
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQ! CHU NGHIA VIT NAM 
PHI1OG HÔNG GAl Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S:  ,4  /BC-UBND Hang Gal, ngày 16 tháng 02 nám 2022 

BAO CÁO 
A • A - A• Ket qua phat trien kinh te - xa hçn thang 02, 

phirong htr&ng, nhim vi tháng 03 nãm 2022 

Thtrc hin Chiicng tdnh s 01/CTr-UBND ngày 08/01/2022 v Chucing thnh 
Cong tác nm 2022; Kê hotch s6 01/KH-UBND ngày 12/01/2022 ye Kê hotch phát 
trin kinh t - x hi phung Hng Gai nm 2022; 

UBNID phung Hng Gai báo cáo k& qua phát trin kinh t - x hi tháng 
2; Phuong huâng nhim viii tháng 3 näm 2022 vói các ni dung cii the nhu sau: 

I. KET QUA PHAT TRIEN KINH TE - XA HQI THÁNG 02/2022: 

1. Cong tác phông, chông dlch  bnh covid -19 

1.1. Cong tác lãnh dto chi d.o 

Thirc hin chi ctao cüa UBND Thành pM v nhim v1i sau kr nghi Têt 
Nguyen dan Nhâm Dan 2022: Tiêp tc dôi mâi hon nCia phuong thüc lam vic 
phü hqp tInh hInh mOi dam bão tiên d, chat luqng phic v11 ngithi dan, doanh 
nghip, tuyt dôi không dê dInh tr, gián dotn cong vic; áp dçing rng râi các 
hInh thirc lam vic ti'r xa, hp trrc tuyên qua môi tnthng mng; tang cu?ng k 
cixcmg, kr lut, dê cao trách nhim cüa ngu?yi dirng dâu trong xi'r 1 cong vic, 
nhât là các cong vic có thôi hn, thai hiu theo quy djnh cüa pháp lut. Nâng 
cao chat lung cung cap và giãi quyêt djch vi cong trrc tuyên mirc d 3, 4, tüy 
theo din biên tInh hInh djch bnh. 

Tiêp tiic barn sat các chi dao  cüa Trung uo'ng, cüa Tinh ye cong tác 
phông, cMng djch Covid- 19, nh.t là K& lun s 25 -KL/TW, ngày. 30/12/2021 
cüa B ChInh trj, Nghj quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1 cüa ChInh phü; 
Chi thj s 18-CT/TU, ngày 18/10/2021 cüa Ban Thuing vii Tinh üy; các ni 

dung k& 1un chI dto cüa Thung trirc Tinh üy, Ban Chi dao  cp tinh v phông, 
cMng djch Covid-19 tti Thông báo s 508-TB/TU, ngày 08/02/2022 và các van 
bàn chi dao  cUa Thành pM v cOng tác phOng, chng djch bnh Covid-19; Nâng 
cao han nüa tinh thin chü dng, "ty giác phông bnh, ty giác khai báo, tc giác 
cách ly, ty giác diu trj" cüa rni cá nhân và trách thim trong phông tránh lay 
nhim djch bnh cho ngi.thi than, gia dInh, cong dng. 

Tip tiic cüng c k hoch, phuxng an, lirc luqng tharn gia phông, cMng 
djch tai  cM; thu&ng xuyên theo dOi, giám sat chtt chê tInh hInh lay nhim hang 
ngày trong cong dng, chü tr9ng xét nghim sang 19c d dua ra phuong an 
phông, cMng djch cüa dja phuong, don vj phü hcrp theo cp dt djch; Chi dto 
viêc rà soát, xét nghim sang 19c, test nhanh di vâi toàn b can b, cOng chüc, 
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ngu&i lao dng, giáo viên, h9c sinh sau k' nghi t& Nguyen dan Nhâm Dan, nht 
là các trithng hçip v qué, di chuyn khôi dja bàn tri v, báo dam không d bj 
dng, bt ng? v m.m bnh, ca bnh; Chi dao  thirc hin v sinh, khü tring, tiêu 
dôc phii hap, linh ho.t tai các trueing hpc, l&p h9c, các ca quan, dcm vi, doanh 
nghip, các dja dim tp trung dông nguñ,... bão dam các diu kin to chi'rc h9c 
tip, lam vic an toàn sau k' nghi Tat. Dty math  tuyên truyn, dng thai thu?ing 
xuyên rà soát, dang k danh sách v Thành pM d t chirc tiêm chüng dü s miii 
vc xin phông Covid- 19 cho các di tucmg có chi djnh tiêm, hoàn thành trong 
tháng 02/2022; Chi dao  các co quan, dan vj, các cci sâ kinh doanh djch vii, các 
dir an chU tr9ng giám sat, huàng dn ngi.thi lao dng ngoi tinh vào dja bàn lam 
vic sau Tt chap hành nghiêm tue cOng tác phông, cMng djch và tiêm chUng 
vtc xin theo quy djnh, dtc bit là thfrng nguôi có quan h lao dng phi chInh 
thirc, ngu?ñ chua tiêm hoc mâi chi tiêm 01 miii bão dam không d sot ai thuc 
din chi djnh tiêm ma không duçic tiêm chüng dy dü, nht là nglxäi có nguy co 
cao; tuyên truyn, 4n dng Nlhân dan djnh kS'  tir test nhanh kháng nguyen d 
dánh giá mirc d nguy ca lay nhim bnh trong cong dng.. 

Can b, dâng viên, cOng chüc nâng cao trách thim nêu guang trong 
thirc hin các bin pháp phông, cMng djch Covid- 19 theo ni dung khuyn 
nghj tai  Cong van si 851-C VITU, ngày 06/01/2022 cüa Ban Thu&ng vi Thành 
üy v han  ch ra khOi dja bàn tinh, không tham gia an, ung tai  các nhà hang, 
quán an. 

Tang cuing rà soát, quãn l ch.t ch di bin dng dan cu hang ngày, 
nm chic các trung hap tr các viing, các noi, các dja phuang Co djch vào dja 
bàn, nht là 1irc luqng lao dng tai  các cong trInh xây dirng, dir an trên dja bàn; 
yêu c,u chü dr an, cong trInh xây dirng nêu cao trách nhim trong quàn 1 lao 
dng và thirc hin nghiêm cong tác phOng, chng djch. 

Tip tiic phát huy vai trO cüa cac 1irc luçing ca si thu T COVID cong 
dng, Y t luu dng, tuyt di không d xày ra tInh trng nguñ beth không lien 
he dime vOi ca siy t, khOng duçic tu van, cp phát thuc diu trj kjp thai. 

Tip tiic phát huy hiu qua mO hInh cong dng dan cu tir quân theo quy uóc 
khu dan cu trong cOng tác phOng, cMng djch; x1r 1 nghiêm các trung h9p can 
b, cOng chüc, vién chuc trong các ca quan thuc h tMng chInh trj vi phm các 
quy djnh phOng, cMng djch. 

1.2. Ké't qua cong tácphOng cMng djch trên dja bàn 
Cong tác lath dao,  chi  dao  dng b, quyt 1it, kjp thai theo chi dao  cüa 

Thành pM cii th: Thirc hin tiêm chüng din rng vc xin phOng COVID-19 
miii thu 3 (miii tang cung) trên dja bàn phumg Hong Gai; Thành 1p T 4n 
chuyn nguñ thim SARS-CoV-2 v noi diu trj, 4n chuyn bnh nhân d 



khôi bnh tü các bnh vin v noi Cu trü trên dja bàn phu&ng Hng Gai; Tip 
tiic duy trI phát huy hiu qua hot dng cüa các T Cong tác: 04 t Cong tác tr 
quãn phông, chng djch a 4 khu ph; 12 to COVID cong dông gôm 60 thành 
viên tham gia nông ct là Dan phông, Dan quân, Ban bâo v dan phô, Ciru chiên 
binh, Doàn thanh niên thirc hin nhim vi quãn l, h trçl các truông hçp nguôi 
nhim Covid-19 không triu chfrng ti nci lint trü, quân l, hithng dn cách ly 
Fl theo quy djnh. Tt cOng tác PCD covid-19 tti các cãng, bn thüy ni dja; 
BCD tiêm chüng vc xin phông covid-19, Trung tam chi buy phumg Hông Gai, 
To lien két tr quail ti các Co quan don vj và 163 th lien gia phông chng djch 
tti 04 khu ph; Di y t cong dng tInh nguyen tham gia PCD gm 15 thành 
vien. 

* Kt qua trong tháng 02 du nàm 2022: Tng s tiêm trên dja bàn cho di 
tuçmg ti'r 12 tui tth len: müi 1: 8610 nguai, müi 2: 8511 nguôi, müi 3: 6895 
nguai. Tip nhn 109 h so d nghj h trçY kinh phi each ly cho các d& trqng là 
Fl cách ly tai nhà. Dn thôi dim hin tai  dà có 163 ca FO, 117 bnh nhân FO dã 
khôi bnh (FO diu trj tai  nba khôi bnh: 56 Ca, FO diu trj ti bnh viên khôi 
bênh: 61 ca). 

Triên khai COng táC thit lip" Co sâ quân l và diu trj trtp trung ngithi 
mc Covid- 19 tai  cong dng" d th%rc hin quàn l,, diu trj nguai nhim Covid-
19 không triu chüng khi nhàlnoi liru trü khOng dü diu kin eaCh ly tti Co sa 
Truang mm non Hng Gai Cu Va Tri sâ BHXH Co tO trên dja bàn phuing. 

Các cong táC rà soát CáC h dan dü diu kin cách ly tai  gia dInh: 1327 h; k 
cam kt di vai 21 chü do, 14 co quan don vj quãn l Cãng bn trên dja bàn; Thm 
djnh, phé duyt phuong an phOng, chng dCh bnh Covid - 19 ChO CáC CO SO san 
xut kinh doanh thng s: 228 phucing an. Tuyên truyn, huOng dn Cài dt quét 
ma QR-Code tOi trên 320 co sO SXKD, nhà hang, quán an, giâi khát, co sO luu 
trü, kháCh s1n; thành 1p  163 T lien gia tçr quãn ti khu dan cu trong cong tác 
phOng, chng djch tai  4 khu pM dang dugc 4n hành và phát buy hiu qua trong 
cOng tác phOng, cMng djCh. 

2. Cong tác quãn 1, diu hành thu, chi ngân sách 
2.1. Thu ngân sách: 853 ird; Lüy kl: 1,124 tj dEng, uI hoich Thành 

phEgiao nám 2022: 11,912 t ding; dat: 9,4 %. Cu th: 
* C'ác chi tiêu do UBNDphwô'ng trrc tiê thu tir 15/01/2022 - 14/02/2022. 

10,001 trd; lüy kê. 25,133 trd, Ké hogch Thành phô giao näm 2022. 1,245 tj' 
dóng, dgt 2 % chi tiêu kê hogch giao. 

Cu thl: 

- Thu phi, l phi: 10,001 trd; k hotch giao näm 2022: 355 triu, lüy k& 
25,133 trd dt 7 % ke hoich giao. 
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- Thu khác: 0 (Thu ph.t, thu giao khoán du th&u san Cay Tháp), k hoach 
TP giao näm 2022: 570 trd. 

- Thu thu d.t PNN tir h gia dInh: 0 , k hoich giao näm 2022; 320 trd. 
* Các khoán thu do Clii cyc thuè thu tIc 15/01/2022 - 14/02/2022. 843 Tr 

dng; Li2y ké': 1,098 KI hogch giao nàm 2022. 10.667 t)" dóng, Dt 12%. 

Cu th: 

-Thu ngoài quc doanh: 161 trd; Lüy k& 161 tnt; k hoach giao näm 
2022: 3,122 t dông; d.t 5%. 

- Thud TNCN tü h kinh doanh: 116 trd ; LQy k& 116 tnt; k hoach giao 
näm 2022: 1,390 t dông, dat:  8,3% 

- Thu thu d.t PNN tir doanh nghip: 112 tnt, lOy ké: 112 trd; kê hoach 
giao näm 2022: 1,415 t' dông, dat:  7, 9%. 

- L phi truOc b. nhà dt: 187 trd, lily k: 442 trd; k hoach giao näm 2022: 
4,650 t' dng; dat:  9,5%. 

- L phi mon bài: 12 tnt; lüy k& 12 tnt; k hoach giao näm 2022: 100 trd; 
dat: 12 %. 

2.2. Cong tác chi ngãn sách tháng 02/2022 thçrc hin: 421,530 trd; Lüy 
k: 823,260 trd; K hoich giao nãm 2022: 7,227 t dung, dt 11,3 % kê 
hoich. 

- Chi hoat  dng s1r nghip: 421,530 trd. 

3. Cong tác quãn 1 nhà ntthc v dt dai, do thl, tài nguyen, môi tru*ng 
3.1. Cong tác quãn 1 do thj: Tang cung cOng tác quãn l ha t.ng, chinh 

trang do thj, trt tir xây drng dO thj và tang ci.thng dam bâo an toan giao thông. 
Rà soát cac di,r an du tu xây dirng có sir diing d.t, m.t nuOc trên dja bàn báo 
cáo Thành phô. Phui hçp vâi Di TTDT cu&ng kim tra xir l các vi pham v 
trt tr do thj (nht là ln chim lông du&ng, via h, mái che...); tuyên truyn, 
4n dng nhân dan và các to chirc, c quan, dcin vi trên dja bàn dung bat  ra 
quân tong v sinh môi trix?Yng trên dja bàn, kt qua báo cáo v Ban Quân l dch 
v%1 cong Ich vào sang thi'r 2 hang tun 

- Lp hu sci và báo cáo UBND Thành phu ban hành Quyt djnh buc khAc 
phiic hu qua tháo d cong trInh xây dmg vi pham: 09 tru?mg hçp tai  Khu do 
thj Vinhomes Dragon Bay phu?mg Hông Gai. 

- Xây dirng K hoach và báo cáo UBND Thành phu ban hành. Quy& djnh 
phé duyt Kê hoach  tO chi'rc ci.rOng chê dOi vth Cong ty TNHH 1TV cãng Hon 
Gai-Vinashin. To chIrc hçip vn dng Cong ty TNHH 1TV cãng HOn Gai-
Vinashin t1r tháo dc các cong trInh vi pham. 
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3.2. Cong tác tài nguyen - môi truô'ng 
Kim tra, giám sat näm tInh hInh vic chap hành chInh sách pháp 1u.t ye 

dt dai, môi trithng, tài nguyen nuc và khoáng san; phôi hqp vth các Co quan 
chuyên môn, các dir an dâu tu trên dja bàn trong cong tác den bü GPMB, cap 
giy chirng nhn QSDD; 

- Phi hqp vói các phông ban chuyên môn, don vj tu van khào sat dê hoàn 
thin Quy hoach sir dirng dat giai doan 2021 - 2030 và Kê hotch sir ding dat 
näm 2021; Rà soát bin dng dt dai phic v11 kim kê dt dai trên dja bàn 
phu&ng; 

Tip tic thirc hin k hoch 179/KH-UBND ngày 17/6/20 16 v lam v sinh 
môi truông vi H Long xanh vào sang chü nh.t hang tuân. 

Trong tháng 02/2022 dã hçp xét duyt 04 h so cp giy chirngnhn quyn 
si'r diing dt; hçp xác minh nguôn gôc, qua trInh sir dicing dat cüa 04 ho so; 

3.3. Cong tác xây dirng co' ban: 

Thu&ng xuyên kiêm tra dja bàn, kjp th?ñ nhc nhà các tnthng hcip xây 
dmg có biu hin vi ph.m trong lTnh vrc trt tr xây dimg do thj; ra thông báo, 
kim tra nhäc nhâ CáC co quan, don vi,  h gia dInh xây drng không duc d 4t 
lieu, ph thai ln chim lông duing via h, dam bão an toàn giao thông; phi 
hqp vOi các phông ban cüa TP dê tiên hành kiêm tra ho so dt dai, xây dirng, 
môi tnthng, an toàn lao dng, thu, phi, l phi di vi các don vj doanh nghip 
trên dja bàn. 

4. Các Iinh v1rc v Van hoá, Xã hi, Giáo dic Va Y t: 

4.1 Cong tác Van hoá, th thao: 

T chirc các hot dng thông tin truyn thông, trang tn, tuyên truyn tn1rc 
quan" Müng Dãng - Mrng Xuân" Nhâm Dan näm 2022 gän vâi Chào mfrng k 
nim 92 näm Ngày thành 1p Dâng Cong San Vit Nam (03/02/1930 - 
03/02/2022); Tuyên truyên thirc hin nghiêm tüc các van bàn quy djnh ye tO 
chi'rc Lê hi và các hot dng ti di tIch tru6c trong và sau Tet dam bâo an toàn, 
lành mnh, phü hçip vói nêp sOng van minh và tInh hInh djch bnh ti dja 
phuong. Tuyên truyên an toàn thirc pham müa L hi xuân 2022; các bin pháp 
phông, chng djch tri.râc trong và sauTet; Tuyên truyen cOng tác to chüc giao 
nhn quân theo kê hoach  cüa thành phO. 

Cong tác trang trI tuyên truyn thirc hin: 05 bang ron, 250 c T quc c?i 
Dãng ti các tuyên dung Lê Thánh Tong, duô'ng 25/4, cu Bài Tho, dung bao 
bin Vinhomes, phô Ben Doan; 100 % h dan d9c các trc duô'ng chInh treo Co 
T quc. 

4.2. Cong tác giáo dye dào to: 

Toàn phuOng có 3 trisOng h9c: Mâm non Hông Gai, TruOng Tiu hQc Hi 
Long, TruOng TH-THCS-THPT Van Lang, duy trI truOng h9c d,t chu.n Quc 
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gia giai doan  2001-2025; Chi dao  các truông hçc thirc hin nâng cao cht luqng 
giáo de toàn din, ph cQ.p giáo diic Mm non, Tiu h9c; nâng cao chat h.rqng 
day và h9c; Quân 1 vic dy them, h9c them, cong tác thu chi trong hot dng 
giáo diic theo quy djnh, kim tra ban trü, v sinh an toàn thirc phâm; Tang cu&ng 
cong tác quãn 1 d61 vâi các cci sâ giáo diic mâm non tu thiic trên dja bàn. 

Chi dao  các tru1ng hçc trrc thuc và lam vic vói các Co s giáo de dào 
tao trên dja bàn thiic hin t& cOng tác phông, chng djch Covid-19 tai  các 
trithng hçc; t chirc don hçc sinh tri lai  tru&ng và dy hQc t.p trung, trrc tiêp 
theo k hoach nàm hçc và các chi dao  môi (nu co) cüa Tinh, cüa Sâ Giáo dic 
và Dào tao;  duy trI, phát buy ti da hiu qua co ché phôi hqp, kênh lien lac  24/7 
chat chë gifla gia dInh - nhâ trithng - xâ hi trong cong tác quãn 1, theo dôi sác 
khOe bce sinh mt cách thuing xuyên, chU dng, ch.t ch, có h th6ng; bào dam 
100% bce sinh duqc test nhanh Covid-19 truâc khi trâ !ai  tru?mg bce sau djp 
nghi Tt và kim soát t& vic phông chng djch, tránh lay nhim trong các co 
s& giáo diic; thuing xuyên rà soát, c.p that danh sách hc sinh t1r dü 12 tui tr& 
len chua tiêm vc xin phông Covid-19 d dãng k tiêm chüng vc xin kjp thii 
h&ng tun. 

Quan tam ph cp giáo diic, quãn l cht ch boat  dng cüa các Co sâ mm 
non tu thc và tiêp tçic khuyn khIch các mô hInh xä hi boa trong linh we giáo 
dc dé phát trién và nâng cao chat luqng giáo diic, nâng cao chat luqng ngun 
nhân lirc. Phát huy hiu qua cüa Trung tam hçc tp cong dng, dy manh  cong 
tác khuyn bce, khuyn tài, xây drng xa hi hçc t.p 

A 4.3. Cong tac Y te: 

IDâm bào cOng tác phông, chng djch bnh Covid - 19, tuyen truyn cho 
nhândân ye each phOng, ehOng djch bnh, phát hin sóm dê xü 1 kjp thi các 
ca mac và dp djch theo quy djnh. 

- Tp trung trin kbai các bin pháp phOng, chng djch lien quan dn các ca 
FO tren dja bàn, phOi hqp chat chê vâi nghành y th và các dun vj lien quan nm 
chc các tru0ng hqp lien quan, truy vt nhanh, kboanh vüng gun, thu dung diu 
trj FO, quân l chat chë Fl theo quy djnh. 

- Thirc hin giám sat, theo dOi sue kboê và xét nghim tm soát theo quy 
dinh và hung dn cüa B Y tê di vâi nguYi tr& v tr dja phi.xong, kbu virc có 
nguy co cao, nguy co rat cao; 

- Cong tác khám, chta bnh, chàm soc và bão v si'rc kbOe nhan dan tip 
tiic duçic quan tam. Trong tháng 2/2022 tOng so luçt khám chtta bnh: 15 luçxt 
trong do khám tré em duói 6 tuOi: 15 krqt, khám lao, tam than: 11 luçt. COng 
tác ATTP kiêm tra 15 luçit, x1r pht 0 tnthng hçp; COng tác phOng chông djch 
bnh ( sOt, cüm, thüy du..): 64 Ca; COng tác kiêm tra, giám sat hành nghé te tu 
nhân giám sat: 5 luqt; SO bnh nhân tam than hin quãn l: 17; So bnh nhan 
quàn l HIV duçc quán l trên dja bàn: 83; So bnh nhân lao hin dang quãn 1: 
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02; Chucmg trInh chäm soc sirc khóe sinh san và SDD tré em cho ph nü có thai, 
phii nü dé: 15; s tré em duói 5 tui suy dinh duO'ng: 20/681 dt 2,93% ; quãn 1 
131 bnh nhân dái tháo dung, 218 bnh nhân tang huyêt áp, 36 bnh nhân ung 
thu. Thirc hin chiwng trInh tiêm chüng m& rng djnh kS'  theo quy dnh. 

S d& tuqng tü 12 tui trâ len duçic tiêm phông Covid müi 1: 8610; müi 2; 
8511; müi 3: 6895. 

4.4. Cong tác Lao d3ng - TBXH: 

Phung Hng Gai quãn 1 88 nguñ Co công; 144 dôi tuçmg Bâo trçl xã hi; 
Cong tác an sinh xã hi, chäm sOc ngi.thi có cong và các di tuqng xã hi duqc 
dam bão, tang cithng cong tác phOng cMng t nan  xã hi. Th'irc hin kjp thai, 
dy dü, dung quy djnh các chInh sách h trq dôi vi các dôi tuçing chInh sách; 
Tham muu cong tác t chirc thäm hOi, ctng viên, trq cap, tng qua cho các gia 
dInh chInh sách, các di tuçlng duçic huâng bão trçi xà hi; tré em có hoàn cành 
dc bit khó khàn. Tip nhn 109 h so d nghj h trçi kinh phi cách ly cho các 
di tuçng là F1,FO bâi djch bnh Covid-19; Hoàn thin 02 h so tang ch d the 
BHYT; D.y manh  tuyên truyn chInh sách BHXH tir nguyen, 4n dng nhân 
dan trén dja bàn tham gia BHXH tir nguyen. 

Xây dirng k hoach và rà soát h nghèo, h cn nghèo cui näm 2021, kt 
qua phu&ng Hng Gai không cO h nghèo, h cn nghèo. 

(1) Tip nh.n c.p phát qua Tt 2022 cho các di tuqng Ngui có công: 

Qua trung uang ( Chü tjch nuâc): 99 xu.t, s tin: 30.600.000d; Qua tinh: 
486 xut, s tin: 377 trd, Qua Thành ph: 143 xu.t, so tin: 40.3 00.000d. 

(2) Nhóm di tuçlng h gia dInh và Fl ,FO có hoàn cãnh khó khàn: 

- Qua MTTQ Thành ph: 27 xu.t, s tin:9.500.000d ('Trong dó. 08 xuát 
qua tré em 0-3 tuôi hoàn cánh khó khàn; 09 xuát h khó k/ian bj ánh hithng cl/c/i 
covid,s tin: 4.500. 000d, 10 xuát có hoàn cánh khó k/ian, s tin: 5.000. 000d) 

- Qua UBND phumg: 88 xu,t, s tin: 44.000.000d (H3 gia din/i khó 
k/ian: 80 xuât, so tién: 40.000. 000d; FJ,FO khó k/ian: 5 xudt, s 
tin:2.500.000d), trong do: Nguôn UBND phu&ng: 10 xut, s tin: 5.000.000d; 
NguOn Các to chuc thành vien cüa Mt trn 4n dng: 78 xut, s tin: 
39.000.000d. 

(3) NhOm di tuqng Bão tr xä hi: Qua t& tinh: 116 xut, s tin: 
58.00.000d; Qua têt Thành phô: 118 xu.t, s tiên: 35.400.000d; 

(4) NhOm di tuqng Nguii cao tui: Qua Thành ph& ThQ 80,85,90,95,100: 
62 xuat, so tién: 45.700.000d; Qua UBND ( Th 70,75): 101 xuât, sO tiên: 
70.700.000d 

- S lao dng giãi quyt vic lam trong tháng 02/2022: 5 ngu&i (lily k 
13/150 ngui dat 8,7%. 
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5. Cong tác An ninh Quc phông - Trt tir an toàn xã hi: 

5.1. Cong tác An ninh - ChInh trj, TFATXH: 

- Cong tác quán lj ngithi nuó'c ngoài: TInh dn thi dim báo cáo, trên 
dja bàn phu&ng có 69 ngu&i nithc ngoài mang 25 quc tjch dn khai báo tm trü 
qua mng. Chua phát hin vn d gI nghi vn lien quan dn ANTT. 

- Tmnh hInh An ninh Van hóa — tw twang, tOn giáo, dan tóc, tInh hInh trong 
N/ian dan: n djnh, ANTT ducc dam bâo; Nhân dan trên dja bàn và khách thp 
phircing c1n 1 tti dn Dirc ông Trn Quc Nghin trong djp Tt Nguyen dan 
Nhâm Dn 2022 ch.p hành nghiêm the quy djnh cha din, chInh quyn dja 
phisong trong hoat dng ton giáo và quy djnh phông chng djch Covid-19; chi.ra 
phát hin vn d cn chü trong hoat  ctng ton giáo trên dja bàn. 

- COng tác phông chng d/ch bnh Covid-19: Thirc hin cong tác rà soát, báo 
cáo cong the PCD bnh Covid-19 theo quy djnh; N.m tInh hInh di bin dng dan cu; 
Kim tra cu tth kt hçp cong tác phông chng djch, rà soát ngu?ii dan, di tr vüng 
djch; Truy v& 16 tru&ng hçp drnng tInh vOi Covid-19 qua PCR, 28 trueing hçp 
test nhanh diing tInh; 02 tnr?mg hçip Fl; Bâo dam ANTT 02 dim tiêm Vaccine 
phông ngira Covid-19 tai  trithng TH-THCS&THPT Van Lang và tnrng Tiu 
h9c Ha Long; Rà soát 124 tru&ng hqp lam vic & nuóc ngoài, 101 tru&ng hcp lam 
vic ngoài tinh, trong do có 45 tru&ng hçip lam vic ngoài tinh v an Tt trén dja 
bàn phu&ng. 

- TInh hInh cOng tác du tranh phông, chng ti phm v TTXH: TInh dn 
th&i dim báo cáo, Cong an phu&ng tip then 02 dcm trInh báo gm 01 vi c 
buy hoai  tài san, 02 vii mt trm tài san. Phi hcip vâi phông PCO2, Cong an tinh 
Quáng Ninh và Di CSHS, Cong an thành ph Ha Long bt 01 vi dánh bac  duâi 
hInh thüc xOc dia tai  phông & s 04, nhà nghi cong nhân Càng Hái PhOng thuc 
càng tàu Vinashin, P Hông Gai, TP Ha Long lüc 22 gi& ngày 22/01/2022. Thu gift 
tng s tin 5 7.720.000 dng. 

- Cong tác du tranh phông, chng ti pham v ma thy: Trong tháng, 
Cong an phu&ng dua 11 di tuçing di xét nghim ma thy, k& qua am tInh. 

- Cong tác an toàn giao thông: Trong tháng, trên dja bàn phu&ng xày ra 01 
v1i tai nan  giao thông lam 01 ngu&i bj thucmg, hu hông 02 phuang tin; 01 vi va 
cham giao thông lam hu hông 01 phucing tin. Tun tra kim soát dam bâo 
TTATGT-TTDT. K& qua: kim tra, xhr l 12 phuo'ng tin vi phm TTATGT-
TTDT, pht tin = 7.200.000 dng. 

- Cong tác PCCC: Kim tra, tuyên truyn v cong tác PCCC tai  02 ci s& 
kinh doanh cO diu kin v ANTT. K& qua chua phát hin vi phm. 
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Xây drng, trin khai K hoch s 02/KH-CAP, ngày 10/02/2022 v kim 
tra an toàn PCCC và cüu nan,  cüu h các chuyên d, djnh kS'  trên dja bàn 
phumg Hng Gai näm 2022; K hoach s 03/KH-CAP, ngày 10/02/2022 ye 
kim tra chuyên d PCCC chq, trung tam thuang md, siêu thj, cira hang bach 
hóa, cira hang tin Ich, kho hang hóa trong khu dan cu trên dja bàn phu?mg 
Hng Gai nãm 2022. 

- Cong tác QLHC v TTATXH: Duy trI kim tra vic chap hành quy dnh 
cüa pháp 1ut tai  các cci sô kinh doanh có diu kin v ANTT trên dja bàn, chua 
phát hin vi phrn. Thäm hói, n.m tInh hInh thông tin cii ti-u 100 h = 734 nhân 
khu, Kim tra cii trü 02 lan trai = 130 nhân khâu. 

* Thzi'c hin Lu2t Quán l th dyng vu k/il, vt lieu no cong cy ho trçi, Nghj 
djnh 137/2020/ND-CF cia ChIn/i phi v quán lj, th dyng pháo: To chüc cho 
100 h dan (3.085 h thiRing trü, 346 h tam  trñ), 29 cci quan, doanh nghip, 
tnu&ng hçc trên dja bàn k cam k& chp hành quy djnh v si:r dng vU khI,4t 
lieu n cong c11 h try;  không d& pháo nO, dot, thà den tthi. 

- Cong tác khác : Tham gia bâo dam ANTT cung ch can nhà s 49 (treo 
51A) dung 25/4, to 10, khu 3, phung Hng Gai, TP Ha Long theo k hoach 
cUa Cong an thành ph& 

- T chirc, trin khai 09 bui tun tra vU trang ban dêm bào dam ANTT 
trên dja bàn djp Têt Nguyen dan. Két qua: Trong dip nghi Têt Nguyen dan 
Nhâm Dan näm 2022, ANTT trên dja bàn phi.r&ng duyc dam bào, khOng xày ra 
viii vic gI lien quan den TTATXH, TTATGT; Nhân dan trên dja bàn chap hành 
nghiêm tüc các chU tnring, chInh sách, pháp 1ut cUa Thành phô, cUa phuông; 
không có tnu&ng hyp nào dOt pháo nO, dot và thá den tthi trái phép 

5.2. Cong tác Qutc phông, Quân sir dja phtrong 

- Xây di,rng và trin khai k hoach  tu.n tra, duy tn ngbiêm ch d trçrc, thông 
tin, báo cáo. Trirc chi buy, sn sang chin du dam bào an ninh trat  tir trên dja bàn. 

- Tham muu vói UBND Phu&ng xây dirng và trin khai k hoach  Giao - 
nhn quân; Thông báo quãn l tan binh näm 2022. T chirc pbát lnh gi nhp ngU 
yà trao qua T& cho 5 cOng dan. T chüc gp mt Cong dan nhtp nhU näm 2022 và 
don quân nhân xut ngU trâ v dja phuang 

- Xây dmg và trin kbai trirc SSCD báo v t& Nguyen dan Nhân DAn 
2022. To chirc tuAn tra dêm phOng, chng d& pháo, thà den tthi... Ti'r 
27/01/2022 dn ngày 06/02/2022. 

6. Cong tác Tir pháp, tip cong dan và giãi quyt do'n thir và ni vi 

6.1. Cong tác tir pháp: Trong tháng 02/2022 giài quy& tng s: Tip nhn 
giãi quyêt tong so: 146 YT'HC gm: Däng k khai sinh cho 7 tru&ng hçip; däng k 
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khai t1r: 1 tnrng hçip; kt hôn: 1 trung hçip; chirng thrc bàn sao tir bàn chInh và 
chmg thirc chü k: 99; Xác djnh tInh trng hon nhãn: 28 trueing hqp, TrIch sao h 
tjch: 8 trung hqp; Thay di, cài chInh h tjch; 02 trung hqp. 

6.2. Cong tác tip cong dn và giãi quy& don thir: Thrc hin nghiêm tic 

cong tác tip dan dnh k5' tháng 02/2022: 03 buôi; giài quyk kjpth&i các giao djch 

hành chInh hong ngày theo quy djnh. 
+ Tip nhn don thu ti b phn "Tip nh.n và trà kt qua hin di" cüa 

UBND phuäng vào tt cà các ngày lam vic trong tuân. Sau do &m thu duçrc xr 

1, phân 1oi và chuyn dn lành do. 

+ Tip thin  và giâi quy& trirc tip ti "Noi tip cong dan" (phOng tiêp 
cong dan ti tng 3 Trii s6 Dáng üy - HDND - UBND phithng) vào các ngày thu 
5 hang tun: di thoi và giãi quy& trrc tiêp. 

Vic tip cong dan cüa lânh do UBND phumg: Djnh k' ngày thu 5 hang 
tun, ID/c Chü tjch UBND phu&ng chü trI có sir tham gia cüa UBMTTQ, tru6ng 
các doàn th, các b phn Van phông, Tix pháp, Dja chInh - xây dirng, Van hóa - 
xà hi, K toán - tài chInh tip cOng dan ti phOng "Tip cOng dan"; Tin hành 
di thoai và giâi quy& trirc tip các vi vic; Di vOl các các vi vic mang tInh 
phirc tp thI chi tin hành di thoai, thu thp h so tài lieu d thçrc hin các buOc 
giãi quy& tip theo theo trInh t1r, thu tiic quy djnh cüa pháp lut. 

K& qua; Trong tháng 02/2022: 0 có don thu 
6.3. Cong tác Ni vij: Cong tác quân 1 can b, cong chi'rc, hcp dng lao 

dông dugc thirc hin theo dung quy trInh, quy djnh. Tang cuOng chi dao  thirc thi 
cong viii cüa ccr quan, thirc hin nghiêm tic k lut, kr cuong hành chInh, do 
due cong vi. Hin ti UBND phu&ng sir ding 22/23 cong chi'rc theo quy djnh. 

7. Cong tác CCHC: 

Dy mnh cal cách hành chInh, tip tiic nâng cao hiu qua, cht lucing hot dng 
cüa b phn tip nhn và trà kt qua hin dti, tip tçic tuyén truyn, khuyn ithIch 
ngixO'i dan si'r ding cong ngh trirc tuyn 0 cp d 3, cp d 4. Kt qua tip nhn và 
giài quyt h so ti B phn tip than và trã k& qua: Trong tháng 02/2022 giài 
quyt tng s& 93 TTHC; s TTHC giài quyt truOc và dung h?n:  91 dt 97,8 %. 
H so giãi quy& djch vi cOng mOe d 3: 7 h so, d.t 7.5 % tng s UHC tip 
nhan và giài quy&. 

D thirc hin t& vic giâi quyt các TTHC cho ngu0i dan và Doanh nghip 
các b TTHC duçc kim soát thuOng xuyên và kjp th0i c.p nhat khi có sir thay 
di và t chOc Niêm yt cOng khai các TTHC theo quy djnh. Tang cl.r&ng giái 
quyt các TTHC trén trang Djch vi cOng trirc tuyn mOe d 3,4 trén môi thrOng 
mng nâng cao chit krçing hoat dng ti B phn TN&TKQ hin dai  cüa UBND 
phuOng vOl phuong châm "L4y sr hal lông cia ngw&l dan lam thu'ác do cia sy 
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2. T chrc thrc hin các nhim v\1, giài pháp phát triên kinh t - xà hi Va 

dr toán ngân sách nhà nuâc näm 2022, dam bào chi tiêu tang truàflg qu 1/2022 

vOi các giài pháp can ca, kM thi; trin khai thrc hin bang duqc the mic tiêu, 

chi tiêu chü yu v phát trin kinh t - xä hi näm 2022. 

3. Tng eung cong tác QLNN trên các linh vçrc; dt dai, do thi, tr.t tir xây 
drng, tài nguyen, cong tác v sinh, bào v môi tnr&lg trên dja bàn theo chi do 

cüa Thành ph& Xi 1 các cong tdnh vi phm trt tr xây dçrng, Tiêp ti.ic rà soát, VIçC 

quàn 1 sir ding tài san công, dt cong cüa các dan vj trên dja bàn; Rà soát các tam 

dan bj gay hu hOng, h thu nuâc trén triic duing chInh. 

4. Tng cumg k 1u.t, k cuang hành chinh trong thirc thi cong vii; nàng cao 
hiu qua, ch.t lucing hot dng B phn tip nh.n và trà kêt qua, tuyên truyefl, 

khuyk khIch ngu&i dan sü diing djch vçi cong tare tuyn mtrc do 3,4. Tp trung 
triên khai có hiu qua Nghj quyt s 05-NQ/TU ngày 09/4/202 1 cüa Tinh üy; 
nâng cao ch.t lucing câi each hành chInh, cài thiên môi tnthng dâu tu kinh 
doanh, chit li.rçmg thirc thi chInh sách, pháp 1ut gop ph.n nâng cao các chi so 
DDCI, PAR Index, SIPAS, DGI. 

5. Tip tiic thirc hin t& cong tác tip cong dan và giãi quyt dan thu khiu nai 
t cáo. Trin khai ké hoach tuyên truyên ph bin giáo dçie pháp 1ut. 

6. Thirc hin day dü các chInh sách cüa Trung uang, tinh dam bâo 100% 
di tuçmg ngixi có công, gia dInh chinh sách, dôi tl.rcTng BTXH ducic th hu&ng 
dy dü, kjp thai cae chInh sách trçi giüp xã hi theo quy djnh; pMi hap cong tác 
giái quy& vic lam dt chi tiêu cht.rang trinh cong tác nàm. 

7. Phát trin van hóa - xã hi v thông tin - tuyên truyn - th thao; linh virc 
Giáo diic - dào t?o, LInh c y t chäm sóc, bão v sirc khóe nhãn dan, thee hiên 
bInh dAng giâi; quan tam chAm sóc, bào v tré em. Thirc hin Mt cong tác quán 
l va M chirc 

1 hi, các hoat dng van hóa, th thao, vui xuan... thit thuc, an 
toân, tit kiém, phü hap vâi np song van minh, truyén thng van hóa tot dep 
cüa dan tc và phong t1jc, tp quail cüa da phuang; phü hap vâi din bin 

tinh hInh và tuãn thu các quy djnh v phông, cMng djch bnh COVID-19. Thuc hiên 
cac bin pháp dam báo an toàn thc phm gAn vi phông, cMng djch bnh müa 
L hôi Xuán näm 2022. 

8. 
Dam báo cOng tác báo dam quc phông - an ninh, trt tr an toàn 

xa hôi: Dam bão vUng chic quc phông, an ninh; gii ving n dinh chInh trj, trât tr an 
toàn xâ hOi; Trin khai thrc hin Mt L giao nhân quân dçt 1 nAm 2022, tang 
cthng cOng tác nm bt tmnh hinh, quán 1 chat ch 1rc hrcmg tan binh, dam báo 
tuyêt di an toàn dn ngày giao quân. T chrc giao nhn quán dam báo 100% chi tiêu. 

Thuing tr?c phông cháy chua cháy kp th&i. Tang cu&ng cOng tác kin tra 
dam báo an toàn giao thOng xir 1 nghiém các tru&ng hap vi pham; Phát huy 
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TM. UY BAN NIIAN DAN 
U TICH 

hiu qua phong trào "Toàn dan bão v an ninh T quc" và mô hInh "An ninh cci 
s'1,,  

9. Tip tiic rà soát các di ti.rqng dU diu kin tiêm chüng trên dja bàn báo 
cáo Thành ph& Rà soát báo cáo Thành phê phc v1i cong tác tiêm väc xin cho 
tré em ti'r 5 tuôi den 11 tuôi. 

10. Chi do huàng dn ciii th các co sâ kinh doanh djch vikaraoke, 
massage, djch viii Internet, trô chai din tü,... trén dja bàn khi Co nhu câu ma 1i 
hoat dng các djch v1i tü 12h00', ngày 16/02/2022 khi ho?t dng kinh doanh 
djch viii phãi có dU các bin pháp bão dam cong tác phông, chông djch bnh 
Covid-19; dông thvi, thuang xuyên kiêm tra, giám sat cong tác phông, chông 
djch bnh, xi:r 1 nghiém theo quy djnh di vai các cci sâ vi phm. 

11. Tip tic rà soát, xây dirng k hoch chuyn di vj trI cong tao dôi vâi 
cong chirc bão dam si'r ding hiu qua vai chi tiêu biên ch ducic giao, gán vai 
danh giá, phân 1oti chat luçing cong tác dôi vai can b, cong chirc. 

Trén day là báo cáo kt qua thuc hin nhiém vu Cong tác tháng 02 phixang 
hucfng nhiçm vi tháng 3 näm 2022 cüa Uy ban nhân dan phuang Hông Gai./. 

Nuinhân: 
- UBND thành phO Ht Long (B/c); 
- Dãng üy - FJDND Phithng (B/c); 
-Luii:Vp. 
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