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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HỒNG GAI 

 

Số: 100/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng Gai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 8; 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2022 về Chương trình 

công tác năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 12/01/2022 về Kế hoạch phát triển 

kinh tế- xã hội phường Hồng Gai năm 2022; 

UBND phường Hồng Gaibáo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 

7,Phương hướng nhiệm vụ tháng 8năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện thống nhất, nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và thành phố; 

Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đợt 

2; Hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch; Tăng cường công tác phòng 

chống dịch covid-19 và tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 trên địa bàn. 

2. Bám sát các nội dung đã có chỉ đạo của thành phố để triển khai thực hiện 

đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả 

thực hiện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan. Tăng cường 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có năng lực, trình độ đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ; quan tâm làm tốt hơn việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả thực thi công vụ.  

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu chi ngân sách.  

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương phục 

vụ thực sự “ Của dân, do dân, vì dân”  

5.Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên 

địa bàn và hoàn thiện Kết luận của Thanh tra Tỉnh và chỉ đạo của Thành phố. 

6. Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống 

cháy nổ. 

7. Tăng cường công tác phối hợp quản lý các điểm tắm tự phát trên địa bàn, 

phòng ngừa đuối nước 

8. Theo dõi và chủ động các biện pháp ứng phó mưa bão trên địa bàn.  

II. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh covid -19 

 Tiếp tục quán triệt, thực hiện thống nhất, nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và thành phố.; Nâng 

cao hơn nữa tinh thần chủ động,“tự giác phòng bệnh, tự giác khai báo, tự giác 
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cách ly, tự giác điều trị” của mỗi cá nhân và trách nhiệm trong phòng tránh lây 

nhiễm dịch bệnh cho người thân, gia đình, cộng đồng. 

 Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình lây nhiễm hằng ngày trong 

cộng đồng;Hàng tháng rà soát, đăng ký danh sách về Thành phố để tổ chức tiêm 

chủng đủ số mũi vắc xin phòng Covid- 19 cho các đối tượng có chỉ định tiêm. 

 - Kết quả tiêm phòng Covid-19 tháng 8/2022 cho các đối tượng: 944. 

 - Trong tháng 8 có 16 ca F0, bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh: 16 ca, F0 hiện đang 

điều trị: 0 ca. Lũy kế từ đầu mùa dịch,từ 2020 đến nay: 2624 ca F0, điều trị tại 

viện: 96 ca, điều trị tại nhà 2528 ca, số ca F0 tử vong: 03. F0 hiện đang điều trị 

tại nhà: 0 ca. 

2. Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách từ 15/7-15/8/2022 

2.1. Thu ngân sách từ 15/7/2022 - 15/8/2022: 1,778 tỷ đồng, lũy kế: 23,605 

tỷ đồng, Kế hoạch Thành phố giao năm 2022: 21,932 tỷ đồng; đạt: 107,6 %. 

Cụ thể:  

* Các chỉ tiêu do UBND phường trực tiếp thu từ 15/7/2022 - 15/8/2022 thực 

hiện: 122 trđ, lũy kế:760,5 trđ, kế hoạch Thành phố giao năm 2022: 1,245 tỷ 

đồng, đạt 61 % chỉ tiêu kế hoạch. 

Cụ thể: 

- Thu phí, lệ phí: 13,571 trđ, lũy kế: 303 trđ; kế hoạch giao năm 2022: 355 

trđ, đạt 85,3 % kế hoạch giao.  

 - Thu khác: 85 trđ  lũy kế: 429 trđ  (Thu phạt, thu giao khoán đấu thầu sân 

Cây Tháp),  kế hoạch TP giao năm 2022: 570 trđ, đạt: 75,3 % 

- Thu thuế đất PNN từ hộ gia đình:  23, 429 trđ; lũy kế: 48,64 trđ, kế hoạch 

giao năm 2022; 320 trđ, đạt  15,2 %.  

* Các khoản thu do Chi cục thuế thu từ 15/7/2022 - 15/8/2022 thực hiện: 

1,656 tỷ đồng, lũy kế: 15,832 tỷ đồng; Kế hoạch TP giao năm 2022: 20.687 tỷ 

đồng; Đạt 110,5 %. 

Cụ thể: 

- Thuế ngoài quốc doanh: 46 trđ lũy kế: 3,104 trđ; kế hoạch giao năm 2022: 

3,112 tỷ đồng; đạt 99,7 %. 

- Thu thuế đất PNN từ doanh nghiệp: 65 trđ, lũy kế: 2,298 tỷ đồng; kế hoạch 

giao năm 2022: 1,415 tỷ đồng, đạt: 162,4%.  

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 1,182 tỷ đồng, lũy kế:7,912 tỷ đồng; kế hoạch giao 

năm 2022: 4,650 tỷ đồng; đạt: 170,2 %. 

- Lệ phí môn bài: 35 trđ, lũy kế: 183 trđ, kế hoạch giao năm 2022: 100 trđ; 

đạt:182,7%. 

- Thuế TNCN hộ kinh doanh: 72 trđ, lũy kế: 2,675 tỷ đồng; kế hoạch giao 

năm 2022: 1, 390 tỷ đồng ; đạt: 192,4 %. 

- Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS: 256 

trđ; lũy kế: 6,672 tỷ đồng kế hoạch thành phố giao năm 2022: 10,020 tỷ đồng, đạt: 

66,6% 
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2.2. Công tác chi ngân sách từ 15/7/2022 đến 15/8/2022 thực hiện: 694,9 

trđ;  lũy kế: 3,904 tỷ đồng; Kế hoạch giao năm 2022: 6,948 tỷ đồng, đạt 56,2 

% kế hoạch.  

- Chi hoạt động sự nghiệp: 694,9 trđ. 

3. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, XDCB, tài nguyên, môi 

trường  

3.1. Công tác quản lý trật tự đô thị:   

Tăng cường công tác quản lý hạ tầng, chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng đô 

thị và tăng cường đảm bảo an toan giao thông. Rà soát các dự án đầu tư xây dựng 

có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn báo cáo Thành phố.  Phối hợp với Đội 

TTĐT cường kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự đô thị (nhất là lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè, mái che…); tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn, 

kết quả báo cáo về Ban Quản lý dịch vụ công ích vào sáng thứ 2 hàng tuần.  Kết 

quả trong tháng 8/2022:  

+ Họp triển khai Kế hoạch cưỡng chế đối với Công ty TNHH 1TV cảng Hòn 

Gai-Vinashin và vận động Công ty chấp hành việc khắc phục hậu quả là tháo dỡ 

công trình xây dựng vi phạm. Hiện tại Công ty TNHH 1TV cảng Hòn Gai-

Vinashin đã chấp hành việc tháo dỡ công trình.  

 + UBND phường Hồng Gai đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và trình UBND 

thành phố ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 09 

trường hợp vi phạm tại KĐT mới Vinhomes Dragon Bay là tổ dân số 57, 58, 59 

khu 4, phường Hồng Gai.  

 + UBND phường Hồng Gai đã phối  hợp với UBMTTQ phường tiến hành 

họp vận động 10 hộ dân thực hiện Quyết định cưỡng chế đối với công trình vi 

phạm tại KĐT mới Vinhomes Dragon Bay, phường Hồng Gai.  

 + Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 01 trường hợp (ông Nguyễn Ngọc 

Điền tại căn hộ MG5-08KĐT Vinhomes Dragon Bay xây dựng công trình không 

có giấy phép xây dựng).  

+ Vận động 02 hộ dân tại Khu đô thị Vinhomes Dragon Bay tự tháo dỡ 

công trình vi phạm để chấp hành Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả của Chủ tịch UBND Thành phố (Căn hộ PG4-10 và căn hộ PG4-

11). 

3.2. Công tác quản lý đất đai, XDCB, tài nguyên, môi trường 

Kiểm tra, giám sát nắm tình hình việc chấp hành chính sách pháp luật về đất 

đai, môi trường, tài nguyên nướcvà khoáng sản; phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn, các dự án đầu tư trên địa bàn trong công tác đền bù GPMB, cấp giấy chứng 

nhận QSDĐ; tăng cường công tác quản lý tài sản công, thực hiện QLNN theo 

thẩm quyền.  

  + Phường Hồng Gai có 01 trường hợp vi phạm về đất đai (Ông Nguyễn 

Xuân Thân; hành vi vi phạm: Không thực hiện đăng ký đất đai; mức phạt: 

4.000.000đ). 
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 Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022, UBND phường đã tiến hành hợp 

xét duyệt nguồn gốc đất đới với 03 hồ sơ cấp giấy của hộ dân và hiện tại đang 

trong thời gian niếm yết hồ sơ. 

4. Các lĩnh vực về  Văn hoá, Xã hội, Giáo dục và Y tế: 

4.1 Công tác Văn hoá, thể thao:  

Triển khai thực hiện trang trí tuyên truyền trực quan phục vụ các ngày lễ, 

ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương. Trong tháng 8/2022 công tác tuyên 

truyền tập trung cho Sơ kết Mô hình ANCS năm 2022, Công an lắng nghe ý kiến 

nhân dân, Ngày hội Toàn dan bảo vệ ANTQ năm 2022. Đẩy nhanh tiên độ cấp tài 

khoản định danh điện tử; Đưa Luật Giao thông đến với người dân; Công tác 

PCCC; Phòng tránh sốt xuất huyết ở trẻ em; Dịch vụ công mức độ 3- 4; Tuyên 

truyền lưu động Phòng chống đuối nước cho trẻ em, cảnh báo nguy hiểm các điểm 

tắm tự phát trên địa bàn. Đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý; Dịch đậu mùa 

Khỉ Việt Nam; Phòng chống tác hại thuốc lá.  

Kết quả: 10 băng zôn tuyên truyền, 3 phướn thả, 8 băng rôn.  Đăng 24 tin bài 

trên trang fanpage của phường; 24 tin bài trên cổng TTĐT, 19 tin bài trên hệ thống 

truyền thanh phường.  

4.2. Công tác giáo dục đào tạo:  

Quản lý nhà nước đối với 3 trường học: Mầm non Hồng Gai, Trường Tiểu 

học Hạ Long, Trường TH-THCS-THPT Văn Lang. Đề nghị  các trường thực hiện 

tốt công tác Phổ cập giáo dục, Kế hoạch tuyển sinh của UBND Thành phố; Tập 

trung, quan tâm tới sự chỉ đạo, định hướng GD&ĐT của Tỉnh, Thành phố trong 

công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022 -2023;  Đề nghị BGH các trường phải 

tập trung chỉ đạo các thầy giáo, cô giáo và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm 

công tác phòng chống dịch, đảm bảo cho khai giảng năm học mới 2022 - 2023 

được an toàn.  

   Tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục 

trên địa bàn; Tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịch nghỉ hè; 

Cập nhật danh sách học sinh từ 5 đến dưới 12 tuồi; từ 12 đến dưới 18 tuổi để đăng 

ký tiêm chủng vắc xin kịp thời hằng tháng.  

4.3. Công tác Y tế:  

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tuyên truyền cho nhân 

dân về cách phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm để xử lý kịp thời các ca mắc 

và dập dịch theo quy định; Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

liên quan đến các ca F0 trên địa bàn, thực hiện giám sát, theo dõi sức khoẻ và xét 

nghiệm tầm soát theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y; Đề xuất thanh toán các 

chế độ, tiêu chuẩn theo quy định. 

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tiếp tục 

được quan tâm. Trong tháng 8/2022 tổng số lượt khám chữa bệnh: 27 lượt; 

Chương trình tiêm chủng mở rộng định kỳ: 119 lượt; công tác tiêm chủng vắc xin 
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phòng Covid -19: 1556 lượt. Công tác ATTP kiểm tra, giám sát 5 lượt, xử phạt 0 

trường hợp; Công tác kiểm tra, giám sát hành nghề y tế tư nhân giám sát: 5 lượt; 

Số bệnh nhân hiện đang mắc các bệnh mãn tính được quản lý: 475 bệnh nhân;  Số 

trẻ em dưới 5 tuối suy dinh dưỡng: 19/642 tỷ lệ 2,96%  

4.4. Công tác Lao động - TBXH:   

Phường Hồng Gai quản lý 88 người có công; 144 đối tượng Bảo trợ xã hội; 

Công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công và các đối tượng xã hội được 

đảm bảo, tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện kịp thời, đầy 

đủ, đúng quy định các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách; Tham 

mưu công tác tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp, tặng quà cho các gia đình 

chính sách, các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội; trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn.Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, vận động 

nhân dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện. 

* Các kết quả công tác trong tháng 8/2022:  

Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “ Phòng chống mua bán người phường Hồng 

Gai” lần 3; Hoàn thiện 01 hồ sơ Người cao tuổi + 01 thẻ BHYT NCT; Hoàn thiện 

01 hồ sơ và tiếp nhận 01 hồ sơ Mai táng phí Cựu chiến binh;  Hoàn thiện tổng 84 

phiếu điều tra hộ gia đình người khuyết tật; Tiếp nhận 05 hồ sơ xét duyệt khuyết 

tật và điều chỉnh khuyết tật.  

 Thực hiện hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sỹ. Tặng quà:  

- Quà tặng trung ương : 96 đối tượng: 29, 7 trđ; quà tặng tỉnh: 103 đối tượng: 

157, 5 trđ; Quà phường: 96 xuất quà trị giá 150.000đ/xuất ( nguồn quỹ đền ơn đáp 

nghĩa); Tiếp nhận 06 xuất quà từ các đơn vị: 9.900.000đ. 

Số lao động giải quyết việc làm trong tháng 8/2022: 21 người (lũy kế 

115/150 người đạt 76,6%. 

5. Công tác An ninhQuốc phòng - Trật tự an toàn xã hội: 

5.1. Công tác An ninh - Chính trị, TTATXH:  

- Công tác quản lý người nước ngoài: Trên địa bàn có 995 người nước ngoài 

thuộc 57 quốc tịch đến lưu trú, khai báo tạm trú qua mạng với mục đích du lịch.  

- Tình hình an ninh văn hóa, tôn giáo, dân tộc; tình hình trong nhân 

dân: tình hình ANTT được đảm bảo, không phát sinh vấn đề cần chú ý. 

- Tình hình, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về TTXH: Trong 

tháng trên địa bàn phường xảy ra 01 vụ vụ trộm cắp tài sản, Công an phường đã lập 

hồ sơ ban đầu và bàn giao hồ sơ cho Đội CSHS - CATP Hạ Long thụ lý giải quyết 

theo quy định (không thay đổi so với tháng trước).   

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy: Đưa 22 đối tượng 

đi xác định tình trạng nghiện. Kết quả âm tính. Kiểm danh, kiểm diện 20 lượt đối 

tượng. Đưa 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tỉnh Quảng Ninh. 

 Phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hạ Long tiến hành 

khám xét nhà ở của đối tượng Đinh Chính Khiêm, SN 1986, Trú tại tổ 1, khu 2, P 

Hồng Gai, TP Hạ Long. 
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- Tình hình tai nạn và công tác đảm bảo TTATGT:  Trong tháng, trên địa 

bàn trên địa bàn phường xảy ra 03 vụ va chạm giao thông, bị thương 4 người, làm 

hư hỏng 4 phương tiện. CAP đã báo tổ xử lý tai nạn, CATP Hạ Long đến thụ lý 

giải quyết theo thẩm quyền. Tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trên địa bàn; 

duy trì điều tiết giao thông, đảm bảo TTATGT - TTĐT trên địa bàn và cổng trường 

Tiểu học Hạ Long trong giờ cao điểm. Xử phạt 3 trường hợp vi phạm ATGT = 

1.500.000 đồng  

- Phối hợp với các lực lượng có liên quan của UBND phường Hồng Gai 

tiến hành ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, hè phố trái quy định 

của pháp luật.  

- Công tác PCCC và CNCH: Trong tháng, trên địa bàn phường không xảy ra 

vấn đề gì. Tiến hành bổ sung, hoàn thiện 02 hồ sơ PCCC; Tham gia diễn tập phương án 

PCCC & CNCH tại tòa nhà Sapphire 2, P Hồng Gai, TP Hạ Long.  

- Công tác QLHC về TTXH: Đăng ký thường trú 28, Tách hộ: 03, xác 

nhận thông tin cư trú: 20, xóa đăng ký thường trú 02, điều chỉnh thông tin cư trú 

03, đng ký tạm trú 29. Tiếp nhận khai báo lưu trú trên cổng dịch vụ công 431 lượt 

cơ sở = 5.755 lượt khách;  bổ sung các trường thông tin thiếu trong dữ liệu dân cư 

của 39 trường hợp; Cập nhật, bổ sung Dữ liệu dân cư: 21 trường hợp.  

- Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Tham mưu với Ban Chỉ đạo 05-HG phường Hồng Gai tổ chức sơ kết 01 năm 

xây dựng mô hình ANCS, tham mưu với Ban Chỉ đạo 138 phường Hồng Gai tổ chức 

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; Tham mưu với UBND phường tổ 

chức Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 

5.2. Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương  

- Thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, mưa bão; Phối hợp lực lượng 

CA, Ban BVDP tuần tra kiểm soát ngăn ngừa các loại tội phạm đảm bảo giữ vững 

ANCT-TTAT XH trên địa bàn phường. Tham gia hội thao trung đội DQCD, 

Hướng dẫn 02 trường hợp làm chế độ 142 của CP; Xây dựng kế hoạch trực sẵn 

sàng chiến đấu bảo vệ trong dịp Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.   

6. Công tác Tư pháp, tiếp công dân và giải quyết đơn thư và nội vụ 

6.1. Công tác tư pháp: Trong tháng 8 năm 2022 giải quyết tổng số: 175 

TTHC gồm: Đăng ký khai sinh cho 2 trường hợp; đăng ký khai tử: 2 trường hợp; 

đăng ký kết hôn: 3 trường hợp; đăng ký lại khai sinh: 6 trường hợp, chứng thực bản 

sao từ bản chính và chứng thực chữ ký: 118; Xác định tình trạng hôn nhân: 24 trường 

hợp, Trích sao hộ tịch: 14 trường hợp; đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ nuôi. 

6.2.Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư:Thực hiện nghiêm túc 

công tác tiếp dân định kỳtháng 7/2022: 5buổi; giải quyết kịp thời các giao dịch hành 

chính hàng ngày theo quy định. 

+ Tiếp nhận đơn thư tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” của 

UBND phường vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Sau đó đơn thư được xử 

lý, phân loại và chuyển đến lãnh đạo. 
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+ Tiếp nhận và giải quyết trực tiếp tại “Nơi tiếp công dân” (phòng tiếp công 

dân tại tầng 1Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường) vào các ngày thứ 5 hàng 

tuần: đối thoại và giải quyết trực tiếp. 

Việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường: Định kỳ ngày thứ 5 hàng 

tuần, Đ/c Chủ tịch UBND phường chủ trìcó sự tham gia của UBMTTQ, trưởng 

các đoàn thể, các bộ phận Văn phòng, Tư pháp,Địa chính - xây dựng, Văn hóa - 

xã hội, Kế toán - tài chính tiếp công dân tại phòng “Tiếp công dân”;Tiến hành đối 

thoại và giải quyết trực tiếp các vụ việc; Đối với các các vụ việc mang tính phức 

tạp thì chỉ tiến hành đối thoại, thu thập hồ sơ tài liệuđể thực hiện các bước giải 

quyết tiếp theo theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. 

Kết quả:Tổng số đơn thư tiếp nhận trong kỳ báo cáo tổng là: 04 đơn. 

Trong đó: Đơn khiếu nại nhận từ Ban tiếp công dân thành phố chuyển đến là: 02, 

đơn từ kỳ trước chuyển sang là: 02 đơn; Tổng số đơn phải giải quyết là 04 đơn = 04 

vụ việc, trong đó: 01 đơn kiến nghị về lĩnh vực đất đai, xây dựng; 02 đơn kiến nghị 

về việc xác định danh giới quyền sử dụng đất và 01 đơn đề nghị nạo vét tuyến cống. 

6.3. Công tác Nội vụ: Công tác quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao 

động được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Tăng cường chỉ đạo thực thi 

công vụ của cơ quan, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức 

công vụ. Hiện tại UBND phường sử dụng 22/23 công chức theo quy định. 

 7. Công tác CCHC: 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, cập nhật niêm yết công khai 

TTHC, đảm báo thời gian và tiên độ giải quyết TTHC đúng hạn. Tăng cường sử 

dụng khai thác chính quyền điện tử, chữ ký số, hòm thư công vụ trong xử lý công việc; 

Tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 gắn với việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai Kế hoạch 97/KH-UBND về Đề 

án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. 

Thường xuyên cập nhật khi có sự thay đổi và tổ chức Niêm yết công khai các 

TTHC theo quy định. Tăng cường giải quyết các TTHC trên trang Dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng hoạt động tại Bộ 

phận TN&TKQ hiện đại của UBND phường với phương châm “Lấy sự hài lòng 

của người dân làm thước đo của sự thành công”. Tăng cường thực hiện và áp dụng 

giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho người dân và Doanh nghiệp. 

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtháng 

8/2022 tiếp nhận tổng số: 173 TTHC ( 15 TTHC từ kỳ trước chuyển sang); TTHC 

giải quyết trước và đúng hạn: 164 đạt 94,8 %. ( Hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết: 

8, hồ sơ yêu cầu bổ sung: 3, hồ sơ quá hạn giải quyết: 1); Hồ sơ giải quyết dịch vụ 

công mức độ 3: 55 hồ sơ, đạt 31,8 % tổng số TTHC tiếp nhận và giải quyết.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng 8/2022 với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Đảng ủy, HĐND, 

UBND, sự phối hợp giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường, sự nỗ 

lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Phường Hồng Gai đã hoàn 
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thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 

23/12/2021 của HĐND phường về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch 

số 03/KH-UBND v/v phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cơ bản giữ vững địa 

bàn an toàn, tạo đà phát triển kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn tăng vượt mức 

kế hoạch giao đạt trên 27,6 %; Công tác an sinh xã hội, lao động, việc làm, giáo 

dục và đào tạo, y tế, văn hóa, tiếp tục được quan tâm; Công tác quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường được triển khai quyết liệt. 

Công tác giải quyết đơn thư được duy trì. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an 

toàn xã hội được đảm bảo. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 

1. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để tổ chức triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 

23/12/2021 của HĐND phường về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch 

số 03/KH-UBND v/v phát triển KT - XH năm 2022 gắn với thực hiện chủ đề công 

tác năm : Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19; giữ 

vững đà tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện thống nhất, nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và thành phố; Giữ 

vững thành quả công tác phòng, chống dịch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến 

lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid – 19. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách. Phấn đấu năm 

2022 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu NSNN được giao. 

4.Tăng cường công tác QLNN trên các lĩnh vực; đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, 

tài nguyên,công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành 

phố.Tiếp tục thực hiện việc khắc phục hậu quả các sai phạm do các cấp có thẩm 

quyền chỉ ra. 

5. Tập trung triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 gắn với việc triển khai Quyết định số 06/QĐ- TTg, 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường sử dụng khai thác Chính 

quyền điện tử, chữ ký số và hòm thư công vụ trong xử lý công việc. Tuyên truyền, 

khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.Triển khai các 

nhiệm vụ nâng cấp  mức độ chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; triển khai 

thực hiện các phần mềm điện tử; Thanh toán không dùng tiền mặt.  

6. Trang trí, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: 

chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN và 92 năm 

ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc  VN và ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc.  

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại 

tố cáo. Triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

8. Thực hiện đây đủ chính sách cho đối tượng người có công, gia đình chính 

sách, đối tượng BTXH được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp 
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xã hội theo quy định; phối hợp công tác giải quyết việc làm đạt chỉ tiêu chương trình 

công tác năm. 

9. Tăng cường các biện pháp, nhiệm vụ đảm bảo vững chắc quốc phòng - an 

ninh. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động lực 

lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống PCTT- TKCN, phòng chống 

cháy nổ, cháy rừng; Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; tập 

trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm; công tác trật tự an toàn giao thông. 

Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”và  mô hình “An 

ninh cơ sở”. 

10. Đề nghị BGH các trường tập trung công tác chuẩn bị khai giảng năm học 

mới 2022 - 2023.  

11.Tiếp tục tăng cường quản lý các điểm tắm biển tự phát; tuyên truyền biện 

pháp phòng ngừa đuối nước trên địa bàn. 

12. Triển khai các công tác điều tra SIPAS năm 2022.  

13. Rà soát, lập danh sách Người cao tuổi chúc thọ mừng thọ ngày Quốc tế.   

14. Tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày 

Quốc khánh nước  CHXHCNVN và 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc  

VN và ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc.  

  Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phương 

hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND TP (B/c); 

- TT ĐU - HĐND Phường (B/c); 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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