai Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Một cửa.

Hoàn thiện các Báo cáo thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC, xây 
dựng chính quyền điện tử… năm 2022; Đôn đốc các bộ phận chuyên môn hoàn 
thiện hồ sơ chấm điểm CCHC năm 2022. Đăng tin bài lên Cổng thông tin điện tử; 
Đăng tài liệu minh chứng lên Hệ thống chấm điểm chính quyền điện tử thị trấn.

Tham mưu xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2023; các văn bản, kế hoạch 
chuyên môn năm 2023.

Đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất và gửi tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 4 – 
HĐND thị trấn Khóa XX đúng quy định. Tham mưu cho HĐND ban hành các 
Nghị quyết Kỳ họp theo luật định.

UBND thị trấn họp kiểm điểm, nhắc nhở đối với CBCC trực Bộ phận Một 
cửa thị trấn ngay sau khi Đoàn kiểm tra đột xuất của Tỉnh về kiểm tra; yêu cầu các 
CBCC khắc phục nay những tồn tại, hạn chế Đoàn đã chỉ ra.

9. Nhiệm vụ của lãnh đạo UBND thị trấn

Chỉ đạo HTX NN thị trấn nhiệm thu khối lượng làm thủy lợi nội đồng, xây 
dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023, báo cáo UBND thị trấn và triển 
khai tới các thôn đảm bảo theo Kế hoạch của huyện.

Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thôn/KDC trên 
địa bàn làm tốt công tác  phòng, chống dịch Covid-19; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế...
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Chỉ đạo xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm mới phát sinh trong công tác 
quản lý đất đai. Đôn đốc các thôn, khu dân cư thu nộp phí VSMT theo đúng thời 
gian. Tiếp tục chỉ đạo đảm bảo ATGT, hành lang vỉa hè theo kế hoạch.

Đôn đốc chỉ đạo kiểm tra, phúc tra công tác PCCC theo kế hoạch; triển khai 
quyết liệt Kế hoạch mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo 
đảm hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2022 về 
việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sư dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường 
đẩy mạnh tuyên truyền và  triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện 
Cẩm Giàng. Chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra 
trong việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị trấn Lai Cách.

Chỉ đạo CBCC chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC năm 2022; hoàn 
thiện hồ sơ chấm điểm Chỉ số CCHC, Chính quyền điện tử năm 2022. Kiểm tra 
việc chấp hành chế độ công vụ của cán bộ, công chức UBND thị trấn.

Chỉ đạo các ngành, đơn vị hoàn thiện báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022; 
xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 trên từng lĩnh vực phụ trách.

Hoàn thiện các Báo cáo; tài liệu trình phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và 
tại kỳ họp thứ 4 - HĐND thị trấn Khóa XX theo đúng thời gian quy định. 

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm kê tài sản được trang bị tại nhà văn 
hóa, các phòng làm việc; kiểm kê tài chính, quỹ vốn của hội đoàn thể (Quỹ vì 
người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ chăm sóc người cao tuổi; Quỹ chữ thập 
đỏ ...) chuyển sang năm 2023 quản lý và sử dụng theo quy định.

Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 tới CBCC, NLĐ cơ quan. Phân 
công CBCC, lực lượng Công an và quân sự đảm bảo trực Tết Dương lịch (03 ngày) 
từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 1, 2/2023

1. Công tác tài chính kế toán

 Xây dựng dự toán chi phục vụ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Quản lý sử dụng tài sản công và 

các hồ sơ công khai NS đầu năm 2023.
Đôn đốc các ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội kiểm kê vốn quỹ năm 2022 

chuyển 2023 và báo cáo về UBND thị trấn để theo dõi tổng hợp.
Phối kết hợp với công chức Địa chính tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai 

kế hoạch rà soát lập lại bộ thuế đất phi nông nghiệp năm 2023.
Cân đối đảm bảo chi lương, phụ cấp đúng quy định.
2. Công tác sản xuất nông nghiệp
Nghiệm thu khối lượng làm thủy lợi mùa khô phục vụ thanh toán cuối vụ; 

Giao kế hoạch lịch gieo cấy vụ, quy hoạch vùng sản xuất chiêm xuân đến thôn. Chỉ 
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đạo các thôn tổ chức đánh bắt diệt chuột bảo vệ sản xuất, cấp phát thuốc diệt chuột 
theo đúng quy định và đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi.

Xây dựng kế hoạch đưa nước đổ ải, làm đất, gieo cấy khi thời tiết cho phép; 
kế hoạch bảo vệ tài sản các trạm bơm địa phương trong dịp tết, đưa giữ nước 
dưỡng phục vụ chăm bón bảo vệ lúa và rau mầu. Chuẩn bị đủ vốn, giống, vật tư, 
đôn đốc cơ sở thôn đăng ký giống, vật tư. Chỉ đạo các tổ máy chuẩn bị các điều 
kiện xuống đồng làm đất phục vụ gieo cấy vụ chiêm xuân 2023 theo đúng khung 
thời vụ. 

Đối với diện tích máy cấy phải đảm bảo đủ lượng mạ dự phòng, khi thời tiết 
bất lợi diện tích lúa cấy bị chết rét, đảm bảo đủ mạ cho xã viên cấy rặm, không để 
tình trạng thiếu mạ, xã viên phải bỏ ruộng không hoặc xảy ra tình trạng tranh giành 
mạ xảy ra ở các vụ trước.

3. Công tác Văn hoá - Xã hội 

3.1. Công tác thông tin truyền thanh

Tuyên truyền các văn bản về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
quy định của địa phương. Tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 
thông;  Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền các nội dung liên quan 
đến hoạt động của ngành.

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh, Huyện và thị trấn về 
công tác phòng chống dịch, công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa 
bàn. 

 Thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp. 
Tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023. Tăng cường 
tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân cài đặt mã định danh điện tử mức độ 1, 
mức độ 2 theo chỉ đạo của Tổ đề án 06 huyện Cẩm Giàng. Công tác phòng chống 
cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Kiểm tra tu sửa hệ thống dây đứt, loa truyền thanh hỏng để kịp thời thông tin 
tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phân công lịch trực Đài truyền thanh trước, trong và sau tết Nguyên Đán gửi 
về Lãnh đạo UBND thị trấn trước ngày 10/01/2023.

3.2. Công tác Văn hoá – Thông tin, TDTT

Tổ chức thực hiện tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 
2023 bằng pa nô, khẩu hiệu, cờ… tại khuôn viên cơ quan, nhà văn hóa thôn/khu 
dân cư, Tuyên truyền nhân dân treo cờ Tổ Quốc mừng Đảng, Mừng Xuân Quý 
Mão từ ngày 06/01/2023 (Tức 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 05/02/2023 
(Tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Kiểm tra hướng dẫn các thôn, khu dân cư trong việc trang trí “Băng zôn, khẩu 
hiệu, cờ hoa” các tuyến đường, nơi công cộng đảm bảo theo đúng hướng dẫn và 
đảm bảo an toàn giao thông. Đôn đốc các cơ sở tôn giáo hoạt động trong dịp Tết 
Nguyên Đán đúng quy định, không để xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan.
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Phối hợp tổ chức Viếng nghĩa trang Liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý 
Mão và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng vào 16 giờ ngày 19/01/2023 tại 
Nghĩa trang Liệt sỹ thị trấn Lai Cách.

3.3. Công tác Lao động - Thương binh & Xã hội

Hướng dẫn NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hay trợ cấp BHXH, 
trợ cấp xã hội nào khác, đủ điều kiện theo tháng sinh làm Hồ sơ đề nghị TCXH 
theo quy định.

Đề nghị phối hợp, hỗ trợ từ các bộ phận liên quan lấy thông tin, ngày, tháng 
năm sinh, họ tên bố, mẹ, thôn khu dân cư và số định danh nhằm cập nhật phần 
mềm Trẻ em theo yêu cầu quy định.

Dự trù trợ cấp ưu đãi cho NCC tháng 01-02/2023, đảm bảo đầy đủ, chính xác.
Dự trù kinh phí quà tết cho các đối tượng chính sách nguồn NS các cấp, nhân 

dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.
Phối hợp các thôn, khu dân cư rà soát các đối tượng khó khăn, khó khăn đột 

xuất báo cáo Lãnh đạo UBND thị trấn để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời theo 
phương chậm “Nhà nhà đều có Tết”.

Tiếp nhận kinh phí, quà tết, quà chúc thọ, khung bằng chúc thọ và cấp phát 
đầy đủ cho các thôn, khu dân cư về cấp quà tết cho NCC và phối hợp chỉ đạo các 
thôn, khu dân cư tổ chức chúc thọ cho các cụ cao tuổi nhân dịp đầu xuân 2023 từ 
ngày 25/01/2023 (tức từ ngày 04 tháng Giêng) đến hết ngày 29/01/2023 (Từ 
ngày 08 tháng Giêng năm Quý Mão) hoàn thành.

Chỉ đạo cấp ủy các thôn, khu dân cư tổ chức chúc tết, thăm hỏi động viên các 
gia đình chính sách, gia đình đang có người thân đang công tác trong Lực lượng vũ 
trang.

3.4. Công tác Y tế - Dân số KHHGĐ; Giáo dục

- Công tác y tế: 
Cập nhật kịp thời các diễn biến mới của dịch Covid-19 để có các phương án 

phòng chống dịch kịp thời. Duy trì công tác thường trực  trạm 24/24 giờ (Báo cáo 
lịch trực của lãnh đạo, nhân viên Trạm y tế về UBND thị trấn trước ngày 
06/01/2023)

Xây dựng Kế hoạch các chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2023. Xây 
dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành công tác đảm bảov VSATTP trước, trong và 
sau Tết Quý Mão 2023. 

- Công tác giáo dục: 

Các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch giáo dục năm học 2022-
2023; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo, đôn đốc, nhắc 
nhở học sinh để đảm bảo an toàn cho các học sinh trong thời gian đang thi công 
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công trình nhà lớp học Trường TH, MN Lai Cách. Tổ chức thi hết Học kỳ I năm 
học 2022-2023.

Chỉ đạo BGH các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách đoàn đội 
tuyên truyền nhắc nhở đến phụ huynh, học sinh các bậc học nghiêm chỉnh chấp 
hành việc không tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong thời gian trước, trong và sau Tết 
Nguyên Đán, nếu học sinh trường nào vi phạm, Ban giám hiệu phải chịu trách 
nhiệm.

Phân công giao nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ đảm bảo cơ sở vật chất các 
nhà trường trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, không để kẻ xấu lợi dụng trộm cắp 
trang thiết bị ảnh hưởng đến việc dạy và học sau nghỉ Tết Nguyên Đán.

4. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng công trình nhà lớp học trường 
Mầm Non trung tâm, công trình phụ trợ Trạm y tế thị trấn Lai Cách, nhà lớp học 
trường Tiểu học Lai Cách đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật..; chỉ đạo Ban 
giám sát cộng đồng tăng cường giám sát đảm bảo chất lượng và tiến độ các công 
trình.

Tiếp tục triển khai các bước xây dựng trụ sở công an thị trấn theo Kế hoạch. 
Kiểm tra đôn đốc Công ty TNHH MTV Việt Mỹ Hải Dương đẩy nhanh tiến độ 
chỉnh trang vỉa hè, cây xanh, rãnh tiêu thoát nước theo chỉ đạo của UBND huyện 
Cẩm Giàng tại Khu đô thị thương mại Lai Cách.

Làm việc với Cấp ủy, tổ dân vận khóe thôn Lẻ Doi, yêu cầu cấp ủy, Tổ dân 
vận khéo thôn Lẻ Doi đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động nhân dân tự 
nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất GPMB để triền khai nâng cấp đường giao 
thông đoạn từ đường 394  đến hộ ông Biên (thôn Bầu). Yêu cầu mỗi hộ đến tuyên 
truyền phải có biên bản, ghi rõ ý kiến của hộ và tổng hợp để báo cáo về Đảng ủy, 
UBND thị trấn làm cơ sở báo cáo xin chủ trương Lãnh đạo UBND huyện, Thường 
trực huyện ủy để triển khai thực hiện; Thời gian tuyên truyền từ ngày 05/01/2023 
đến 20/01/2023 hoàn thành.

5. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường

5.1. Công tác quản lý đất đai

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường phối hợp trưởng thôn, khu dân cư 
kiểm tra, phát hiện kịp thời lập biên bản ngăn chặn các trường hợp vi phạm san 
lấp, lấn chiếm xây dựng trên đất công. Chỉ đạo các thôn, khu dân cư thực hiện 
nghiêm túc công tác quản lý đất nghĩa trang nhân dân.

Tiếp tục rà soát các trường hợp cấp GCNQSD đất lần đầu xây dựng Kế hoạch 
cấp GCNQSD đất theo Kế hoạch đã trình kỳ họp thứ 4 - HĐND thị trấn cụ thể 
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hàng Quý năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND huyện, Phòng Tài nguyên và 
Môi Trường huyện xem xét, phê duyệt.

Phối hợp HĐGPMB huyện rà soát các loại đất thuộc các dự án được triển 
khai theo chỉ đạo của UBND huyện Cẩm Giàng.

5.2. Công tác vệ sinh môi trường - GTTL, Thú y

- Công tác VSMT: Đề nghị các thôn, khu dân cư thu – nộp phí vệ sinh môi 
trường theo đúng quy định tháng 01 năm 2023 bắt đầu thu phí VSMT khẩu thướng 
trú 20.000đ/khẩu/tháng và khẩu tạm trú 22.000đ/khẩu/tháng. 

Đôn đốc các thôn, khu dân cư tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm chậm 
nhất đến 17h 00 ngày 20/01/2023 hoàn thành.

Phối hợp Công ty CP Môi trường Đô thị Hải Dương thu gom rác thải ở các 
khu công cộng, khu chợ dân sinh, khu đào hoa cây cảnh trong dịp trước Tết 
Nguyên đán (Yêu cầu chậm nhất đến 22 giờ ngày 21/01/2023 - tức đêm 30 Tết 
thực hiện dọn vệ sinh sạch sẽ, không để ảnh hưởng cảnh quan đô thị).

- Công tác giao thông: Tiếp tục chỉ đạo các thôn, khu dân cư đảm bảo hành 
lang ATGT, vỉa hè đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm theo quy 
định. Yêu cầu các hộ bán hoa, cây cảnh phải ký cam kết đảm bảo ANTT – ANGT 
và thu dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực bán hoa, cây cảnh trước 22 giờ ngày 
21/01/2023.

- Tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

6. Công tác an ninh, quốc phòng

6.1. Công tác an ninh trật tự

 Trực giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa theo quy định. Tổ 
chức rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn thị trấn 

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

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 
2022 của Thủ tướng Chính phủ. Khắc phục những tồn tại trong việc triển khai thực 
hiện Đề án 06 mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, phúc tra các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý về 
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PCCC theo Kế hoạch; xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo về PCCC theo quy 
định, sau khi được nhắc nhở vẫn cố tình không chấp hành.

Tổ hướng dẫn nhân dân cài đặt và kích hoạt mã định danh điện tử; xuống nhà 
văn hóa các thôn, khu dân cư hướng dẫn nhân dân cài, kích hoạt  mã định danh 
điện tử. Hàng ngày, tổng hợp báo cáo kết quả kích hoạt mã định danh điện tử của 
các thôn, khu dân cư, các ngành đoàn thể, các trường học về Tổ Đề án 06 thị trấn 
(Qua đồng chí Lưu Xuân Hinh – Phó Chủ tịch phụ trách). 

Xây dựng Kế hoạch, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 (Gửi lịch tuần tra kiểm soát về Lãnh đạo 
UBND và Thường trực Đảng ủy thị trấn trước ngày 06/01/2023 (Trước ngày 15 
tháng Chạp năm Nhâm Dần).

6.2. Công tác quốc phòng 

Trực tiếp giải quyết hồ sơ cho công dân tại Bộ phận Một cửa theo quy định.

Lập danh sách cán bộ Ban CHQS thị trấn, thôn khu đội trưởng, trung đội 
trưởng, tiểu đội trưởng dân quân tham gia lớp tập huấn cán bộ quân sự đầu năm do 
cấp trên tổ chức và xây dựng kế hoạch làm mới mô hình học cụ, huy động quân số 
tham gia luyện tập phục vụ lễ ra quân huấn luyện và huấn luyện DQTV năm 2022.

Phối kết hợp các ngành đoàn thể, thành viên Hội đồng NVQS, các thôn, khu 
dân cư nắm bắt di biến động thanh niên theo quy định. Tham mưu cấp ủy đảng, 
chính quyền thị trấn hoàn thiện quy trình tuyển quân, động viên thanh niên trước 
khi lên đường nhập ngũ và bàn giao thanh niên lên đường nhập ngũ theo chỉ tiêu 
trên giao.

Phối hợp Ban công an thị trấn xây dựng Kế hoạch, tổ chức lực lượng tuần tra, 
kiểm soát đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 (Gửi lịch tuần 
tra kiểm soát về Lãnh đạo UBND và Thường trực Đảng ủy thị trấn trước ngày 
06/01/2023 (Trước ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Chỉ đạo các thôn, khu dân cư tổ chức thăm hỏi, động viên TN lên đường nhập 
ngũ năm 2023 theo đúng chỉ đạo (Khi tổ chức thăm hỏi mời Đảng ủy phụ trách, 
Đại biểu HĐND thị trấn được bầu ở đơn vị Bầu cử đi cùng).

Tổ chức lực lượng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ giao quân năm 2023 
vào ngày 06/02/2023 (Tức ngày16 tháng Giêng năm Quý Mão).

7. Công tác tư pháp; tiếp công dân

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; Tiếp nhận thủ tục hồ sơ 
làm thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định. 
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Tham mưu, đề xuất những giải pháp để giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến 
nghị của công dân theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05/02/2020 của UBND 
huyện Cẩm Giàng.

Tiếp tục Kế hoạch triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn thị trấn theo 
chỉ đạo của UBND huyện.

8. Cải cách hành chính; Văn phòng - Thống kê, Nội vụ

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. 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.

Các bộ phận chuyên môn UBND thị trấn tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải 
quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích, chứng thực điện 
tử và số hóa hồ sơ. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Một cửa.

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ chấm điểm CCHC 
năm 2022.

9. Nhiệm vụ của lãnh đạo UBND thị trấn

Chỉ đạo HTX nông nghiệp làm tốt công tác dịch vụ, đưa nước làm đất để 
nhân dân hoàn thành gieo cấy vụ chiêm xuân trong khung thời vụ khi thời tiết cho 
phép.

Giao kế hoạch chỉ tiêu chi ngân sách cho các bộ phận chuyên môn, ngành 
đoàn thể thực hiện, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch chi ngân sách năm 2023 
đảm bảo đúng luật ngân sách sau khi có nghị quyết HĐND thị trấn.

Chỉ đạo đảm bảo tốt chế độ chính sách cho cán bộ, các đối tượng chính sách, 
người nghèo, đối tượng khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đảm bảo đúng 
tiêu chuẩn. 

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
xây dựng lấn chiếm đất công được kịp thời. Triển khai thực hiện đền bù giải phóng 
mặt bằng cho các dự án được phê duyệt.

Chỉ đạo CBCC chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC; hoàn thiện hồ sơ 
chấm điểm Chỉ số CCHC, Chính quyền điện tử năm 2022. Kiểm tra việc chấp hành 
chế độ công vụ của cán bộ, công chức thuộc UBND thị trấn quản lý.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, người lao động UBND thị trấn có hiện tượng 
rượu chè bê tha, cờ bạc hoặc có hiện tượng mê tín dị đoan trong dịp Tết Nguyên 
Đán Quý Mão 2023.
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Chỉ đạo các ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023; 
tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng các Kế hoạch chương trình thực hiện Đề 
án, nhiệm vụ trọng tâm của thị trấn năm 2023... trên từng lĩnh vực phụ trách (Văn 
bản gửi về Lãnh đạo UBND thị trấn chậm nhất ngày 15/01/2023 hoàn thành).

Chỉ đạo hoàn thành công tác giao quân cho các đơn vị năm 2023 đảm bảo 
100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh trật tự, ATXH trên địa bàn thị trấn trong 
dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán để nhân dân yên tâm, vui xuân đón Tết cổ 
truyền dân tộc.

Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Y tế trực đảm bảo ANTT, ATGT 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2022; phương 
hướng, nhiệm vụ tháng 1,2/2023 của UBND thị trấn. Lãnh đạo UBND thị trấn yêu 
cầu các bộ phận liên quan, cán bộ, công chức căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện 
tốt những nội dung trên, duy trì tốt chế độ báo cáo về Lãnh đạo UBND thị trấn. 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Lãnh đạo 
UBND thị trấn để kịp thời xử lý, giải quyết./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy - HĐND thị trấn (b/c);
- Thường trực UB MTTQ thị trấn;
- Lãnh đạo UBND, UV UBND thị trấn;
- CBCC chuyên môn UBND thị trấn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Minh
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