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BÁO CÁO 
Tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 07/6/2022 của Thường trực 
HĐND thị trấn Thanh Miện về việc tổ chức kỳ họp thứ 4 - HĐND thị trấn Thanh 
Miện, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này UBND thị trấn Thanh Miện báo cáo 
tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2022, với những nội dung sau:

PhÇn thø NhÊt
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp
1.1. Trồng trọt
* Diện tích cây vụ đông năm 2021-2022:  85 ha, đạt 85% kế hoạch.
* Diện tích cấy lúa: 338,5 ha, đạt 97,41% kế hoạch (tăng 2,1% so với vụ 

chiêm năm 2021). 
- Cơ cấu trà, giống lúa: trà xuân sớm 16,93 ha, chiếm 5% diện tích, gồm các 

giống P6, Nếp các loại ...; trà xuân muộn 321,57 ha, chiếm 95% diện tích, gồm các 
giống Q5, Bắc thơm số 7, DQ11, lúa lai ... Trong đó lúa chất lượng là 195.8 ha, 
bằng 57.84% diện tích. 

- Năng suất lúa ước đạt 65 tạ/ha, đạt 104.84% kế hoạch (tăng 1.6% so với vụ 
chiêm năm 2021). Tổng sản lượng lương thực ước đạt 2.200 tấn.

* Diện tích trồng cây rau màu xuân hè: 50.4 ha, đạt 91.64% kế hoạch.
* Diện tích chuyển đổi theo Nghị định 35: 59,67 ha (tăng 3,5 ha so với năm 2021).
Diện tích nhân dân bỏ cấy vụ chiêm năm 2022: 62.4 ha.
Giá trị thu từ ngành trồng trọt ước đạt 48 tỷ đồng, đạt 71.11% kế hoạch năm  

(tăng 23,52% so với 6 tháng đầu năm 2021).
1.2. Chăn nuôi, thủy sản
UBND thị trấn tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm. Tổ chức tiêm phòng vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 
theo quy định. Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. 

Theo số liệu thống kê: Tổng số đàn trâu, bò là 155 con; Đàn lợn có 1.005 
con, sản lượng thịt hơi ước đạt 120,6 tấn; đàn gia cầm, thuỷ cầm có 44.800 con; 
diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 61,41 ha, sản lượng cá ước đạt 285 tấn.
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Giá trị thu từ ngành chăn nuôi, thuỷ sản ước đạt 23.63 tỷ đồng, đạt 42.96% 

kế hoạch năm (tăng 22.75% so với 6 tháng đầu năm 2021).  
 Tổng thu từ ngành nông nghiệp ước đạt 71.63 tỷ đồng, đạt 58.47% kế hoạch 

năm (tăng 23.27% so với 6 tháng đầu năm 2021).
1.3. Hoạt động của 2 HTXDVNN 
Tiếp nhận và triển khai Đề án mô hình mở rộng máy cấy bằng mạ khay 

vụ chiêm 2022 diện tích 10 ha với tổng mức hỗ trợ là 22.500.000 đồng. 
Tổ chức thực hiện đảm bảo các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất nông 

nghiệp theo đề án. Kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân phòng trừ sâu 
bệnh cho cây trồng đạt hiệu quả. Huyện và tỉnh hỗ trợ thuốc chuột phục vụ 
sản xuất nông nghiệp 91kg. Chỉ đạo các tổ dịch vụ diệt chuột và khu dân cư 
tổ chức đánh bắt chuột và dải mồi diệt chuột bảo vệ cây trồng. Theo số liệu 
nghiệm thu diện tích của HTXDVNN Hùng Sơn: trong vụ chiêm năm 2022 
có 2.710 m2 lúa bị chuột phá hại tương đương 1.355 kg thóc (giảm 71.77% so 
với vụ chiêm năm 2021).

Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc thực hiện làm đất đúng theo hợp 
đồng, chất lượng làm đất được đảm bảo và kịp thời vụ.

 HTXDVNN thị trấn tổ chức, điều hành công tác thu gom rác thải có 
hiệu quả, cơ bản đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng
Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ngành tiểu thủ công nghiệp 

và xây dựng phát triển. Chú trọng vào các ngành nghề có lợi thế của địa phương.
Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện xem xét về 

điều chỉnh bổ sung quy hoạch và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật điểm dân cư mới Triệu Nội, thị trấn Thanh Miện.

 Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ an toàn, và phù hợp cho các điểm trường 
trong năm học 2021-2022, UBND thị trấn lập Tờ trình đề nghị HĐND thị trấn ra 
nghị quyết chuyên đề phê duyệt chủ trương xây dựng công trình: Sân, vườn cổ 
tích, nhà tập thể chất và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non thị trấn Thanh 
Miện (Cơ sở 1); đồng thời đôn đốc đơn vị thi công tập trung xây dựng trường Mầm 
non giai đoạn 4 đảm bảo theo kế hoạch; nâng cấp hệ thống đường truyền thanh 2 
KDC Phù Nội và Triệu Thái; tổ chức di chuyển tài sản Trường Mầm non (điểm số 
1) về vị trí mới.

Xây dựng trong khu dân cư phát triển khá mạnh. Trong 6 tháng đầu năm ước 
tính giá trị đầu tư xây dựng trong khu dân cư khoảng hơn 100 tỷ đồng. 

Giá trị sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt 155.67 tỷ 
đồng, đạt 50.22% kế hoạch năm (tăng 9.3% so với 6 tháng đầu năm 2021). 

3. Dịch vụ, thương mại, thu nhập khác 
Trong sáu tháng đầu năm, mặc dù vẫn có những ảnh hưởng từ đại dịch covid-

19 nhưng thị trường hàng hoá tại địa bàn vẫn tương đối ổn định, phong phú, đa dạng 
về chủng loại, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng 
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của nhân dân địa phương cũng như cung cấp ra thị trường. Hệ thống vận tải phát 
triển mạnh.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại, thu nhập khác ước đạt 305.3 tỷ 
đồng, đạt 46.08% kế hoạch năm (tăng 14.16% so với 6 tháng đầu năm 2021).

*Tổng thu nhập sáu tháng đầu năm 2022 ước đạt 532.6 tỷ đồng, đạt 48.64% 
kế hoạch (tăng 13.76% so với 6 tháng đầu năm 2021).

4. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và căn cứ tình hình thực tế địa 

phương, UBND thị trấn đã thành lập BCH PCTT&TKCN năm 2022; xây dựng kế 
hoạch, phương án PCTT&TKCN có phân công nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn 
thể, các tiểu ban và các khu dân cư sát với tình hình thực tế của địa phương nhằm 
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Chỉ đạo các khu dân cư kiểm tra, tu sửa hệ 
thống cống, cánh phai, đập, bờ vùng, bờ bao, khai thông dòng chảy, chuẩn bị cơ sở 
vật chất, phương tiện, dụng cụ, lực lượng sẵn sàng  PCTT& TKCN khi có tình 
huống xảy ra.

5. Thu, chi ngân sách
Tính đến ngày 15/6/2022, tổng thu ngân sách ước đạt 8.99 tỷ đồng, đạt 

26.77% kế hoạch. Tổng chi ngân sách ước đạt 4.51 tỷ đồng, đạt 13.43% kế hoạch 
(Trong đó chi thường xuyên ước đạt 3.21 tỷ đồng, đạt 41.92% kế hoạch).

6. Công tác xây dựng thị trấn Thanh Miện thành đô thị loại IV
Thực hiện Đề án xây dựng thị trấn Thanh Miện thành đô thị loại IV, UBND 

thị trấn tiếp tục phối hợp với các cơ quan ngành dọc cấp trên xây dựng hạ tầng đô 
thị, mở rộng không gian thị trấn, quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư mới như: Dự 
án đường vành đai phía Đông Bắc và Khu đô thị mới Thanh Miện; Khu dân cư mới 
phía Nam chợ Neo; Điểm dân cư mới khu Triệu Thái; Dự án nghĩa trang nhân dân 
tập trung của thị trấn... Hoàn thiện hồ sơ đặt tên đường, tên phố trên địa bàn khu dân 
cư Triệu Thái và Phù Nội đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Đây là 
những lợi thế thuận lợi để thị trấn Thanh Miện phát triển kinh tế, xã hội, từng bước 
phấn đấu trở thành đô thị loại IV.

7. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường
7.1. Công tác quản lý đất đai 
Tăng cường công tác quản lý đất đai; phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản xử 

lý hành chính các trường hợp vi phạm về đất đai theo thẩm quyền, đôn đốc các hộ 
vi phạm đất đai tự giải tỏa theo cam kết. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thị 
trấn đã xem xét, xác nhận đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất cho 
355 trường hợp và các thủ tục liên quan đến đất cho 134 trường hợp.  

7.2. Công tác xử lý đất xen kẹp
Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thị trấn đã nộp 8 hồ sơ đề nghị xử lý 

đất đôi dư theo quy định. Đến nay chưa xử lý đất dôi dư được một trường hợp nào 
vì UBND huyện chưa tổ chức đo và xét duyệt.
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7.3. Công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị trấn Thanh Miện 

UBND thị trấn phối hợp với HĐGPMB huyện tăng cường thực hiện xác định 
nguồn gốc đất, triển khai công tác kiểm đếm tài sản gắn liền với đất; triển khai tổ 
chức họp với các hộ dân có diện tích đất thu hồi GPMB thực hiện các dự án để 
phát thông báo thu hồi đất và phát dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ cho các cá 
nhân, tổ chức khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Phối hợp tổ chức chi trả 
tiền bồi thường cho các hộ có diện tích thu hồi tại các dự án. 

Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy, UBND thị 
trấn đã thành lập các tổ công tác xuống cơ sở gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng, ý kiến của các hộ dân để tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân có diện 
tích thu hồi GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn thị trấn ký phương án và nhận 
tiền hỗ trợ, đền bù GPMB. 

Kết quả triển khai giải phòng mặt bằng tính đến ngày 15/6/2022 cụ thể như sau:
- Dự án Đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện: 
+ Đất trồng lúa: Có 152 hộ/ 185 hộ đã nhận tiền đền bù  và bàn giao đất, đạt 

tỷ lệ 82,2%. Còn 33 hộ chưa đồng ý, gồm: khu Phượng Hoàng Hạ 27 hộ; khu 
Phượng Hoàng Thượng 6 hộ (lý do: liên quan đến diện tích chuyển đổi VAC).  

+ Đất chuyển đổi VAC: Có 5 hộ/ 6 hộ nhận tiền đề bù. Còn lại 1 hộ tại Khu 
Phượng Hoàng Thượng chưa nhận tiền đền bù.

+ Đất ở: Có 09 hộ tại khu Phượng Hoàng Thượng thu hồi. Hiện nay đang 
thực hiện công tác GPMB theo quy trình.

- Dự án Khu đô thị mới Thanh Miện: 
+ Đất trồng lúa: Có 396 hộ/ 556 hộ đã nhận tiền đền bù, bàn giao đất, Tỷ lệ 

đạt 71,1%. Còn 160 hộ chưa nhận tiền đền bù, gồm:  khu Phượng Hoàng Hạ 110 
hộ; khu Phượng Hoàng Thượng 46 hộ; khu Bất Nạo 04 hộ. 

+ Đất chuyển đổi VAC: Có 09 hộ/ 12 hộ đã nhận tiền. Còn 03 hộ tại Khu 
Phượng Hoàng Thượng chưa nhận tiền.

+ Đất ở: Có 02 hộ, đang thực hiện công tác GPMB.
+ Đối với mộ trên đất: Đã có 32 hộ/ 51 hộ có mộ nhận tiền, di chuyển mộ, 

còn lại 19 hộ chưa nhất trí vì mới an táng và chưa nhất trí về đơn giá.
- Dự án khu dân cư phía Nam chợ neo: có 222 hộ có đất thu hồi với diện 

tích là 81.232m2. Trong đó: Đất lúa 139 hộ, đất thổ cư 83 hộ. Đã tiến hành họp và  
phát thông báo thu hồi đất tới 129 hộ. Còn 10 hộ chưa họp (Lý do: chưa hoàn thiện 
hồ sơ có liên quan đến việc chuyển nhượng). Đã có 95 hộ nhận tiền đền bù với 
diện tích 23.721m2. 

- Dự án đường trục Đông Tây:  Có 9 hộ có diện tích đất thu hồi với diện tích 
là 5.765,1m2. Đã có 9 hộ/ 9 hộ đồng ý phương án đền bù. Hiện nay chưa thực hiện 
chi trả tiền đền bù.
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7.4. Công tác quy hoạch sử dụng đất
Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức các hội nghị thống nhất điều chỉnh quy 

hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh Miện mở rộng đến năm 2035; Hoàn thiện hồ 
sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

7.5. Công tác vệ sinh môi trường
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là xử lý ô 

nhiễm ở các bãi rác. Duy trì hoạt động của các tổ thu gom rác thải tại các khu dân 
cư. Đồng thời tích cực tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, hưởng ứng Tuần 
lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Chủ nhật xanh hàng tháng, 
Ngày môi trường thế giới. 

8. Khoa học công nghệ
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến lịch gieo cấy 

vụ chiêm năm 2022 và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh để xã viên biết và 
tổ chức thực hiện. Phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân 
về biện pháp, chăm bón lúa và cây rau màu theo khoa học kỹ thuật.

UBND thị trấn tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, áp dụng các phần mềm quản lý vào công tác 
tiếp nhận giải quyết TTHC, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công, quản 
lý cán bộ, nộp thuế điện tử, báo cáo văn phòng chính phủ, quản lý văn bản điều 
hành có tích hợp chữ ký số theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030”; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 
Kế hoạch hành động số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 về thực hiện Nghị quyết 
số 06- NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số 
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, UBND thị trấn đã ban hành quyết 
định thành lập tổ công nghệ số thị trấn và 8 tổ công nghệ số ở các khu dân cư để  
thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số; hướng dẫn đến các doanh nghiệp, hộ gia 
đình, người dân trên địa bàn thị trấn tiếp cận, cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến, các dịch vụ về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Công tác giáo dục và đào tạo
Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt chương trình dạy và học năm học 2021- 

2022 theo kế hoạch của ngành dọc cấp trên và sự chỉ đạo của UBND huyện. Tiếp 
tục đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục, bồi dưỡng 
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, quan tâm đến chất lượng dạy và học theo 
nội dung chương trình đào tạo của ngành giáo dục; triển khai thực hiện tốt các biện 
pháp phòng, chống  dịch Covid-19; triển khai việc dạy học trực tuyến qua internet và 
dạy trực tiếp để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học 2021-
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2022 theo đúng kế hoạch; Công tác phổ cập giáo dục được quan tâm chỉ đạo thực hiện 
và được cấp huyện, tỉnh đánh giá cao. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan 
tâm đúng mức và ngày càng phát triển. Kết quả cụ thể:

* Chất lượng giáo dục đại trà:
- Trường Mầm non: Tổng số đã huy động được 841 cháu với 32 nhóm lớp. 

Trong đó: 10 lớp nhà trẻ 164 cháu; 22 lớp mẫu giáo 677 cháu; trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 
tỷ lệ 100%. 

- Trường Tiểu học: Tổng số có 1.311 học sinh với 42 lớp. Tỷ lệ học sinh 
hoàn thành chương trình lớp học đạt 98.8% (giảm 0.5% so với năm học 2020-
2021); học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học 1.2% (tăng 0,5%). Tỷ lệ học 
sinh hoàn thành chương trình tiểu học 98.4% (giảm 1.4%); học sinh chưa hoàn 
thành chương trình tiểu học là 1.6% (tăng 1.4%).

- Trường THCS: có 23 lớp với tổng số 724 học sinh, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 
99,45%, có 2 học sinh bỏ học. Tỷ lệ học sinh được lên lớp thẳng là 95.5% (giảm 
0,9%); tỷ lệ học sinh thi lại là 4.5% (tăng 0.9%). Tỷ lệ học sinh lớp 9 được công 
nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,45% (tăng 0,05% so với năm học 2020-2021).

* Chất lượng mũi nhọn: Tổng số các trường đạt 101 giải học sinh giỏi 
trong các cuộc thi và giao lưu các cấp tổ chức (giảm 8 giải so với năm học 2020-
2021). Trong đó: 

- Trường Tiểu học:  Học sinh giỏi cấp Quốc gia đạt 3 giải (gồm: 1 giải bạc và 2 
giải KK). Cấp tỉnh:  9 giải  (gồm: 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 7 giải KK). Cấp huyện: 58 giải 
(gồm: 2 giải Nhất, 10 giải Nhì, 16 giải Ba và 30 giải KK).

- Trường THCS: Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5 giải (gồm: 3 giải Ba, 2 giải 
KK). Cấp huyện đạt 26 giải (gồm 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 9 giải KK).

2. Công tác y tế - Dân số kế hoạch hoá gia đình
Triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thực 

hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chương trình y tế quốc gia. Thực hiện 
tốt công tác chuyên môn về phòng, chống dịch covid-19. Trong 6 tháng đầu năm, 
Trạm y tế thị trấn đã khám, chữa bệnh cho 4.368 lượt người (tăng 39,6% so với 
cùng kỳ năm 2021). 

Tổ chức điều tra chất lượng các công trình vệ sinh. Kết quả: Tỷ lệ nhà tiêu 
hợp vệ sinh: 99,99%. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch: 98%. 

Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã tổ 
chức 2 đợt kiểm tra đối với 121 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lương thực, 
thực phẩm. Kết quả hầu hết các cơ sở cơ bản đều đảm bảo các quy định về vệ sinh 
an toàn thực phẩm theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm không có ngộ độc thực 
phẩm xảy ra trên địa bàn.

Công tác Dân số-KHHGĐ: tiếp tục được duy trì, tập trung tuyên truyền 
Pháp lệnh dân số, tuyên truyền sức khoẻ sinh sản cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ; 
trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng số sinh là 28 ca, trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 
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10 ca, chiếm 35,7% (tăng 7,13% so với cùng kỳ năm 2021). Tỷ lệ phát triển dân số 
tự nhiên -0.17%. Chỉ số giới tính khi sinh là 180 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng là 9,7% (giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2021).

3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND thị trấn chỉ đạo BCĐ thị 

trấn xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ cho các thành viên, xây dựng 
phương án ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh có thể xảy ra. Chỉ đạo các khu 
dân cư kiện toàn tiểu ban chỉ đạo phòng, chống dịch của khu dân cư và duy trì hoạt 
động của 64 tổ covid cộng đồng. 

Thực hiện công tác điều tra, quản lý, theo dõi, tư vấn cho các đối tượng 
thuộc diện cách ly y tế tại nhà theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Trong 6 tháng 
đầu năm trên địa bàn đã phát hiện 2.423 trường hợp F0 (Trong đó: cách ly điều trị 
và theo dõi sức khỏe tại gia đình là 2.359 trường hợp. Cách ly và điều trị tại các 
bệnh viện tuyến trên là 46 trường hợp). 

Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng vacxin phòng covid-19 
theo kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Kết quả tiêm phòng cho các nhóm 
độ tuổi tính đến ngày 15/6/2022 cụ thể như sau: 

* Đối tượng từ 18 tuổi trưởng lên:
- Tiêm 1 mũi: 9.526 người, đạt 98.2%. 
- Tiêm đủ 2 mũi: 9.493 người, đạt 97.86%. 
- Tiêm đủ 3 mũi: 7.381 người, đạt 76.1%. 
- Tiêm đủ 4 mũi: 367 người, đạt 3.75%.

* Đối tượng học sinh từ 12 tuổi đến 17 tuổi:
- Tiêm 1 mũi: 1.350 người, đạt 97.83%.
- Tiêm đủ 2 mũi: 1.340 người, đạt 97.1%.

* Đối tượng học sinh từ 5 tuổi  đến 11 tuổi:
- Tiêm 1 mũi: 575 người, đạt 33.9%.
- Tiêm đủ 2 mũi: 61 người, đạt 10.6%.

4. Công tác văn hoá, thông tin, thể dục thể thao
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tết và các nhiệm vụ 

chính trị khác của địa phương. 
Duy trì hoạt động của đài truyền thanh, làm tốt công tác tiếp âm đài cấp trên, 

kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, công tác 
chuyển đổi số, công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác chỉ đạo, điều hành 
các nhiệm vụ của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. 

Chỉ đạo thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và đảm 
bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Phát động nhân dân tích cực tham 
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gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với 
phong trào xây dựng đô thị văn minh; đăng ký xây dựng gia đình văn hoá; phát huy 
vai trò các câu lạc bộ và phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng nâng cao đời 
sống tinh thần của nhân dân.

Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao thị trấn Thanh Miện lần thứ IX. 
 5. Thực hiện chính sách xã hội
Uỷ ban nhân dân thị trấn thực hiện nghiêm túc các chính sách xã hội. Trong 

6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách với 
tổng số tiền là 4,1 tỷ đồng.

Nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, tiếp nhận và chuyển 1.114 suất 
quà của Chủ tịch nước, của tỉnh với tổng số tiền là 556.5 triệu đồng tới các đối 
tượng chính sách, 121 suất trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo với số tiền 36.3 triệu 
đồng  đảm bảo chính xác, kịp thời. Trích ngân sách tổ chức thăm hỏi, tặng quà các 
đối tượng chính sách, người có công, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Cấp 117.15 triệu đồng tiền quà chúc thọ cho 297 cụ tuổi vàng, tuổi bạc. 

Hoàn thiện 23 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi NCC và 59 hồ sơ người khuyết tật 
và người cao tuổi hưởng bảo trợ xã hội, mai táng phí,... theo quy định; Tổ chức 
tặng quà cho thiếu niên, nhi đồng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Chỉ đạo bình xét, xét duyệt hộ nghèo theo tiêu chí mới đảm bảo chặt chẽ, 
dân chủ, công khai và đúng luật. Kết quả:  Tổng số hộ nghèo năm 2022 là 126 hộ, tỷ lệ 
2.6%. Hộ cận nghèo là 132 hộ, tỷ lệ 2.7%.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

1.  Lĩnh vực an ninh trật tự
Lực lượng công an thường xuyên nắm tình hình đảm bảo ANTT, bảo vệ an 

toàn ANCT-TTATXH trong dịp tết nguyên đán, mùa lễ hội, Đại hội thể dục thể 
thao các nước Đông Nam Á lần thứ 31 và những nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt ra quân giải toả vi phạm hành lang 
an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các trường hợp bày bán hàng hoá vi 
phạm hành lang an toàn giao thông góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị. Tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định.

Thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC giấy tờ công dân và các cơ sở 
dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện 
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 
2030. Duy trì lịch trực giải quyết các thủ tục hành chính theo Luật cư trú. Tính đến 
ngày 09/6/2022, trên địa bàn thị trấn có 4.721 hộ thường trú với 15.769 nhân khẩu, 
98 hộ tạm trú với 179 nhân khẩu.

 Hướng dẫn các khu dân cư, các trường học đăng ký xây dựng và giữ vững 
danh hiệu làng an toàn, cơ quan an toàn về ANTT theo đề án "xây dựng làng an 
toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. Phát 
động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.
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Trong 6 tháng đầu năm 2022 (từ 15/12/2021 đến 09/6/2022), trên địa bàn thị 

trấn xảy ra 26 vụ việc (tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021).  Trong đó: 
- Phối hợp với Công an huyện bắt giữ và xử lý 10 vụ gồm: 2 vụ vi phạm về 

ma túy, 04 vụ vi phạm về kinh tế, 2 vụ vi phạm về môi trường và 2 vụ đánh bạc.
- Công an thị trấn trực tiếp tiếp nhận, giải quyết 16 vụ gồm: 1 vụ về ma túy, 

1 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ đưa đối tượng vào giáo dục tại thị trấn, 1 vụ trộm cắp 
tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 5 vụ môi trường, 1 vụ về cư trú. 

Ngoài ra còn hòa giải thành công 6 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, 
không để phát sinh tội phạm.

2. Công tác Quốc phòng - quân sự địa phương
Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Quản lý chặt chẽ lực 

lượng dự bị động viên. Tổ chức đăng ký phương tiện kỹ thuật hậu cần cho quân 
đội theo đúng quy định. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ cho 105 đ/c, quân số 
thường xuyên tham gia huấn luyện đạt 98%; Xây dựng đại đội PCTT &TKCN năm 
2022 với quân số là 120 đồng chí. 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022 là 19 công dân. Có 5 công 
dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, đã xử phạt hành chính 4 công dân với số tiền 
4.500.000đ. Còn 1 công dân chưa xử lý (do không có mặt tại địa phương). Tổ chức 
đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 93 nam công dân đủ 17 tuổi. 

Phối hợp với lực lượng công an thị trấn tổ chức ra quân giải tỏa các điểm vi 
phạm ATGT trên địa bàn và tham gia kiểm soát, bảo vệ tại các điểm cách ly y tế 
phòng chống dịch covid-19.

3. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân
Thực hiện Công văn số 120/UBND-VP ngày 17/01/2022 của UBND 

huyện Thanh Miện về việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đột phá 
năm 2022, UBND thị trấn đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân, kế 
hoạch công việc đột phá năm 2022 về công tác tiếp dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư 
của công dân. Duy trì lịch tiếp công dân hàng tuần tại trụ sở UBND thị trấn theo quy 
định. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận 32 đơn thư (tăng 10 đơn so với 6 
tháng đầu năm 2021). Bao gồm: tiếp nhận trực tiếp: 28 đơn, 4 đơn huyện chuyển 
về). Trong đó:  liên quan đến GTTL: 3 đơn,  đất đai  25 đơn và lĩnh vực khác 4 đơn. 
Các đơn thư đã được UBND thị trấn, xem xét giải quyết theo đúng trình tự thủ tục, 
đúng thẩm quyền, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

4. Công tác tư pháp-hộ tịch
Duy trì chế độ tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực tư pháp-hộ tịch theo thẩm quyền. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đăng 
ký khai sinh: 88 trường hợp, khai tử: 55 trường hợp, đăng ký kết hôn: 48 cặp, cấp 
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 63 trường hợp, cấp trích lục hộ tịch bản sao từ sổ 
gốc: 143 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính 1.734 lượt văn bản. Chứng 
thực chữ ký: 283 trường hợp; Chứng thực hợp đồng giao dịch: 233 trường hợp. 
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Chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư 

luận xã hội quan tâm, các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia, công tác 
chuyển đổi số quốc gia. Làm tốt công tác phối hợp thi hành án dân sự và hoà giải ở 
cơ sở theo thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát việc soạn thảo và 
ban hành văn bản trên địa bàn. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022: đã tổ chức 3 
buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 270 lượt người tham gia. Tổ 
chức hòa giải 23 vụ (hòa giải thành 21 vụ, không thành 2 vụ). Thực hiện kiểm tra 
rà soát 226 văn bản do HĐND&UBND thị trấn ban hành, các văn bản đều có nội 
dung đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và 
có tính khả thi cao. 

5. Công tác cải cách hành chính
 Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thực hiện Thông báo số 

323-TB/HU ngày 11/01/2022 của Huyện ủy Thanh Miện về việc thông báo ý 
kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về công việc đột phá năm 2022; Thực hiện 
Công văn số 255-CV/HU ngày 18/02/2022 của Huyện ủy Thanh Miện về việc 
lãnh đạo thực hiện công việc đột phá năm 2022, UBND thị trấn xây dựng và 
triển khai kế hoạch thực hiện công việc đột phá năm 2022: Tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao vai trò 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận Một cửa của thị trấn Thanh Miện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt Quy 
chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận “Một cửa” theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ và Đề án kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện Cải 
cách hành chính thị trấn Thanh Miện; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn nhân dân đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công 
tỉnh Hải Dương. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và chứng thực điện tử. Chỉ đạo bộ phận một cửa 
tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, 4 và thực hiện số hóa hồ sơ trong việc 
giải quyết TTHC. Kết quả: Tính từ 10/12/2021 đến 09/6/2022, Bộ phận một cửa 
thị trấn đã tiếp nhận: 1.559 hồ sơ (gồm: tiếp nhận online: 532 hồ sơ chiếm 
34,12%, tiếp nhận trực tiếp: 1.027 hồ sơ chiếm 65,88%). 100% hồ sơ được tiếp 
nhận, giải quyết, trả kết quả trước và đúng hạn theo quy định. Không có hồ sơ trễ 
hạn. Tổng số phí, lệ phí thu được: 36.569.000 đồng.

Thực hiện tốt công tác ban hành và quản lý văn bản đi, văn bản đến của UBND 
thị trấn trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của tỉnh Hải Dương. 

6. Công tác xây dựng củng cố chính quyền
UBND thị trấn thực hiện chức năng nhiệm vụ đảm bảo đúng pháp luật và 

quy định của tỉnh, của huyện; thực hiện tốt các quy chế của cơ quan như Quy chế 
làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND thị trấn; 
Quy chế thi đua, khen thưởng,… 
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Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, lề lối làm 

việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng 
nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, từng bước nâng 
cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và hiệu quả hoạt động 
của chính quyền. 

Tập trung chỉ đạo các ban, ngành, thành viên UBND thị trấn và các khu dân 
cư thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc đã đề ra. Tăng cường công tác phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện chế độ hội nghị, 
cuộc họp trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà Nước, kịp thời giải quyết 
những công việc đột xuất, phát sinh.

Duy trì mối quan hệ với Đảng uỷ-HĐND-UBMTTQ, phối hợp với thường 
trực HĐND tổ chức các kỳ họp HĐND thị trấn theo Luật định. Kịp thời quán triệt, 
triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương. 

IV.  ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đã đạt được
- UBND thị trấn đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện, Nghị 

quyết của BCH Đảng bộ, quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND- UBMTTQ và 
nghị quyết HĐND để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương.   

- Trong 6 tháng đầu năm 2022,  mặc dù vẫn còn có những ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19, nhưng tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn vẫn tương đối 
ổn định. Địa phương đã chủ động chú trọng đến công tác phát triển sản xuất nông 
nghiệp, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất để giảm chi phí đầu vào, 
nâng cao giá trị thu nhập góp phần cải thiện đời sống nhân dân địa phương. 

- Lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh đã được quan 
tâm đúng mức; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, 
các phong trào được duy trì và phát triển. 

- Công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển. Hoạt động văn hoá văn 
nghệ, lễ hội truyền thống được duy trì đúng pháp luật, phù hợp với phong tục tập 
quán của địa phương và công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp 
trên. Công tác thông tin tuyên truyền, công tác cải cách hành chính, công tác tiếp 
dân, giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm. Công tác thực hiện các chính 
sách xã hội thường xuyên đảm bảo đúng, đủ, kịp thời góp phần ổn định tình hình 
chính trị ở địa phương.

 2. Một số hạn chế và tồn tại
- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo cơ cấu cây trồng còn 

chậm. Công tác quản lý, điều hành của HTXDVNN ở một số khâu dịch vụ phục vụ 
sản xuất nông nghiệp còn hạn chế.
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- Diện tích cấy lúa và cây vụ đông không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra do vẫn 

còn diện tích nhân dân không canh tác. 
  - Công tác vệ sinh môi trường có lúc, có chỗ chưa thực hiện tốt.  
- Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại còn nhỏ lẻ, chưa có sức 

cạnh tranh trên thị trường, chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế của địa phương, 
một bộ phận lao động vẫn phải đi nơi khác để tìm kiếm việc làm. 

- Sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong việc tuyên truyền động viên học 
sinh tham gia học tập có mặt hạn chế (vẫn còn học sinh bỏ học).

- Lĩnh vực an ninh trật tự: vẫn có một số vụ việc gây mất trật tự xã hội như: 
trộm cắp, tai, tệ nạn xã hội... xảy ra trên địa bàn.

- Công tác quản lý đất đai còn hạn chế. Tiến độ thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn chậm đặc biệt là dự án đường 
vành đai phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện và khu đô thị mới Thanh Miện. Giải 
quyết tồn tại các hộ có diện tích thầu khoán đất dài hạn còn gặp nhiều khó khăn 
gây ra nhiều vấn đề phức tạp tại địa phương.

- Công tác phối hợp giữa UBND-UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội 
có việc còn hạn chế, chưa chặt chẽ.

Phần thứ Hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn 

chế, 6 tháng cuối năm 2022 các cấp, các ngành và nhân dân thị trấn cần tập trung 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu sau:

1. Phấn đấu gieo trồng 100% diện tích đất canh tác, đảm bảo cơ cấu, trà 
giống lúa trong khung thời vụ (Trong đó: Phấn đấu diện tích cấy lúa cả năm đạt 
695 ha; diện tích trồng rau màu là 110 ha; diện tích trồng cây vụ đông 100 ha trở 
lên). Phấn đấu năng suất lúa vụ mùa đạt 58 tạ/ha trở lên.

- Thực hiện có hiệu quả công tác dự thính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh, 
đôn đốc các tổ đánh bắt diệt chuột và tuyên truyền nhân dân dùng mọi biện pháp 
đánh bắt, diệt chuột nhằm hạn chế đến mức thấp nhất chuột phá hoại cây trồng.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Pháp lệnh thú y, khuyến khích nhân dân 
phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và diện tích thủy sản; chăn nuôi đi đôi với 
bảo vệ môi trường sinh thái, không vi phạm hành lang an toàn giao thông, công 
trình thủy lợi. Chỉ đạo Ban thú y tăng cường kiểm tra, phát hiện dịch bệnh để có 
biện pháp xử lý kịp thời, tổ chức tốt công tác tiêm phòng vụ hè thu cho đàn gia 
súc, gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

- Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 
thường xuyên kiểm tra, giải tỏa vi phạm hành lang các công trình thủy lợi. Chuẩn 
bị tốt mọi phương tiện, vật tư máy móc, lực lượng để đáp ứng kịp thời cho nhiệm 
vụ phòng chống thiên tai đạt hiệu quả cao nhất.

- Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp cả năm đạt 122.5  tỷ đồng. 
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2. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để động viên, khuyến khích, hỗ trợ 

nhân dân phát triển các ngành nghề có tiềm lực tại địa phương, mở rộng ngành 
nghề mới tạo việc làm cho lao động tại địa phương. 

Tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình 
xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục tập trung phối hợp với Hội đồng bồi thường 
GPMB huyện và các nhà đầu tư tổ chức triển khai phương án hỗ trợ đền bù GPMB 
các công trình, dự án trên địa bàn.

Phấn đấu giá trị sản xuất ngành Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cả năm 
đạt 310  tỷ đồng trở lên.

3. Khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ 
thương mại theo mô hình liên doanh, liên kết, hộ gia đình. Tạo điều kiện cho nhân 
dân có nhu cầu vay vốn đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô, thị trường nâng cao 
thu nhập. Tạo điều kiện cho con em địa phương đi xuất khẩu lao động ở nước 
ngoài để phát triển kinh tế. Phấn đấu cả năm ngành dịch vụ thương mại đạt 662.5 
tỷ đồng trở lên.

- Tổng thu nhập năm 2022 phấn đấu đạt 1.095 tỷ đồng, bình quân thu nhập 
đầu người đạt 69 triệu đồng/người/năm.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật đất đai, Nghị định 35 của Chính 
phủ. Quản lý và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2026. 
Tiếp tục chỉ đạo các khu dân cư duy trì, thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường 
trên địa bàn thị trấn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc xử lý đất dôi dư trên địa bàn khi có 
hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Phối hợp 
với các phòng chuyên môn của huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh chuyển 
mục đích sử dụng đất khu dân cư mới Triệu Thái để đấu giá quyền sử dụng đất cho 
nhân dân làm nhà ở. 

- Tiếp tục phối hợp với HĐGPMB huyện tập trung thực hiện tốt công tác 
GPMB thực hiện các dự án: dự án đường Vành đai phía Đông Bắc thị trấn, dự án 
khu dân cư mới huyện Thanh Miện và dự án khu dân cư phía Nam chợ Neo, nghĩa 
trang nhân dân tập trung của thị trấn. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện phê 
duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh Miện đến 
năm 2035. Tiếp tục đề nghị với cấp có thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết 
những tồn tại trong công tác quản lý đất đai.

5. Phối hợp tổ chức đôn đốc, giám sát chặt chẽ công tác các công trình thi 
công trên địa bàn đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Từng bước triển khai 
công tác thiết kế, lập dự toán xây dựng trụ sở làm việc của ĐU-HĐND-UBND thị 
trấn, xây dựng đường vào nghĩa trang nhân dân tập trung của thị trấn. Tiếp tục hoàn 
thành việc nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình phụ trợ trường Tiểu học và tiếp 
tục xây dựng các hạng mục trường Mầm non thị trấn (điểm số 1). Triển khai xây dựng 
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xây dựng hệ thống đường điện khu dân cư Triệu Thái và công trình hạ tầng kỹ 
thuật khu dân cư mới Triệu Thái và các công trình theo chỉ đạo của cấp trên.

6. Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của các tổ thu gom rác thải. Tuyên 
truyền, động viên nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong địa bàn khu 
dân cư và đồng ruộng trên địa bàn thị trấn. 

7. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các khu dân cư văn hoá. Phấn 
đấu có 95% trở lên số hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá. Duy trì và 
nâng cao chất lượng hoạt động các khu dân cư văn hoá. 

8. Trạm y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; 
Quản lý tốt các dịch bệnh không để xảy ra trên địa bàn; Thực hiện tốt chương trình y 
tế quốc gia, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Thực hiện tốt công 
tác Kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh. Duy trì tỷ lệ sinh 
tự nhiên ở mức dưới 1%. Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động để mọi 
người nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. 

9. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để mọi người nâng cao ý thức trách 
nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 
covid-19 trong tình hình mới. 

10. Các nhà trường chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới 
và triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học 2022-2023 theo sự chỉ đạo của cấp 
trên. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy; kiểm tra, đánh giá và thực hiện kỷ cương, 
nề nếp trong dạy và học. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, ngăn 
chặn tình trạng bạo lực học đường.

11. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội ở địa phương. Phấn đấu các khu dân cư, các trường đều đạt danh hiệu khu dân 
cư, cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

12. Hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương và phấn đấu hoàn thành 
tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

13. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thực hiện công việc đột phá năm 
2022: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính; nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công 
vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận Một cửa của thị trấn Thanh 
Miện. Triển khai sử dụng biên lai điện tử trong việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC 
tại bộ phận một cửa. Duy trì ban hành, quản lý, gửi, tiếp nhận và lưu trữ văn bản đi, 
văn bản đến của UBND thị trấn trên phần mềm quản lý văn bản điều hành tỉnh Hải 
Dương. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Văn phòng chính phủ về kết quả kiểm soát 
TTHC hàng quý qua phần mềm điện tử theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các tiêu 
chí về xây dựng Chính quyền điện tử, đánh giá cải cách hành chính. 

14. Duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp, tiếp dân, giải quyết 
đơn thư của công dân và phối hợp thi hành án dân sự.



15
15. Đội ngũ cán bộ, công chức phấn đấu 100% đạt danh hiệu lao động tiên 

tiến, chính quyền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp huyện.
Trên đây là báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBND thị trấn Thanh 
Miện trình tại kỳ họp thứ 4 - HĐND thị trấn khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026./.
Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ- HĐND- UBND huyện;
- TT Đảng uỷ- HĐND TT; 
- Lãnh đạo UBND TT;
- TT UBMTTQ TT; 
- Các đại biểu HĐND TT; 
- Các đại biểu dự kỳ họp; 
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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