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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hải Dương, ngày          tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2023

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
1. Lĩnh vực kinh tế

- Nông nghiệp: Tính đến hết tháng 01/2023 toàn thành phố ước tính thu hoạch 
được 1.100 ha rau màu vụ đông, trồng được 150 ha cây rau các loại vụ Xuân, diện 
tích cày ải 1.800 ha. Hoàn thành công tác làm thuỷ lợi Đông xuân 2022-2023, tổng 
khối lượng nạo vét 45.500 m3, đạt 106,3% kế hoạch.Triển khai Kế hoạch diệt 
chuột bảo vệ sản xuất năm 2023; Xây dựng và triển khai Kế hoạch Tết trồng cây 
năm 2023; dự kiến tổ chức Lễ phát động trồng cây vào ngày 10 tháng Giêng.

- Công nghiệp, thương mại, dịch vụ: Phối hợp với trung tâm xúc tiến thương 
mại tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thành phố. 
Kiểm tra về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, 
trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Xây dựng và triển khai thực hiện khảo 
sát, quy hoạch, thiết kế tuyến phố đi bộ, chợ đêm trên đường Bạch Đằng.

- Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách thành phố tháng 01 ước đạt 88 tỷ 082 
triệu đồng. Chi ngân sách thành phố ước thực hiện 80 tỷ 541 triệu đồng. Trong đó: 
chi thường xuyên 79 tỷ 541 triệu đồng; chi XDCB 1 tỷ đồng. 

2. Lĩnh vực Quản lý đô thị, TNMT và Đầu tư phát triển
- Quản lý đô thị: 
Ngày 13/01/2023, UBND thành phố có Tờ trình số 09/TTr-UBND về việc 

đề nghị trình phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến 
năm 2040. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Khu chung cư Tạ Quang Bửu, phường 
Bình Hàn (dự kiến UBND tỉnh phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư trong tháng 
02/2023). Trình UBND tỉnh thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp 
thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương. Báo cáo UBND tỉnh về rà soát, đề 
xuất danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 (lần 1) và giai đoạn 2023-
2025; Kế hoạch và danh mục lập quy hoạch xây dựng năm 2023 trên địa bàn thành 
phố Hải Dương. Lập Kế hoạch tổ chức thực hiện 04 dự án trọng điểm quan trong 
do tỉnh chỉ đao thực hiện năm 2023 (khu vực Đông Đại lộ Võ Nguyên Giáp, đường 
Vũ Công Đán, nhà máy Sứ, khu trung tâm thành phố (máy Bơm, máy Xay,...)
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Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội mùa xuân 
năm 2023. Hoàn thành việc đặt hàng, giao nhiệm vụ, ký hợp đồng cung ứng các 
dịch vụ sự nghiệp công và công ích đô thị năm 2023 với Xí nghiệp giao thông vận 
tải, Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương, Công ty CP Môi trường đô 
thị Hải Dương. 

Cấp Giấy phép xây dựng cho 52 trường hợp; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật, thiết kế- dự toán (gồm cả điều chỉnh) 16 hồ sơ; thẩm định 06 hồ sơ Nhiệm 
vụ, đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Chấn chỉnh, tăng 
cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; trong tháng, đã kiểm tra đối 
với 32 lượt trường hợp trật tự xây dựng; 769 lượt trường hợp vi phạm trật tự an 
toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; Tháo dỡ nhiều mái che, mái 
vẩy, lều bạt, mái tạm; thu và tạm giữ nhiều bàn ghế, biển hiệu quảng cáo, bạt che 
các loại, xe máy, xe đạp, băng rôn... xử phạt 17 triệu 400 nghìn đồng.

- Tài nguyên - Môi trường: 
Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ dân thuộc 05 

khu tập thể: Bưu Điện, Thông tin tín hiệu đường sắt, trường Nguyễn Ái Quốc, May 
I và B1 Xăng Dầu; đến tháng 01/2023, đã cấp GCNQSD đất cho 122 hộ, đạt 
64,89% (66 hồ sơ còn vướng mắc). Tiếp tục kiểm tra tiến độ xử lý vi phạm đất đai 
tại các phường, xã. Cấp 1.200 Giấy CNQSD cho các trường hợp đăng ký biến 
động cung cấp trích lục 501 thửa đất; luân chuyển 780 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài 
chính; thẩm định 637 hồ sơ giao dịch bảo đảm; thẩm định, trình ký xác nhận 04 hồ 
sơ cấp Giấy phép bảo vệ môi trường; Phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường 
Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện và xử phạt Công ty CP dinh dưỡng GaFo với 
số tiền 60 triệu đồng. 

- Đầu tư phát triển: 
* Các công trình trọng điểm:
- Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, 

đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5: Tập trung thi công hoàn thành thảm tăng cường 
đường gom; Thi công hoàn thành công trình.

- Dự án Xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn): 
Thi công cống hộp, đắp đất, cấp phối đá dăm 2 lớp, cống thoát nước dọc, đúc cấu 
kiện (gói thầu 21); Thi công đường công vụ, đắp trả cát hạt mịn, thi công bấc thấm, 
đắp gia tải (Phần nền đường gói thầu số 22). Báo cáo UBND tỉnh phương án giao 
TĐC và giá đất liên quan đối với khu tái định cư xã Ngọc Sơn dự kiến làm quỹ đất 
tái định cư cho 08 hộ dân xã Ngọc Sơn. 

- Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với 
vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang: Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 
Đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công và dự toán trình cấp có thẩm quyền quyết 
định, phê duyệt. 
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- Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực: Thành phố tiếp tục triển khai 
thực hiện các gói thầu: đang thi công 08/9 gói thầu xây lắp; ước khối lượng thực 
hiện đạt trên 30%.

- Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Dương (cầu Bùi Thị 
Xuân): UBND thành phố đã có Báo cáo số 769/BC-UBND ngày 13/12/2022 về 
việc kiến nghị UBND tỉnh báo cáo, đề xuất với Chính phủ, Bộ ngành điều chỉnh 
chủ trương đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án. 

* Các dự án phát triển dân cư đô thị: 
- Thi công hoàn thành 100% hệ thống hạ tầng kỹ thuật phạm vi dự án không 

vướng GPMB dự án Khu dân cư Liễu Tràng, phường Tân Hưng.
- Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các dự án tạo nguồn: (1) Dự án Xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông đường Tân Dân; (2) Khu dân cư Nam 
phố Văn, phường Việt Hòa; (3) Dự án Khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh; 
(4) Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Tứ Thông phường Tứ Minh; (5) Khu dân cư 
phường Hải Tân; (6) HTKT điểm dân cư Lễ Quán phường Thạch Khôi, thành phố 
Hải Dương.

- Giải phóng mặt bằng: 
Đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ 

dân của 04 dự án với tổng số tiền là 21,3 tỷ đồng. Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ 
cho các hộ gia đình, cá nhân của 05 dự án (Khu dân cư mới Tây Tứ Minh; Khu dân 
cư Tân Phú Hưng; Đường dây 220KV; Kè kênh T1; Khu Nam Hải Dương). Hoàn 
thiện hồ sơ bồi thường trình Hội đồng thẩm định 05 dự án với tổng giá trị là 5,5 tỷ 
đồng. Tổ chức thực hiện kiểm kê và tính toán lập phương án bồi thường cho các hộ 
dân thuộc diện GPMB một số dự án như: Khu dân cư phía Tây Phường Tứ Minh; 
Khu đô thị Thạch Khôi; Khu đô thị Phía Nam thành phố; Kè sông Bạch Đằng;... 

Lập phương án GPMB một số dự án trọng điểm triển khai năm 2023 như: khu 
trung tâm phường Phạm Ngũ Lão (nhà máy Sứ), Khu liên hợp văn hóa, thể thao, giáo 
dục, y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ- thương mại phía Nam thành phố, Cải tạo, 
mở rộng đường Vũ Công Đán; khu trung tâm thành phố.

3. Lĩnh vực Văn hóa xã hội:
- Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường hoàn thành việc kiểm tra đánh 

giá, tổ chức Sơ kết học kỳ I; Triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2022-2023 
đúng thời gian quy định. Kết quả cụ thể học kỳ I năm học 2022-2023. Tổ chức ôn 
tập, bồi dưỡng và cử đội tuyển học sinh giỏi 8 môn văn hóa lớp 9 tham gia kỳ thi 
học sinh giỏi cấp tỉnh gồm 80 học sinh. Tham gia Hội thi GVDG khối mẫu giáo 4 
tuổi cấp tỉnh có 03 giáo viên dự thi và đội tuyển thành phố là 1 trong 6 đơn vị có 
thành tích xuất sắc. 

- Lĩnh vực y tế và phòng chống dịch COVID-19: 
Tính từ ngày 23/12/2022 đến ngày 17/01/2023, thành phố Hải Dương có 02 

ca dương tính với virus SARS-CoV-2, số F0 khỏi bệnh 08 trường hợp. Tăng cường 
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tuyên truyền, tổ chức và kiểm tra việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, đã tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 được 641.347 mũi, gồm: mũi 1: 232.020; mũi 2: 204.653; 
mũi tăng cường, mũi nhắc lại: 204.674, trong đó tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là: 
46.102 mũi (28.085 mũi 1; 28.037 mũi 2; 15.980 mũi 3); tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến 
dưới 12 tuổi là: 46.638 mũi (29.208 mũi 1; 17.430 mũi 2). Kiểm tra vệ sinh an toàn 
thực phẩm dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 và mùa lễ hội xuân 2023, đến nay, 
đã kiểm tra 15 cơ sở sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Văn hóa - Thông tin - Thể thao: Tập trung tuyên truyền, trang trí, tổ chức 
các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, đặc 
biệt  chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), mừng 
Xuân Quý Mão năm 2023 với 560 tin, bài; phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở 
được 1.320 lượt; treo 220 băng zôn tuyên truyền; tuyên truyền lưu động 105 lượt; 
cắm 1.850 hồng kỳ; tuyên truyền trên hệ thống bảng quảng cáo tấm lớn và pano 
trên dải phân cách. Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời; đã bóc dỡ 
hơn 4000 tờ quảng cáo rác, băng zôn quảng cáo. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 
tham dự Hội thi bánh chưng, bánh giầy tỉnh Hải Dương năm 2023. Xây dựng và 
triển khai Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa Tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Lao động - Xã hội: 
Chi đúng, đủ, kịp thời tận tay các đối tượng Người có công, bảo trợ xã hội: Trợ 

cấp hàng tháng cho 4.475 lượt đối tượng người có công với số tiền trên 8 tỷ 100 triệu 
đồng. Chi trả trợ cấp Bảo trợ xã hội hằng tháng đầy đủ, kịp thời cho 6965 lượt đối 
tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 3,52 tỷ đồng. Hỗ trợ chi phí mai táng cho 30 đối 
tượng BTXH với số tiền 225,8 triệu đồng; Cấp mới 20 thẻ bảo hiểm y tế cho đối 
tượng Bảo trợ xã hội. Đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc 04 trường hợp. 

Làm tốt công tác thăm hỏi, động viên tặng quà, chuyển quà nhân dịp Tết 
Nguyên đán, đã chuyển 6.085 suất quà của Chủ tịch nước, số tiền trên 1 tỷ 858 triệu 
đồng; 6307 suất quà của Tỉnh, số tiền trên 5 tỷ 045 triệu đồng; thăm và tặng quà các 
gia đình chính sách tiêu biểu, các gia đình có chiến sĩ công tác tại biên giới, hải đảo và 
một số cơ quan, đơn vị  liên quan, tổng số 516 suất quà, trị giá trên 361 triệu đồng. 
Trích ngân sách thành phố để trợ cấp cho 1.107 hộ cận nghèo, 2.230 đối tượng đang 
hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, mỗi suất 200 nghìn đồng với tổng số tiền 
667 triệu 400 nghìn đồng; trợ giúp 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng để 
tặng quà cho các hội, đoàn thể của thành phố với tổng số tiền là 200 triệu đồng; tặng 
125 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng. 

 Công tác chúc thọ, mừng thọ được quan tâm chỉ đạo, đã chuyển 5.011 suất quà 
cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên (368 suất bằng hiện vật, 4.643 suất bằng tiền 
mặt) với tổng số tiền 1.829.700 đồng và hỗ trợ 209 triệu đồng để các khu dân cư tổ 
chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi.

4. Lĩnh vực Quốc phòng, quân sự, an ninh trật tự, tư pháp, thanh tra
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- Công tác quốc phòng: Duy trì nghiêm kỷ luật và các chế độ trực SSCĐ, 
phối hợp với Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP nắm chắc tình hình 
ANCT- TTATXH trên địa bàn, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối về 
mọi mặt. Xây dựng kế hoạch, nội dung Hiệp đồng tổ chức bắn pháo hoa nổ Tết 
Nguyên đán Quý Mão năm 2023; lực lượng DQTV năm 2023. Rà soát các đối 
tượng 2, 3, 4 bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2023 theo quy định. 

- An ninh, trật tự, an toàn xã hội: Tăng cường công tác nắm tình nhân dân, 
đảm bảo tốt an ninh trật tự. Trong tháng, phạm pháp hình sự: tiếp nhận 05 vụ xảy 
ra trong kỳ, thiệt hại tài sản khoảng 38 triệu đồng; điều tra làm rõ 02 vụ phạm pháp 
hình sự, gồm 21 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 30,3 triệu đồng. Ngoài ra, 
tiếp nhận 04 vụ phạm pháp hình sự xảy ra từ kỳ trước, thiệt hại tài sản khoảng 125 
triệu đồng. Tổ chức kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy định về phòng chống 
cháy, nổ; kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại 65 cơ sở trên địa bàn, xử phạt hành 
chính 19 cơ sở với tổng số tiền là 102 triệu đồng. Thực hiện nghiêm công tác quản 
lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ và pháo trong dịp lễ, Tết năm 2023. Đã bắt giữ 02 vụ vận chuyển pháo nổ 
trái phép gồm 02 đối tượng, thu giữ 14,42 kg pháo. Bàn giao cho gia đình quản lý 
giáo dục 08 học sinh có hành vi đốt pháo nổ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 và 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư và Dự án sản xuất, cấp CCCD. Tiếp nhận hồ sơ cư trú trên hệ thống 494 
hồ sơ; phiếu DC01: 300 hộ, 900 phiếu. Cấp mới 2083, cấp đổi 1185, cấp lại 345 
CCCD, cấp định danh điện tử: 25227, truyền hồ sơ lên Cục C06: 3722 hồ sơ. 

- Tư pháp: Thực hiện 643 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên 
hệ thống loa truyền thanh; Tổ chức 08 hội nghị chuyên đề và lồng ghép tuyên truyền 
pháp luật. Tủ sách pháp luật duy trì hoạt động thường xuyên với 23 lượt người mượn. 
Công tác hòa giải được UBND các phường, xã duy trì tốt (tiếp nhận 05 vụ; trong đó: 
Hòa giải thành 02 vụ, 03 vụ không thành). Thành lập Tổ kiểm tra số hóa dữ liệu hộ 
tịch thành phố Hải Dương.

- Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư: Duy trì công tác tiếp 
công dân; Thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và 30 hằng tháng; Ban 
Tiếp công dân tiếp 6 lượt với 6 người đến phản ánh kiến nghị tại trụ sở tiếp công 
dân trong đó có 1 vụ việc mới, 5 vụ việc cũ, đã tiếp nhiều lần, giảm về số lượt tiếp 
và số người so với tháng trước. Trong tháng, đã tiếp nhận tổng số 40 đơn (KN: 5, 
TC: 6, ĐN, kiến nghị: 29) thuộc thẩm quyền các cơ quan hành chính của thành phố 
và phường, xã giảm 11 đơn nhận nhưng tăng 5 đơn thuộc thẩm quyền so với tháng 
trước. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến đất 
đai, cấp giấy CNQSD đất, công tác quản lý, trật tự đô thị, GPMB và các nội dung 
kiến nghị khác, ô nhiễm môi trường, … Đã giải quyết, trả lời 37 đơn (KN: 5, TC: 
3, ĐN: 29) đơn khiếu nại, TC, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân, giảm 17 
đơn so với tháng trước.

5. Nội vụ, cải cách hành chính
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Duy trì công tác quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức. Phê 
duyệt Kế hoạch sử dụng viên chức và người lao động năm 2023 của Xí nghiệp 
Giao thông vận tải thành phố Hải Dương. Ban hành 196 Quyết định nâng lương 
thường xuyên, xếp, nâng phụ cấp thâm niên đợt 2 năm 2022 và nâng lương trước 
hạn năm 2023 đối với cán bộ, công chức và viên chức lãnh đạo quản lý; Quyết 
định nâng phụ cấp thâm niên nghề (01 trường hợp); 07 Quyết định bổ nhiệm, bố trí 
phụ trách kế toán phường, xã; 09 Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, xã; 09 Quyết định điều động, tiếp nhận 
viên chức. Thực hiện niêm yết công khai và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức 
phường, xã trong trường hợp đặc biệt và Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã thuộc 
thành phố Hải Dương năm 2023.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai và phát động 
phong trào thi đua năm 2023, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có 
thành tích năm 2022; trong đó 358 danh hiệu lao động tiên tiến (56 tập thể, 302 cá 
nhân), 44 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 121 Giấy khen (15 tập 
thể, 21 cá nhân); Trình Chủ tịch UBND tỉnh 01 tặng danh hiệu lao động xuất sắc 
cho 10 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 01 cá nhân và tặng 
Bằng khen cho 02 tập thể. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm, 
hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo; thăm tặng quà 17 cơ sở tôn giáo nhân dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo thực hiện; Thực hiện tự 
đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND thành phố Hải Dương. 
Duy trì hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa thành phố và 
phường, xã; Bộ phận Một cửa thành phố đã tiếp nhận 7637 hồ sơ, tiếp nhận trực 
tuyến 5225 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 436 hồ sơ, đã giải quyết 5271 hồ sơ, trước 
hạn đạt 93.9%, đúng hạn đạt 4.2%. 

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ
- Còn có tình trạng vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, đất đai, môi trường; 
- Công tác tham mưu và triển khai công việc của một số phòng, ban chuyên, 

môn, UBND phường, xã có lúc, có việc còn chưa kịp thời, hiệu quả; lúng túng 
trong thực thi công vụ, áp dụng pháp luật, nặng về báo cáo mà không có tham mưu 
đề xuất giải pháp, biện pháp tháo gỡ để đạt kết quả cuối cùng. 

- Công tác phối hợp của các phòng, ban đơn vị trong việc tham mưu giải 
quyết dứt điểm một số nhiệm vụ còn hạn chế, thiếu chủ động, dự báo chưa sát và kịp thời. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2023
1. Tiếp tục kiểm soát, theo dõi tốt dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình 

hình mới. Đổi mới công tuyên truyền, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đặc 
biệt các mũi nhắc lại, mũi tăng cường, tiêm cho trẻ em... theo chỉ đạo của Tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch năm 2023 các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, các đề án phát triển kinh tế xã hội khác; 
chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XIII, Nghị quyết số 
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18,19,20-NQ/TW. Tổ chức các hoạt động: trang trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao, bắn pháo hoa nổ giao thừa, lễ hội mùa xuân 2023...đảm bảo an toàn, 
đúng quy định.

3. Tập trung thu ngân sách theo kế hoạch được giao. Chi ngân sách đúng kế 
hoạch, tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ.

4. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn 
mới và Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); tiếp tục thực hiện 
thủ tục đầu tư xây dựng mới một số chợ: Thanh Bình, Chi Lăng, Phú Lương. Triển 
khai gieo mạ sân và cấy các trà lúa vụ Chiêm năm 2023, đẩy nhanh tiến độ thu 
hoạch xong diện tích rau màu vụ đông và trồng rau màu vụ xuân. Triển khai theo 
tiến độ Kế hoạch khai trương tuyến phố đi bộ chợ đêm trên đường Bạch Đằng (dự 
kiến vào dịp 30/4-01/5/2022). 

5. Bám sát tiến độ trình phê duyệt Quy  hoạch chung thành phố đến năm 2040. 
Triển khai 04 Dự án trọng điểm của thành phố: Dự án khi đô thị trung tâm phường 
Phạm Ngũ Lão, TPHD (khu vực 1); Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư và 
GPMB khu 1 phục vụ thực hiện dự án khu trung tâm TPHD (Diamond Land); Dự 
án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và GPMB phục vụ thực hiện dự án khu 
vực phía đông đại lộ Võ Nguyên Giáp; Dự án cải tạo mở rộng đường Vũ Công 
Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang. 

Tiếp tục chấn chỉnh, kiểm tra xử lý về trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, môi 
trường. Tăng cường công tác kiểm soát trong dịch vụ công ích, các khu đô thị mới, 
khu dân cư mới.

6. Hoàn thiện hồ sơ quyết toán Dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao 
giữa đường dẫn cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5.. Thi công ngoài hiện 
trường đảm báo tiến độ chất lượng dự án Vành đai 1 (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã 
Ngọc Sơn). Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Chấp thuận điều chỉnh 
mục tiêu đầu tư và chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán 
kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang. Thi công cơ 
bản hoàn thành dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông đường Tân 
Dân, Khu dân cư Liễu Tràng đảm bảo phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất. 

7. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng 
điểm, dự án tạo nguồn: Dự án đường Vành Đai I; khu dân cư mới phía Tây phường 
Tứ Minh. Lập kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trong năm 2023. 
Tiếp tục hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ thuộc 
diện GPMB theo phương hướng hành động của Ngân hàng Thế giới và các quy 
định của pháp luật hiện hành đối với các dự án ODA. Tập trung tháo gỡ giải quyết 
một số dự án việc bố trí tái định cư đường Vành đai I, cưỡng chế thu hồi đất dự án: 
Tây Tứ Minh, Tái định cư đường gom ven QL5, CCN Ba Hàng.

8. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 18/4/2022 
của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương; tăng cường xử lý vi phạm đất đai, môi 
trường trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch. Giải quyết các vướng mắc trong 
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công tác xét duyệt thẩm định cấp giấy CNQSD đất đồng loạt cho những hồ sơ còn 
tồn tại ở các phường, cấp GCNQSD đất cho các Khu tập thể. Hướng dẫn các 
phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ xử lý đất tăng 
thêm đảm bảo quy định. 

9. Duy trì, ổn định nền nếp năm học 2022-2023 tại các nhà trường, đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II. Rà soát số liệu phổ cập, xây dựng kế hoạch phát 
triển giáo dục năm học 2023-2024.

10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với Người có công 
và thân nhân người có công với cách mạng; chính sách giảm nghèo và Bảo trợ xã 
hội; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng 
chống tệ nạn xã hội. 

11. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỉ niệm trong tháng, công tác 
quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và kế hoạch thực hiện 
Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường quản lý, kiểm tra và 
tổ chức lễ hội mùa xuân năm 2023 và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao. 

12. Duy trì thường xuyên, nghiêm túc công tác tiếp dân; chỉ đạo các đơn vị 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Ban hành các quyết 
định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền đã hoàn thành xác 
minh. Đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các đơn thư, kiến nghị, kết luận thanh tra còn 
tồn đọng. Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. 

13. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản pháp 
luật, hướng dẫn các đơn vị phổ biến các văn bản pháp luật. Xây dựng kế hoạch 
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2023; Kế hoạch  thực hiện công tác theo 
dõi thi hành pháp luật năm 2023 và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính năm 2023. Tiếp tục triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch theo Kế 
hoạch số 405/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND thành phố Hải Dương.  

14. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức 
theo quy định. Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức đối với Ban Giải phóng 
mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố năm 2023. Xây 
dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công 
chức phường, xã thuộc thành phố Hải Dương năm 2023. Thực hiện định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản 
lý năm 2023. Hoàn thiện, đánh giá, chấm điểm bộ chỉ số CCHC đối với cấp xã trên 
địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

15. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Ban hành 
Chỉ thị công tác Phòng không nhân dân; kiện toàn Ban chỉ đạo PKND năm 2023.    
Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo đủ chỉ tiêu, trang trọng.  

16. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh 
trật tự. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ thực hiện 02 dự án và Đề án 06/CP. Tiếp tục 
quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết nguyên đán; tội phạm tham nhũng, kinh tế, 
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buôn lậu. Siết chặt công tác quản lý và xử lý nghiêm vi phạm đối với hoạt động 
của các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Triển khai 
đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế và làm giảm 
tai nạn giao thông bền vững. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 01/2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND Tp (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tp;
- LĐ và CVVP HĐND&UBND Tp;
- Các phòng, ban, đơn vị Tp;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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