
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Văn hóa xã hội tháng 7; 

Phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác tháng 8 năm 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7

1. Công tác tài chính kế toán 

Thu ngân sách tháng 7/2022 là: 1.475.222.540đ. Lũy kế thu: 22.362.308.791đ.
Chi ngân sách tháng 7/2022 là: 3.754.815.352đ. Lũy kế chi: 12.177.804.913đ. 
Dư chuyển sang tháng 8/2022: 10.184.503.878đ.
Hoàn thiện các báo cáo, tờ trình về công tác tài chính trình Kỳ họp thứ 3 - 

HĐND thị trấn Lai Cách khóa XX.
Đôn đốc các thôn bàn giao trưởng thôn cũ – mới và gửi Biên bản bàn giao 

trưởng thôn về UBND thị trấn lưu giữ.
Xây dựng phương án thu vụ xuân năm 2022: 581.854.578đ. (Trong đó: thuế 

đất PNN là 509.183.984đ; Quỹ PCTT là 45.110.000đ; Thuế công điền là 426.000đ; 
Nợ cũ là 27.134.594đ).

Lập báo cáo về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn NSNN còn 
lại chưa phân bổ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công nguồn 
NSNN năm 2022; Báo cáo về việc tăng cường công tác điều hành, quản lý ngân 
sách cấp xã 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo tổng hợp thông tin các dự án đầu tư 
xây dựng đang triển khai năm 2022 và các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 được triển khai trong giai đoạn 2023-2025 phục vụ cho 
việc cung cấp thông tin khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán; Báo cáo về việc bổ sung 
thuyết minh Quyết toán kinh phí Covid năm 2021.

Thanh toán kinh phí hoạt động thường xuyên của các bộ phận 6 tháng đầu 
năm 2022.

2. Công tác sản xuất nông nghiệp

Chỉ đạo đội nông giang điều tiết nước đảm bảo cho máy làm đất, rút nước cho 
xã viên gieo, cấy vụ mùa 2022.

Tổ chức nghiệm thu diện tích máy làm đất với các thôn phục vụ cho công tác 
thanh lý cuối vụ.

Điều tra diện tích gieo cấy vụ mùa năm 2022.
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Tổ chức thanh quyết toán các hợp đồng cuối vụ với các đơn vị.
Tuyên truyền các hộ xã viên tỉa vãi, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa mùa.
Tiếp tục  đôn đốc các thôn tiếp tục thu các khoản dịch vụ vụ xuân 2022 theo 

kế hoạch, đến ngày 28/7/2022, các thôn đã nộp tổng là = 634.819.000đ.
Phân công các thành viên Tiểu ban phòng chống úng nội đồng thường xuyên 

kiểm tra địa bàn khi có mưa lớn xảy ra.
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. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền các 
nội dung liên quan đến hoạt động của ngành. Tuyên truyền về học tập và làm theo 
tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền kịp 
thời các văn bản chỉ đạo của các cấp. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương 
binh Liệt sỹ 2/7/7/1947 – 27/7/2022.

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.

Tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022.

3.2. Công tác Văn hoá – Thông tin, TDTT
Tiếp tục tham mưu để thực hiện các bước tiếp theo của Tổ chỉ đạo CNSCĐ thị 

trấn và thôn, khu dân cư. Lập danh sách thành phần tham gia lớp tập huấn công 
tác Tổ CNSCĐ do cấp trên triệu tập (Đến nay còn thôn Đìa, Tiền, Trằm chưa lập 
danh sách - vì nộp chậm quá hạn phải nộp về huyện theo quy định). Chỉ đạo việc 
phát huy vai trò của Tổ CNSCĐ trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người 
dân trên địa bàn sử dụng DVC trực tuyến và sử dụng các kỹ năng số.

Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nhân dân.
Triển khai xong việc cắm biển ngõ, ngách tại khu thống nhất (tổng có: 13 bộ 

cột + biển thuộc 06 ngõ) và gắn biển số nhà theo chỉ đạo của UBND huyện, đến 
nay các thôn, khu đã xong, còn thôn Gạch đang tiếp tục hoàn thiện).

BCĐ hoạt động hè tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 
cho thiếu niên trong thời gian sinh hoạt hè tại địa phương. Phối hợp với Trường 
Tiểu học, THCS cử VĐV tham gia giải bơi cấp huyện, kết quả đạt 1 Giải Nhất nội 
dung tự do lứa tuổi 10 tuổi trở xuống của nữ. 

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

Tổng chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 7/2022: 239 đối tượng= 423.350.000đ. 
Trong đó: Chi trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 237 người = 402.667.000đ; Chi trợ cấp 1 
lần tiền MTP tuất LS từ trần + truy lĩnh TC tuất TB tháng 7/2022: 02 người= 
20.683.000đ.
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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 25/7/2022 đảm bảo trang nghiêm và 
thành kính trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ.

Trong tháng tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị trợ cấp người 80 tuổi trở lên không có 
lương hưu hay trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội nào khác (đang chờ thụ lý).

Thực hiện Công văn số 93/CV-LĐTBXH ngày 12/7/2022 của Phòng LĐ-
TB&XH huyện về việc triển khai chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt; 
UBND thị trấn đã có thông báo trên hệ thống truyền thanh toàn thị trấn, đồng thời 
gửi tới các đ/c Trưởng thôn, khu dân cư, yêu cầu thông báo tới toàn thể nhân dân 
nắm được. Kết quả: Toàn thị trấn không có trường hợp nào bị dị tật đăng ký phẫu 
thuật.

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

Duy trì đảm bảo công tác trực trạm theo quy định. Chuẩn bị các vật tư, thuốc 
men phòng chống thiên tai khi có sự cố xảy ra.
Chủ động cập nhật diễn biến tình hình các dịch bệnh đang diễn biến phức tạp: sốt 
xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ,... để sẵn sàng các phương án xử lý kịp thời. Ngày 
25/7 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: 09 cháu. Tổ chức uống Vitamin A đợt 1 năm 2022 cho: 880 cháu.

Tiếp tục phối hợp với các Nhà trường tuyên truyền, tổ chức tiêm bao phủ 
vacxin Covid-19 cho các cháu từ 5-dưới 12 tuổi. 

Phối hợp với Trường Mầm non và trường TH Lai Cách tiêm vacxin Covid-
19 mũi 1 cho học sinh: 270 học sinh

Tiến hành tiêm vacxin Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn được: 1278 
người

- Công tác giáo dục:

Các nhà trường xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất nhà trường, các phòng 
học tạm của trường tiểu học tại nhà văn hóa các thôn trong thời gian nghỉ hè phục vụ
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dạy và học năm học mới 2022 - 2023;
Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo quy định. Tham gia các 

lớp bồi dưỡng, tập huấn hè 2022 theo kế hoạch của cấp trên. 
Tiếp tục phối hợp với Đoàn TN của thị trấn để tổ chức sinh hoạt hè cho học 

sinh. Phối hợp với Đoàn Thanh niên của thị trấn để động viên học sinh tham gia 
giải bơi cấp huyện. 

4. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng 

Tiếp tục đôn đốc 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; đôn đốc Ban giám sát cộng đồng tăng cường giám sát đảm bảo chất 
lượng các công trình.

Tham mưu tồ chức các hội nghị BTV mở rộng, Đảng ủy mở rộng, UBND thị 
trấn – Bí thư, trưởng thôn, khu dân cư  xin ý kiến tham gia về chủ trương khắc 
phục chợ dân sinh Lai Cách.

Tổng hợp các ý kiến tham gia về chủ trương khắc phục chợ dân sinh Lai Cách 
báo cáo UBND huyện, Các phòng chức năng huyện để có biện pháp khắc phục chợ 
dân sinh Lai Cách và đưa vào hoạt động.

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.
Lập biên bản vi phạm về đất đai đối với 01 hộ dân thôn Ngọ dựng cổng sắt, hàng 
rào lưới thép và san lấp trái phép trên ao đất công; 01 hộ thôn Tiền dựng cổng sắt  
trên đất công do UBND thị trấn quản lý. 

Tiếp nhận Bản đăng ký môi trường của các công ty thuộc đối tượng phải đăng 
ký môi trường theo Luật bảo vệ môi trường cho các công ty đóng trên địa bàn thị 
trấn.

Tiến hành khảo sát hiện trạng chợ Lai Cách, tham mưu cho Đảng ủy, UBND 
thị trấn phương án khắc phục chợ Lai Cách.

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

Đôn đốc các thôn, khu dân cư thu phí vệ sinh môi trường theo đúng quy định. 
Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Công an thị trấn, công an viên thôn, khu 
dân cư tiếp tục kiểm tra một số thôn có nhiều người trọ để đảm bảo công tác đăng 
ký tạm trú, công tác thu phí VSMT. 

Triển khai thực hiện kế hoạch Kế hoạch giải toả vi phạm hành lang an toàn
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giao thông đường 394 thị trấn Lai Cách phục vụ chỉnh trang đô thị đặt tên Đường, 
tên Phố, găn số nhà trên địa bàn thị trấn Lai Cách 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.

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 công tác 151 Công an Cẩm Giàng ra 
quân tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường 
bộ, khu vực công cộng, địa bàn trọng điểm trên địa bàn huyện.

Ngày 12, 13, 15, 21/7/2022 Phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng tổ chức 
cấp Căn cước công dân có gắn chíp, tài khoản định danh cá nhân tại UBND thị trấn 
Lai Cách cho công dân thường trú tại thị trấn Lai Cách và các xã lân cận. Kết quả 
đã tiếp nhận trên 400 công dân Lai Cách làm CCCD.

Tham mưu với UBND thị trấn kiện toàn 13 đội dân phòng tại 13 thôn, khu 
dân cư; mỗi Đội dân phòng gồm 10 thành viên, trong đó có 01 đội trưởng và 01 
đội phó. Dự kiến Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực 
lượng này trọng tháng 8/2022 để đảm đương được yêu cầu nhiệm vụ

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 
2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp lực lượng đảm bảo việc giải tỏa hành lang vỉa hè đường 394 (Khu 
vực khu 18 cũ) phục vụ chỉnh trang đô thị và gắn tên đường, tên phố, số nhà theo 
chỉ đạo của UBND huyện.

Trong tháng, xảy ra 01 vụ giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi; 01 vụ cướp giật tài 
sản tại thôn Gạch. Công an thị trấn Lai cách đã phối hợp với Cơ quan điều tra 
Công an huyện Cẩm Giàng điều tra làm rõ đối tượng, giải quyết các vụ việc theo 
quy định của pháp luật.

6.2. Công tác quốc phòng 

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.

Phối hợp công an thị trấn trong đảm bảo ANTT Lễ cầu siêu, dâng hương, 
thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại NTLS vào tối ngày 26/7/2022.
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Trực tiếp công dân tại Bộ phận Một cửa, tăng cường hỗ trợ giải quyết thủ 
tục hành chính theo DVC mức độ 3,4.

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.

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. 

Kiện toàn Tổ hòa giải, tham mưu lãnh đạo UBND thị trấn ra Quyết định công 
nhận tổ hòa giải ở thôn, khu dân cư hoàn thành chậm nhất 15/7/2022.

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, 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, trong tháng 7 (tính đến ngày 29/7/2022) Bộ phận 
Một cửa thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 558/558 hồ sơ đúng và trước hạn (đạt 
100%). Trong đó có 550/558 hs trực tuyến mức độ 3,4 – đạt 98,57%; Hồ sơ số hóa 
đầu vào là 547/558 – đạt 98,03%; Hồ sơ số hóa kết quả là 537/558 – đạt 96,24% . 
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.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát đơn giản hóa TTHC năm 2022, 
tổng hợp báo cáo gửi huyện theo quy định.

9. Nhiệm vụ của lãnh đạo UBND

Chỉ đạo HTX NN hoàn thành việc giao nộp dịch vụ vụ chiêm xuân và hoàn 
thành gieo cấy vụ mùa theo kế hoạch. Chỉ đạo thu thuế đất phi nông nghiệp, quỹ 
phòng chống thiên tai năm 2022 theo kế hoạch.
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Chỉ đạo BCĐ hoạt động hè, Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức các hoạt động 
hè cho thanh thiếu niên theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.

Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 
nhân dân ủng hộ Quỹ  “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương 
binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) theo Kế hoạch của Ủy ban MTTQ huyện và thư 
kêu gọi của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng. Tổ chức thăm tặng quà cho các gia 
đình chính sách, Lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày 
thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2022.

 Tiếp nhận quà của các cấp và quà của thị trấn trao đến tay đối tượng chính 
sách trước ngày 25/7/2022. Tổ chức Lễ dâng hương, Cầu siêu, thắp nến tri ân nhân 
dịp kỷ niệm 75 năm ngày TBLS vào chiều tối 26/7/2022.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 
1941/UBND-VP ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Hải Dương; tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, 
hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022, 
tổ chức tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý 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;

Tiếp tục chỉ đạo và triển khai việc chỉnh trang đô thị, chỉ đạo các thôn: thôn 
Ngọ, Gạch, Nghĩa, Khu Thống Nhất và Khu đô thị thương mại Lai Cách họp cấp 
ủy, chi bộ và họp nhân dân triển khai việc gắn số nhà theo chỉ đạo của UBND 
huyện.

Chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022; 
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Chuẩn bị các báo cáo, kế hoạch, 
tài liệu trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND thị trấn Lai Cách khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 
2026. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Kỳ họp thứ 3 – HĐND thị trấn.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8

1. Công tác tài chính kế toán

Đôn đốc các thôn, khu hoàn thành việc thu nộp các khoản thu của vụ xuân 
năm 2022 về UBND thị trấn.

Hoàn thiện hồ sơ truy thu BHXH đối với cán bộ không chuyên trách thị trấn 
Lai Cách.

Cân đối đảm bảo chi lương, phụ cấp đúng quy định.
2. Công tác sản xuất nông nghiệp
Tổng hợp báo cáo diện tích đất bỏ không gieo cấy vụ mùa năm 2022.
Tiếp tục đôn đốc các thôn còn nợ hoàn thành các khoản đóng góp dịch vụ vụ 

chiêm năm 2022. Chủ động các phương án phòng chống úng nội đồng trong mùa 
mưa bão năm 2022.
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Chỉ đạo HTXNN chủ động thường xuyên thăm đồng ra các thông báo chỉ 
đạo xã viên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, tổ chức đánh diệt chuột, ốc bươu 
vàng bảo vệ lúa mùa. Chủ động các phương tiện, vật tư, lao động và tu sửa hệ 
thống máy bơm, mương máng ...để phòng chống úng nội đồng khi mưa lớn xảy ra.

 Chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên 
địa bàn.

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. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền các 
nội dung liên quan đến hoạt động của ngành. Tuyên truyền về học tập và làm theo 
tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành 
công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 
(2/9/1945 - 2/9/2022).

Tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022.
3.2. Công tác Văn hoá – Thông tin, TDTT

Tổ chỉ đạo CNSCĐ thị trấn và thôn, khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò trong 
việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn sử dụng DVC trực 
tuyến và sử dụng các kỹ năng số.

Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nhân dân.
Tham mưu BCĐ hoạt động hè thị trấn tổng kết hoạt động hè cho TTN năm 

2022 vào ngày 07/8/2022.
Đôn đốc các thôn, khu dân cư, dòng họ tổ chức khuyến học, khuyến tài.
Tham mưu 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 
dự kiến vào chiều 28/8/2022.

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

Dự trù trợ cấp ưu đãi cho NCC tháng 8/2022 đảm bảo đầy đủ, chính xác.
Hướng dẫn lập hs người 80 tuổi trở lên không có lương hưu hay trợ cấp 

BHXH nào khác; đề nghị trên ra QĐ trợ cấp theo tháng sinh.

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

- Công tác y tế: 
Duy trì công tác trực trạm đón tiếp bệnh nhân đến khám và điều trị.
Chủ động cập nhật diễn biến tình hình của các bệnh đang diễn biến phức tạp: 

sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ,... để sẵn sàng các phương án xử lý kịp thời.
Tiếp tục phối hợp với các Nhà trường tuyên truyền, tổ chức tiêm bao phủ 

vacxin Covid-19 cho các cháu từ 5-dưới 12 tuổi. 



9

Xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm mũi 3 vacxin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 
tuổi. Tham mưu BCĐ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 
đối với các biến thể B4 và B.5 của Omiron

- Công tác giáo dục: 

Các nhà trường tiếp tục thực hiện tu sửa cơ sở vật chất nhà trường, các phòng 
học tạm của trường tiểu học tại nhà văn hóa các thôn phục vụ dạy và học năm học 
mới 2022 - 2023;

Phối hợp với Đoàn TN của thị trấn để tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 
2022. 

Phối hợp với Hội Khuyến học thị trấn rà soát lập danh sách học sinh giỏi cấp 
huyện trở lên; các học sinh đỗ vào các trường Đại học công lập năm 2022 để thị 
trấn tổng hợp tuyên dương khen thưởng vào tháng 8/2022.

4. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng

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 làm văn bản đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng huyện xem 
xét chỉ đạo khắc phục chợ dân sinh Lai Cách theo ý kiến đề nghị của cử tri tại các 
hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND thị trấn.

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 quản lý tốt 
nghĩa trang nhân dân.

Tiếp tục rà soát các trường hợp cấp GCNQSD đất lần đầu, hoàn thiện hồ sơ 
gửi UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện xem xét, phê duyệt.

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

Đôn đốc các thôn, khu dân cư thu 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. 

Tiếp tục kiểm tra, lập biên bản vi phạm, thu giữ  biển quảng cáo, hàng hóa 
bầy bán ra vỉa hè đường 394 từ cổng UBND thị trấn đến Quốc lộ 5A. Chỉ đạo 
Trưởng thôn Ngọ; Trưởng Khu Thống Nhất tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh 
doanh, buôn bán hai bên đường 394 từ Quốc lộ 5A đến hộ ông Long Lành (thôn 
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Ngọ) tự thu dọn mái che, biển quảng cáo trên vỉa hè đường 394, hoàn thành chậm 
nhất 20/8/2022; sau ngày 20/8/2022 UBND thị trấn phối hợp Hạt đường bộ tiến 
hành giải tỏa vi phạm thu giữ toàn bộ vật dụng vi phạm, hộ phải chịu trách nhiệm.

Làm Công văn đề nghị UBND Huyện, Phòng TN&MT huyện kiểm tra việc 
bảo vệ môi trường đối với Công ty Kiên Cường theo ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp 
xúc cử tri với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thứ 3.

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.

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 
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.

Tiếp tục phối hợp lực lượng đảm bảo việc giải tỏa hành lang vỉa hè đường 
394 (Từ Quốc lộ 5A đến nhà ông Long Lành) phục vụ chỉnh trang đô thị và gắn 
tên đường, tên phố, số nhà theo chỉ đạo của UBND huyện.

Phối hợp tham mưu các bước xây dựng Trụ sở làm việc của Công an thị trấn 
Lai Cách.

6.2. Công tác quốc phòng 

 Tiếp tục đôn đốc lực lượng DQCĐ tham gia hội thao DQCĐ do Bộ CHQS 
tỉnh tổ chức.

Tiếp nhận di chuyển NVQS vắng mặt cho các nam thanh niên có giấy báo 
trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học theo quy định.

 Xây dựng kế hoạch, huy động quân số trực SSCĐ bảo vệ ANTT kỷ niệm 77 
năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

 Trực tiếp công dân tại Bộ phận Một cửa, tăng cường hỗ trợ giải quyết thủ 
tục hành chính theo DVC mức độ 3,4.

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.

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. Đoàn Thanh niên thị trấn Lai Cách tiếp tục tuyên truyền, hướng 
dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Một cửa..

9. Nhiệm vụ của lãnh đạo UBND

Chỉ đạo HTX NN làm tốt công phòng chống úng nội đồng khi xảy ra mưa 
úng. 

Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, các thôn/KDC trên địa bàn thị trấn chủ động trong 
công tác phòng chống thiên tai, TKCN năm 2022; tiếp tục kiểm tra cắt tỉa cảnh hệ 
thống cây xanh đảm bảo hành lang lưới điện hoặc cây ngã đổ khi mưa bão.

Chỉ đạo Tổng kết hoạt động hè cho TTN đảm bảo vui tươi, bổ ích, an toàn 
và lành mạnh; bàn giao học sinh về các nhà trường chuẩn bị năm học mới.

Chỉ đạo Héi ®ång gi¸o dôc thÞ trÊn, c¸c chi héi, dßng hä, th«n, khu d©n cư vËn 
®éng quü khuyÕn häc vµ trao tÆng tuyªn dương khen thưởng cho c¸c em häc sinh 
cã thµnh tÝch n¨m häc 2021 - 2022 xong trước 20/8/2022. UBND thÞ trÊn tæ chøc lÔ 
tuyªn dương gi¸o viªn giái, häc sinh giái tõ cÊp huyÖn trë lªn, häc sinh thi ®ç vµo 
c¸c trường §¹i häc n¨m 2022.

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 theo Công văn số 
1941/UBND-VP ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Hải Dương; tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, 
hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022, 
tổ chức tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Chỉ đạo xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm mới phát sinh trong công tác 
quản lý đất đai. Xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 
hoạt năm 2023, đảm bảo ngân sách tài chính của thị trấn cũng như đảm bảo công 
tác vệ sinh môi trường chung trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7; phương hướng, 
nhiệm vụ tháng 8 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 
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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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