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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ 

trọng tâm triển khai thực hiện trong tháng 9 năm 2022

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Lĩnh vực kinh tế

Chỉ đạo, tổ chức điều tiết nước, tạo điều kiện thuận lợi cho cho diện 
tích lúa và cây ăn quả sinh trưởng, phát triển, hướng dẫn các hộ nông dân 
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa, cây rau màu và các loại cây ăn 
quả. Đến nay, trà lúa mùa sớm, mùa trung đang làm đòng, trà mùa muộn cuối 
đẻ nhánh. Toàn huyện đã gieo trồng được 660 ha cây rau màu vụ hè thu các 
loại, đạt 101,5% kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia 
cầm. Chuẩn bị các phương án PCTT&TKCN; tiếp tục chỉ đạo giải tỏa dòng 
chảy đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời; Tổ chức triển khai các biện pháp 
phòng chống mưa úng, hạn chế tối đa thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 2 và 
số 3 gây ra.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch rà soát, tổng hợp đất “xen kẹp” đất “dôi 
dư”; đất vi phạm quyết định 1654/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh giai đoạn 
2022-2025 báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy. Triển 
khai xây dựng giá đất đề nghị tỉnh làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất đối với các dự án khu dân cư do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Chỉ đạo tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo Ban an toàn giao thông xây 
dựng kế hoạch giải tỏa hành lang vi phạm an toàn giao thông đối với một 
trường hợp vi phạm hành lang giao thông tại đường tỉnh 390B thuộc các xã 
khu Hà Đông. Triển khai kế hoạch hỗ trợ bảo vệ thi công khu dân cư phía Bắc 
thị trấn Thanh Hà, giai đoạn 1. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ một số dự 
án: Dự án cầu sông Hương (nối xã Quyết Thắng sang Tân Việt), thuộc địa 
phận huyện Thanh Hà; Xây dựng cầu Bến Sung và đường đầu cầu thuộc 
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tuyến đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân. 
Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 năm đạt 763.690 triệu đồng đạt 

107,41% trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 414.203 triệu đồng đạt 
124,4%, thu quản lý qua ngân sách 2.561 triệu đồng, thu trợ cấp ngân sách 
346.926 triệu đồng.

2. Lĩnh vực văn hoá, xã hội

Phối hợp tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tổ 
chức tổng kết và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 
trong năm học năm học 2021-2022 đồng thời triển khai một số nhiệm vụ năm 
học 2022-2023. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo 
cho việc khai giảng năm học mới 2021-2022. 

Tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron và đẩy nhanh tiến 
độ tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục 
thể thao huyện Thanh Hà lần thứ IX năm 2022; Liên hoan “Ca múa nhạc” 
không chuyên huyện Thanh Hà năm 2022.

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa 
bàn huyện. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, hỗ trợ tiền thuê nhà cho 79 người, 
tại 09 doanh nghiệp với tổng số tiền 156 triệu đồng.

Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo chức 
năng nhiệm vụ đảm bảo về số lượng và vị trí việc làm đảm nhiệm trong các 
cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn. Thực hiện 
kế hoạch thi tuyển công chức quản lý nhà nước. Triển khai kế hoạch tuyển 
dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022. Ban hành quy định vị trí, chức 
năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án công trình huyện; tiếp nhận, cho phép 
Ban quản lý dự án ký hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ để kiện toàn bộ máy. 
Điều động, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý tại một số cơ quan chuyên 
môn trực thuộc.

3. Lĩnh vực Thanh tra, Tư pháp.

Kết thúc xác minh và ban hành Kết luận 01 cuộc thanh tra theo kế 
hoạch1. Duy trì thực hiện tiếp công dân theo quy định, trong tháng đã tiếp 23 
lượt công dân với số lượng 28 người đến kiến nghị, phản ánh liên quan đến 

1 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của trường Tiểu học Thanh Hải trong việc quản lý, sử dụng 
nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; Thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh.
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việc tranh chấp đất đai, chế độ chính sách xã hội. Tiếp nhận 42 đơn, trong đó: 
đơn khiếu nại 02 đơn, tố cáo 09, kiến nghị, phản ánh 31 đơn. Số đơn đủ điều 
kiện xử lý 18 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 02 đơn.

Tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh. Việc tuyên 
truyền chủ yếu tập trung vào các Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản 
quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, 
công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân.

4. Lĩnh vực An ninh, Quốc phòng

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản 
ổn định. Phạm pháp hình sự trong tháng không xảy ra; Tệ nạn xã hội về ma 
túy phát hiện 03 vụ; Vi phạm pháp luật về kinh tế 03 vụ, 4 đối tượng; Tai nạn 
giao thông 01 vụ, 01 người bị thương. Chỉ đạo tập trung cao điểm bảo đảm an 
ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng  
Kế hoạch các binh chủng, ngành; Kế hoạch sử dụng lực lượng dân quân tự vệ 
đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Tổ chức diễn 
tập chiến đấu cho xã Thanh Khê, Tân Việt, Tân An  trong khu vực phòng thủ 
bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9/2022

1. Lĩnh vực kinh tế 

Tăng cường khuyến cáo hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh cho lúa và các loại cây hoa màu, phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi; đẩy 
mạnh quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp. Tiếp tục hướng dẫn xã Thanh 
Lang, Thanh An hoàn thiện các tiêu chí đạt Nông thôn mới nâng cao, xã Hồng 
Lạc đạt Nông thôn mới kiểu mẫu.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng đất, nhất là vi phạm 
Quyết định 1654/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh; kiểm tra, xử lý vi phạm 
chấp hành Luật bảo vệ môi trường, vi phạm khai thác cát trái phép. Tiếp tục 
giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình theo 
kế hoạch. 

Tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ vải thiều niên vụ năm 
2021-2022. Ban hành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ vải thiều niên vụ năm 2022-
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2023. Tổ chức Hội nghị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 8 tháng 
đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tăng cường giám sát hoạt động thu, chi ngân sách của các xã và cơ 
quan, đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023. 
Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin, phát thanh, 
truyền thanh phục vụ các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị của địa phương.  
Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách xã hội 
theo quy định. 

3. Lĩnh vực Thanh tra, Tư pháp.

Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch; Duy trì công tác tiếp công 
dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ 
biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là các văn bản luật mới ban 
hành liên quan trực tiếp đến người dân.

4. Lĩnh vực An ninh- Quốc phòng

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra hoạt động 
tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý những 
trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Duy trì và thực hiện nghiêm 
túc chế độ sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, 
dự bị động viên phục vụ các nhiệm vụ theo kế hoạch. Chủ động các phương 
án PCTT&TKCN khi có bão, lũ xảy ra.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 
8, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 9/2022./.
Nơi nhận:
- VP UBND tỉnh; 
- TT Huyện uỷ, TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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