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CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Hang Gal, ngày 15 tháng 5 nám 2022 

BAO CÁO 
•X • 1 1' Ket qua phat trien kinh te - xa ni tnang ; 

phiro'ng hu'&ng, nhim vti tháng 6 nãm 2022 

Thirc bin Chucng trInh s 01/CTr-UBND ngày 08/01/2022 ye Chuang thnh 
cong tác nm 2022; Kê hoach so 01/KH-UBND ngày 12/01/2022 ye Kê hoach  phát 
trin kinh t - xã hi phuông Hng Gai nm 2022; 

UBND phu?mg Hng Gai báo cáo kt qua phát trin kinh tê - xã hi tháng 
4, Phuang hung nhim vii tháng 5 nàm 2022 vOi các ni dung cii th nhu sau: 

I. CONG TAC LANH DO, Cli DiO DIEU HANH 
1. Tiêp tiic quán trit, thirc hin thng nh.t, nghiêm tüc các bin pháp 

phông, chng dch Covid- 19 theo chi dao  cüa Trung uang, cüa Tinh và thành 
pM; tip t1ic trin khai k hoach tiêm vc xin cho tré em tir 5-1 1 tMi dam bão 
tuyt di an toàn.; D xu.t Thành pM tam  dmg  boat  dng cüa 12 th Covid-19 
cong dng. 

2. Barn sat các ni dung dâ có chi do cüa thành pM d trin khai th?c 
hin dam báo hiu qua, kjp thai, dung tin d. Thung xuyên rà soát, dánh giá 
k& qua thc hin d kjp thai tháo gô các khó khàn, vung mc có lien quan. 
Tang cung xây dmg di ngü can b, cong chrc thirc sir có näng lirc, trInh d 
dáp i1rng yêu cu nhim vi; quan tam lam t& han vic duy trI nn np, nâng cao 
cht lucmg, hiu qua thirc thi cOng vii. 

3. Kjp th?yi to chirc quán trit, tuyên truyên, triên khai thuc hiên các van 
bàn chi dao  mâi cüa thành pM. 

4. Chun bj t& h sa, tài 1iu, báo cáo lam vic theo yêu cu cüa các Doân 
kim tra, giám sat, thanh tra cüa cp trên. 

5. Ttp trung triên khai K hoach so 113/KH-UBND ngày 18/3/2022 cüa 
UBND Thành pM Ha Long v vic bu Khu tru&ng, khu pM nhim kSr  2 022-
2025; 

6. Dam bâo giU vüng qMc phông, an ninh; duy tn nghiêm ch d trirc sn 
sang chin du, giü gin trt tir an toàn xâ hi, an toàn giao thông, an toàn thirc 
phm, phông cMng cháy n& nh.t là trong djp nghi 1 djp k nim 30/4, 01/5 và 
Seagarnes 31. 

7. Tang cuông cong tác quân 1, khai thác bâi d xe San Cay Tháp dam 
bao theo quy djnh. 

8. Tang cthng các bin pháp phông, cMng mua bão, dá rai trên dja bàn. 



II. KET QUA PHAT TRIEN KINH TE - xA HQI 
1. Cong tác phông, chng dlch  bnh covid -19 
Tip tic quán trit, thrc hin thng nh.t, nghiêm tüc các bin pháp phông, 

chng djch Covid-19 theo chi do cüa Trung uang, cüa Tinh và thành phô.; 
Nâng cao han n1ra tinh thn chü dng, "ty' giác phóng bçnh, tir giác khai báo, tier 

giác cách ly, ty' giác diêu trj" cüa môi Ca nhân và trách nhim trong phông tránh 
lay nhim djch bnh cho ngi.thi than, gia dInh, cong dông. 

Tip tiic theo dôi, giám sat chat chê tInh hInh lay nhim hang ngày trong 
cong dng; dy mnh tuyên truyn, hang tháng rà soát, dàng k danh sách ye 
Thành pM d t chüc tiêm chüng dU s müi v.c xin phông Covid- 19 cho các 
di tuç1ng có chi djnh tiêm. 

* K& qua Cong tác phông cMng djch trên dja bàn 
S di tugng tir 5 - duOi 12 tuM tiêm müi 1: 477; S di tucYng tir 12 - 

duói 18 tui: Dâ tiêm müi 1: 1275, mcii 2: 1254; So d& tl.rgng tr 18 tui trâ len: 
mcii 1: 7424, müi 2: 7419, tiêm mcii 3: 7298. 

Trong tháng 5 có 70 ca FO, bnh nhân FO dã khôi bnh: 60 Ca, FO hin dang 
diutrj: lOCa 

Lily k tr du müa djch (Tü 2020 dn nay: Tong s 2551 ca FO, diu trj tai 
viên: 84 Ca, diu trj tai  nhà 2487 Ca. FO hin dang diu trj tti nhà: 10 ca). 

Xây drng k hoach tiêm chüng vc xin phông covid-19 cho tré ti'r dü 5 tuM 
dn drn9i 12 tui trên dja bàn näm 2022 vOi 2808 di tuçng tré di hçc; 01 di 
tucYng tré cçng dng. 

2. Cong tác quãn 1, diu hành thu, chi ngãn sách 
2.1. Thu ngân sách: 3,285.976 t5 dlIng, lily k: 10,011.446 tT dng, Kê 

hoich Thành phô giao nãm 2022: 11,912 t dng; ctt: 84,04 %. Cu the: 
* Các chi tiêu do UBND phu'&ng trtc tiéo thu tui' 15/4/2022 - 15/5/2022 

thy'c hiên: 40,196 trd; ly ice': 541,246 trd, kê' hoich Thành M giao nám 2022: 
1,245 tj) do'ng, dgt 43,47 % chi tiêu ké hoçich giao. 

Cy the2: 
- Thu phi, 1 phi: 20,196 trd, iQy ké: 226,676 trd; k hoach  giao näm 2022: 

355 triu, dat  63,8 % k hoach giao. 
- Thu khác: 20 trd; lüy k: 286,7 trd (Thu phat, thu giao khoán diu thu 

san Cay Tháp), k hoach  TP giao näm 2022: 570 trd, dat:  50,3 % 
- Thu thu dt PNN tiir h gia dInh: 0; lüy k& 27,870 trd, k hoach  giao 

näm 2022; 320 trd, dat  8,4 % 
* Các khoán thu do Chi cuc thuê' thu tic 15/4/2022 - 15/5/2022 thy'c hin: 

3,245.78 t) do'ng; ly  ké': 9,470.2 t)" dong; Ké' hooch TP giao nám 2022: 10.667 
tj" dng; Dat  88,78 %. 

Cy th1 
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- Thu ngoài quc doanh: 265 trd, lily k& 605 trd; k hoach giao nàm 2022: 
3,112t'dng;dat19,4%. 

- Thu thu dt PNN tü doanh nghip: 827 trd, lüy kê: 2,193 t dông; kê 
hoach giao näm 2022: 1,415 t' dng, dat:  155%. 

- L phi truc ba nhà dat: 1,770.78 t' dng, lüy k: 7,502,20 t' dông; kê 
hoach giao näm 2022: 4,650 t' dng; dat:  161 %. 

- L phi mon bài: 23 trd; lüy k: 176 tr, k hoach giao nàm 2022: 100 trd; 
dat: 176,1%. 

- Thuê TNCN h kinh doanh: 360 trd; lüy kê: 360trd; kê hoach giao 11am 
2022: 1, 390 tS'; dat: 25,9 %. 

2.2. Cong tác chi ngân sách tir 15/4/2022 dn 15/5/2022 thrc hin: 513 
tr d; lüy k: 2,521 t dung; Kê hoch giao nám 2022: 7,227 t ding, dt 
34,88 % k hotch. 

- Chi hoat dng sir nghip: 605, 69 trd. 
3. Cong tác quãn 1 nhà ntro'c v dt dai, do thj, tài nguyen, môi trtrô'ng 
3.1. Cong tác quãn 1 do thl: 
Tang ci.thng cong tác quail 12 ha tng, chinh trang do thj, trt tir xây dirng 

do thj và tang ci.rông dam bào an toan giao thông. Rà soát các d1r an du tu xây 
d1rng có sir dirng dt, mt nithc trên dja bàn báo cáo Thành pM. Phui hçTp vi 
Di TTDT cung kim tra xü 12 các vi pham ye trt tir do thj (nhât là lan chiêm 
lông duô'ng, via h, mái che...); tuyên truyn, 4n dng nhân dan và các th chirc, 
ca quail, dan vj trên dja bàn dung bat  ra quân tung v sinh môi tru?mg trên dja 
bàn, k& qua báo cáo v Ban Quãn 12 djch vii cong Ich vâo sang thir 2 hang tun. 

Trong tháng 5/2022: không xir 12 vi pham hành chInh 11th virc dt dai và 
TTXD. 

3.2. Cong tác tài nguyen - môi trtrô'ng 
Kim tra, giám sat nm tInh hInh vic chip hành chInh sách pháp 1ut v 

dt dai, môi trtthng, tài nguyen nisâc và khoáng San; phui hçp vOi các co quan 
chuyên môn, các dix an du tu trên dja bàn trong cong tác dn bü GPMB, c.p 
giy chimg nhtn QSDD; tang cumg cong tác quàn 12 tãi san cOng, thirc hin 
QLNN theo thm quyn. 

- Tang cithng cong tác quàn 12 dui vi 155 cong trInh xây dirng tai  Khu do 
thj Vinhomes Dragon Bay; thuOng xuyên Co nhilng bin pháp ngän chn, có bàn 
cam k& d các cong trInh không tip tçic vi pham; Dã 1p biên bàn yêu cu 05 
can h vi pham ti tháo dec. 

- Hoàn thin hu so d t chtrc cung ch dui vth các cong trInh vi pham cüa 
Cong ty THHH 1 TV Càng Hon Gai Vinashin. 

- Rà soát báo cáo kt qua thirc hin qu5' dt theo quy hoach, dir an du tu 
xây drng chua thirc du tu ho.c thirc hin du tu nhung dâ xung dtp trén dja 
bàn do UBND phuO'ng quán 12 dã có van bàn báo cáo thành pM: (1) Khu d.t tai 
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t 18, khu 2, din tIch 289,0m2; (2) Khu dt tti khu ph 4 giáp Hi VHNT tinh, 
din tIch 180,5 m2; (3) khu dt tai  t 5, khu 3, din tIch 134,4 m2; (4) Nhà van 
hóakhuph 1 cüthuctô9,khu1. 

- Rà soát các vj trI dat xen kép không dü diêu kin xây drng nhà a và 
không dam báo m5 quan tiêu chun do thj loai 1 báo cáo TP gm 09 vj trI dang 
sr ding nhà dt có vj trI nhO hçp, không phü hçp vai quy hoach  xây dirng, tiêm 

nguy cc mat an toàn cong trInh. 
- Rà soát báo cáo kt qua thrc hin tai  các qu' dat theo quy hoach,  dr an 

du tu báo cáo TP gm: (1) quy hoach  tng th m.t bang 1/500 - Nhóm nhà o' 
thuc qu dt van phông và khu tp th cu cüa Cong ty c phn quân 1 cu phà 
QN, din tIch 1359 m2; (2): Quy hoach têng th mt bang 1/500 cong trInh 
khách sin 5 sao tai  Cáng khách quc tê Hon Gai; (3) quy hoach  chi tiêt t 1 
1/500 di,r an phát trin du ljch cong dng khu virc duang Dng Ba Hat va khu 
dan cu lan cn phuang Hng Gai, din tIch: 18.075,98 m2; (4) NVH khu ph6 1, 
phu&ng Hng Gai, diienj tIch 976,68 m2. 

- Tiêp tiic thirc hin k hoach 179/KH-UBND ngày 17/6/2016 v lam v 
sinh môi truang vi Ha Long xanh vào sang chü nht hang tu.n; rà soát các dim 
tp kt rác, b sung thay th vj tn các dim rác trén dja bàn theo chi dao  cüa 
Thành ph& 

Trong tháng 5 /2022 cong tác cp giy chirng nhn quyn sir diing dt: 
không có h so. 

3.3. Cong tác xây dirng co' ban: 
Thung xuyên kim tra dja ban, kjp thai nhc nhâ các truang hçp xây 

dirng có biu hin vi phm trong linh virc t4t tr xây dirng do thj; ra thông báo, 
kim tra nhc nhâ các cci quan, dcm vj, h gia dInh xây drng không duçic d vtt 
1iu, ph thai ln chim lông duO'ng via h, dam báo an toàn giao thông; phi 
hçip vai các phông ban cüa TP d tin hành kim tra M so dt dai, xây dirng, 
môi tru'ang, an toàn lao dng, thu, phi, l phi di vOi các don vj doanh nghip 
trên dia bàn. 

4. Các limb vtyc v Van hoá, Xã hi, Giáo dic và Y t: 
4.1 Cong tác Van hoá, the thao: 
Dàng tin bài trén cng Thông tin din tü phuang, tuyên truyn trên ba 

truyn thanh cüa phuang ni dung L hi dn Dirc Ong Trn Quc Nghin nàm 
2022; Däng k NghTa vi quân sr näm 2022; Tiêm Vacine phông Coid 19 cho 
tré ttr 5 tui dn duâi 12 tui, tun 1 tiêm chüng näm 2022; Ngày Min Nam 
Thng nht dt nisOc 30/4 và Qu& t Lao dng 1/5. Ljch thi du các mon tai 
Seagame 31 din ra tai  Quáng Ninh; Thành 1p mô hInh thI dim CLB phOng, 
chng mua ban nguai tai  phuO'ng Hng Gai; Hithng dn dAng k cir trü và Can 
cuac cong dan qua Cng djch vi cOng trrc tuyn, Dy manh  chuyn di s 
trong giái quyt thu tiic hành chinh; Huang dn bu cir Khu truang; DM the Can 
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crnc Cong dan trong näm 2022; An toàn Phông cháy chua cháy, Phông chng 
bnh dai  nàm 2022; Tháng An toàn V sinh Lao dng näm 2022. 

Kt qua: Treo 250 c Dãng và c To quc, 60 ci Ngü sAc, 20 bang zôn và 
3 phi.rôn thà. 

- Kim tra các di tIch ljch sir trên dja bàn phiRing 
- Khâo sat các Trang trI khánh tit tai  Nba vAn hoá các khu phô phiic viii 

cOng tác bu ctr Khu trithng nAm 2022. 
- D xu.t Thành ph ch chü truong, hithng dn tién hành khôi phiic, trüng 

tu, ton tao,  lira chn nhà du tu d khai thác du ljch di tich ljch sic Nüi Bài Tho. 
- D nghj các cor quan chüc nAng hung dn dê triên khai th%rc hin cong 

nhtn di tIch np hm nba tü. 
4.2. Cong tác giáo dtic dào to: 
Quân 1 nhà ni.róc di vói 3 tru?Yng hoc: Mâm non Hng Gai, Trung Tiêu 

hQc Ha Long, Tri.thng TH-THCS-THPT VAn Lang, duy trI trung h9c dat  chuân 
Quc gia giai doan 2001-2025; Tang cithng cong tác quàn 1 d& vói các co s& 
giáo d11C mm non tu th1C trên dja bàn. Phi hcp vói phông Giáo dic và dào tao 
thành pM chi dao  các tri.rô'ng tong kt nAm hQC 2021-2022 và trin khai các hoat 
dng he nAm 2022; Tuyên truyn phông cMng duM nrn9c cho trê em trong djch 
nghi he; Cp nht danh sách hQC sinh ttr dü 12 tui tr& len chixa tiêm vAC xin 
phông Covid- 19 d dAng k tiêm chüng vc xin kjp th?yi h&ng tháng. Rà soát 
tiêm chüng vAc xin dam bào tt cã các di tuçlng tr dü 05 tuM dn duâi 12 tu& 
duc1C tip cn và tiêm dü müi vc xin phông COVID-19. PMi hcrp vi UBND 
phiRing chun bj CO SO 4t chat phiic vi cong tác tiêm chüng. 

4.3. Cong tac Y te: 
Dam bão Cong tác phông, chông djch bnh Covid - 19, tuyên truyn cho 

nhân dan v cách phông, cMng djch bnh, phát hin s&m d xir 1 kjp thi CáC 
Ca mac và dp djch theo quy djnh; Tp trung trin khai các bin pháp phông, 
chông djch lien quan dn CáC Ca FO trên dja bàn, thirc hin giám sat, theo dôi sirc 
khoê vâ xét nghim tm soát theo quy djnh và hithng dn cüa B Y; D xut 
thanh toán cac ch d, tiêu chun theo quy djnh. 

Cong táC khám, chQ'a bnh, chäm soc và bào v sue khóe nhân dan tip tiiC 
duçc quan tam. Trong tháng 5/2022 tng s luçit khám cha bnh: 39 lugt; 
Chuong trInh tiêm chüng ma rng djnh kS':  126 luqt; cOng táC tiêm chüng vc 
xin phông Covid -19: S di tuçmg ti1r 5 - duOi 12 tuOi tiêm müi 1: 477; S dOi 
tuçng t1r 12 - dtthi 18 tuôi: DA tiêm mUi 1: 1275, mtii 2: 1254; S di tuçYng tü 
18 tui tr& len: müi 1: 7424, mcii 2: 7419, tiêm müi 3: 7298. Cong tác ATTP 
kim tra, giám sat 9 luçit, xr phat 0 truang hqp; COng táC kim tra, giám sat 
hành ngh y t tu nhân giám sat: 5 hiçt; S bnh nhân hin dang mc các bnh 
man tInh duçc quãn 1: 475 bênh nhân; S6 trê em duai 5 tui suy dinh dung: 0 
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4.4. Cong tác Lao d3ng - TBXH: 
Phthng Hông Gai quán 1 88 ngui có công; 144 di tucYng Báo trçi xà hi; 

Cong tác an sinh xã hi, chàm soc ngithi có cong và các dôi ti1ng xã hi du'c 
dam bào, tang cLrmg cong tác phông chng t ntn xã hi. Thrc hin kjp thyi, 
dy dü, dung quy djnh các chInh sách ho trq doi vài the dOi tugng chInh sách; 
Tham muu cong tác t chi'rc thäm hói, dng viên, trçi cap, tang qua cho các gia 
dInh chInh sách, các di tuçing duqc hithng bâo trçi xã hi; tré em có hoàn cãnh 
dc bit khó khän. Dy manh  tuyên truyn chInh sách BHXH ti,r nguyen, v.n 
dng nhân dan trén dja bàn tham gia BITIXH tir nguyen. 

* Các k& qua cong tác trong tháng 5/2022 
Ra mt Câu 1c b phông chng mua ban ngui và ho trg nn nhân 

phuông; hoàn thin 03 h s tang ch d the BHYT ( 01 BHYT chê d dan cong 
bOa tuyn, 01 BHYT ngui cao tui 70-79, 01 BHYT tré em); Di chuyên 01 ho 
sa ( 01 di tuclng nhim cht dc hóa h9c); Tip nhn 02 h so I-IHC kháng 
chin; Hoàn thin 01 b h so ch d chàm soc NKT dtc bit nng; Tip nhn 
02 trithng hcip cai nghin ma tüy ti,r nguyen; Tiêp nhn 03 b h so h trçy sinh 
viên; 

S lao dng giái quyt vic lam trong tháng 5/2022: 18 ngilôi (lUy k 
64/150 ngii?ii dtt 42,6%. 

5. Cong tác An ninh Quc phông - Trt tr an toàn xã hi: 
5.1. Cong tác An ninh - ChInh trj, IETATXH: 
- Cong tác quán if' ngithi nu'ó'c ngoài: TInh dn thi dim báo cáo, trên 

dja bàn phuing có 519 ngili nuâc ngoài thuc 49 quc tjch dn khai báo lixu 
trü, ttm trü qua rnng. Chua phát hin vn d gI nghi vn lien quan dn ANTT. 

- Tin/i hInh an ninh van hóa, ton giáo, dan 45c; tInh hlnh trong nhân 
dan: tInh hInh ANTT dixçc dam bão, không phát sinh vn d cn chü . 

- Cong tác dtu Iran/i pit bng, ch6ng t3i p/zim v ma lay: Trong tháng, 
chua phát hin, bitt giü và phi hgp vi vic nào lien quan ti phm và vi phm 
pháp 1ut v ma tüy. Phi hçip di CSDTTP v Ma tüy Cong an thành ph rà 
soát, xác djnh, nm tInh hInh di bin dng cüa 23/23 di tucmg nghin ma tüy có 
h so quãn 1 trên dja bàn phu?mg; Vn dng 01 di tilclng nghin ma tüy cai 
nghin ti,r nguyen. 

- Tin!, hInh tai ncin  và cOng tác dam bdo TTA TGT: Trong tháng, trên 
dja không xày ra tai nan  và va cham giao thông. un tra kim soát tai  các tuyn 
dithng trên dja bàn; duy trI diu ti& giao thOng, dam bão TTATGT - TTDT trên 
dja ban và cng trnOng Tiêu h9c Ha Long trong gi cao dim; trong tun dâ phát 
hin, xO pht 02 trung hqp vi phm (0 tO) = 800.000 dng. 

- Cong tác PCCC và CNCH: Xây dçrng, trin khai K hoach diu tra co 
bàn chuyên d phOng cháy, chüa cháy nàm 2022. Xây dçrng, trin khai K hoach 
khâo sat, dánh giá tinh hInh có lien quan dn cong tác PCCC tai  Khu 2, phithng 
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Hng Gai phvc vi cong tác xây dirng mô hInh " Khu dan cu an toàn ye PCCC 
tai Khu 2; Rà soát 22 co sä nba kt hqp san xut, kinh doanh, 1p 09 ho so 
quãn l v PCCC; Tuyên truyn, huàng dn 159 cong dan cài App Báo cháy 
114; In, phát 4.000 bàn ni quy v sir diing din, sr diing gas cho các h dan 
trên dja bàn. 

5.2. Cong tác Quc phông, Quãn siy dla  phirong 
- Thrc hin nghiêm cong van so 576/ BCH - TM ngày 26/4/2022 cüa Ban 

CHQS Thành ph Hi Long v Trixc sn sang chin du bào v trong djp Chiên 
thing 3 0/4, Quc t lao dng 01/5 và Chin thng Din Biên Phü. 

- To cht'rc dàng k tui 17 duqc 34 thanh niên. 
- Ban CHQS phu?mg thu&ng xuyên phi kêt hçip liic luçmg CA, Ban 

BVDP tun tra kiêm soát ngän ngi'ra các 1oii ti phm dam bão giü vüng 
ANCT-TTAT XH trên dja bàn phu?mg. PMi hçip bào v L Hi Den Dirc Ong 
Trân Quéc Nghin Nàm 2022. 

6. Cong tác Tir pháp, tip cong dan và giãi quyt don thir và ni vi 
6.1. Cong tác tu' pháp: Trong tháng 5 nàm 2022 giâi quyt tOng so: 215 

flHC gm: Däng k khai sinh cho 8 trueing hçip; dãng k khai ti:r: 1 truing hcp; 
kt hôn: 1 tmè'ng hçp; dang k li khai sinh: 2 truYng hqp, chi.rng thrc bàn sao t1r 
bàn chInh và chüng thirc chi k: 158; Xác djnh tInh trng hon nhân: 30 tmô'ng 
hçip, TrIch sao h tjch: 12 trix?ing hqp; Thay di, câi chInh h tjch; 02 trix&ng hçp. 

6.2. Cong tác tip cong dan và giãi quyt do'n thir: Thijc hin nghiêm tüc 
cong tác tip dan djnh kS  tháng 5/2022: 4 bui; giâi quyt kjp thai các giao djch 
hành chInh hang ngày theo quy djnh. 

+ Tip nhn don thu tai  b phtn "Tiêp nhn và trà kt qua hin di" cüa 
UBNID phumg vào tht ca các ngày lam vic trong tun. Sau do don thu duc xtr 
1, phân loii và chuyn dn lãnh dao. 

+ Tip nbn và giâi quyt trirc tip ti "Noi tip cong dan" (pheng tip 
cong dan ti tang 3 Trii sâ Dàng üy - HDND - UBND phung) yào các ngày thir 
5 hang tun: dái thoi và giâi quyt trrc tip. 

Vic tip cOng dan cüa lãnh dao  UBND phung: Djnh kS'  ngày thu 5 hang 
tun, D/c Chü tjch UBND phumg chü tn có sir tham gia cüa UBMTTQ, tru&ng 
các doàn th, các b phQn Van phông, Tu pháp, Dja chInh - xây dirng, Van hóa - 
xà hi, K toán - tài chInh tip cOng dan tai  phOng "Tip cong dan"; Tin hành 
di thoai và giãi quy& trirc tip các v1i vic; Di vi các các vi1 vic mang tinh 
phüc tp thI chi tin hành di thoai, thu thp h so tài 1iu d thrc hin các buóc 
giãi quyt tip theo theo trInh tir, thu t1ic quy djnh cüa pháp 1ut. 

K& qua: Trong tháng 5/2022: Giâi quy& 01 don thuc lInh vrc dt dai 
xây dirng, dang tin giài quy& theo quy trInh và th?ñ gian quy djnh. 

6.3. Cong tác Ni v11: Cong tác quãn 1 can b, cOng chuc, hp dng lao 
dng duçc thrc hin theo dung quy trInh, quy djnh. Tang cumg chi dto thirc thi 
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cong v1i cüa Ca quan, thirc hin nghiêrn tüc k' 1ut, k' cuang hành chInh, dao 
düc cong vii. Hin tai  UBND phithng si:r dicing 22/23 cOng chüc theo quy djnh. 
Trong tháng 5/2022 1am cong van d nghj Ca quan To chüc - Ni vii châm dirt 
phii trách cOng tác truyên thanh dOi vol bà Pham Thj Thu Thanh xin thoi viçc; 
d xut ông Cao CuOng, cOng chirc Van hOa - XH kiêm nhim ph11 trách cong 
tác truyn thanh phii?ng Hng Gai tili tháng 5/2022; Diu chinh nhim vii cüa 
cong chOc Dja chInh - XD - DT và MT: Ong Dam Nam Trung ducic phân cong 
ph trách quàn 1 dja bàn Khu ph 1, Khu ph 4; Ong Vu Ng9c Anh: duçc 
phân cOng phii trách quàn 1 dja bàn Khu phô 2, Khu phô 3. 

7. Cong tác CCHC: 
Dy manh  cal cách hành chInh, sir dicing khai thác chmnh quyn din ti:r, chtt k 

s, horn thu cOng vii trong xir 1 cong vic; 
Giao phii trách cOng tác Cài each hành chInh cho D/c Nguyn Anh 

Tuân, Phó chü tjch UBND phuing. Näm 2021 xp hang chi s CCHC: 21/21 
phuOng. D/c Nguyn Anh Tun can cO kt qua xp hang cách hành chInh lam 
k hoach kh&c phiic nhung tn tti, han  ch; phân tIch dánh giá các Chi s cãi 
cách hành chInh (PAR INDEX), nguyen nhân cüa vic giàm diem, giàm thO 
hang cüa trng chi s thành phn CCHC cüa näm 2021. Qua do d ra các nhim 
vii, giài pháp nhm cài thin và nâng cao xp hang các Chi s CCHC näm 2022. 
Vic xây dirng k hoach  phài dam bão cht luçmg, xác djnh rO kt qua di vOl 
trng nhim vii cii th gn vOi trách nhim cüa trng b phn chuyên mon và can 
b, cOng chüc dugc giao nhim vii; trên co sO do thuOng xuyên don dc, kim 
tra dánh giá kt qua thirc hin d ch.n chinh kjp thOi han  ch, thiu sot. 

Kt qua tip rihn và giãi quyt h so tai  B phn tip thtn và trà kt qua 
tháng 5/2022 tip nhn tng s& 236 TTHC (21 TTHC tir kS'  truOc chuyn sang); 
ITHC giài quyt truOc và dung han:  216 dit 98,18 %. (H so yêu cu b sung: 
16, không giái quyt 1) H so giãi quy& djch vii cOng mOc d 3: 188 h so, dat  87 
% tng so TTHC tip nhn và giãi quy&. ThuOng xuyên cp nh.t khi có sr thay 
dM và t chrc Niêm yt cOng khai các TTHC theo quy djnh. Tang cuOng giài 
quyt các TTHC trén trang Djch vii cOng trçrc tuyên miIc d 3,4 trên rnôi trung 
mang; nâng cao chit luçing hoat dng tai  B phtn TN&TKQ hin dal  cüa UBND 
phuOng vOi phuang châm "Lá'y sir hal lông cia ngu'ài dan lam thu'ó'c do cza sy' 
thành công". Tang cuOng th%rc hin và áp diing giài quyt TTHC theo tiêu chun 
ISO 9001:2015 cho ngu'Oi dan và Doanh nghip. 

II. DANH GIA CHUNG 
Trong tháng 5/2022 djch Covid - 19 dn n djnh, s luçing ngi.rOi rnc FO 

cOn duOi 10 ca/ ngày tuy nhiên vn It nhiu vn ânh huOng vn ành huOng dn 
dOi sng kinh t - xã hi trên dja bàn. Song vOi sir lãnh dao,  chi  dao  toàn din, 
quy& tarn, 1mb boat, có tr9ng tam cüa Dàng üy, HDND, UBND, sir phi hqp 
giám sat cüa Uy ban MTTQ và các doàn th phuO'ng; si,r n lrc, chung sOc, dng 
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lông cüa cà h thing chInh trj, Phung Hng Gal c bàn giü vüng dja bàn an 
toàn, tao  dà phát trin kinh t, thu ngân sách trên dja bàn tang vuqt müc kê 
hotch giao dat  trên 73 %; Cong tác an sinh xà hi, lao dng, vic lam, giáo diic 
và dao tao, y t, van hóa, tip tuc dugc quan tam; dôi song Nhân dan duc chàm 
lo, câi thin, bâo dam thirc hin dy dü chInh sách, ch d cho các dôi tugng th 
hu&ng b?i djch beth Covid- 19. Cong tác quãn l nhà nuâc trên các lTnh virc dat 
dai, do thj, tài nguyen, môi tnrYng ctuçc trin khai quyt lit. Cong tác giài quyt 
dcin thu dugc duy trI. Quôc phông an ninh ducic git vttng, an toàn xã hi dugc 
dam bâo. Hoàn thành ni dung chuo'ng trInh, k hoach d ra. 

III. PHTfUNG HUUNG, NTIIEM VEJ THANG 6 NAM 2022 
Tip tiic tp trung chi dao,  diu hành linh hoat,  chü dng, quyêt lit, sang 

tao, có trng tam, trçng dim d t chüc trin khai cii th boa các m%lc tiêu, 
nhim vii, giài pháp tai  Nghj quy& s 56-NQ/TU ngày 15/12/2021 cüa Ban 
Chip hành Dãng b thành pM Ha Long v phuo'ng huóng, nhim v11 nàm 2022; 
Nghj quyt s 36/NQ-HDNID ngày 19/12/2021 cüa Hi dng nhân dan thãnh 
pM Ha Long v vic nhim vi phát trin kinh t - xâ hi nàm 2022, K hoach 
s 373/KH-UBND ngày 31/12/2021 cüa UBND Thành pM ye Kê hoach phát 
trin kinh t - xä hi näm 2022 gn vOi thirc hin chü d näm 2022 v tp trung 
xây drng, trin khai thirc hin các giãi pháp d hoàn thành nhim vii trng tam 
phát trin KT- XH närn 2022 và thrc hin chü d cong tác näm "ThIch ing an 
toàn, linh hoçit, kie2m soát hiu qua dich Covid 19, gui' vthig dà tang tnthng, 
phát trijn ngucn nhán 4cc cMt lurng cao ", 

1. Tip tiic quán trit, thrc hin tMng nht, nghiêm tüc các bin pháp 
phông, cMng djch Covid- 19 theo chi dao  cüa Trung uclng, cüa Tinh và thành 
pM; tip ti1c trin khai k hoach tiêm vc xin cho tré em t1r 5-1 1 tui dam bão 
tuyt di an toàn; Trin khai ra soát lam sach  dü lieu Covid-19. 

2. Thirc hin nghiêm tüc các van ban chi dao  cüa Tinh và Thành phô ye 
diu hanh thu chi ngan sách, phn du hoàn thanh vut mrc dr toán disqc giao. 
Thirc hin t& nhim vii thu ngân sách nba nuc; tang cung quãn l thu, khai 
thác các ngun thu, trin khai các bin pháp cMng tht thu ngan sách nam 2022. 

3. Tng cuông cong tác QLNN trén các linh vrc; dt dai, do thj, trt tçr xây 
dmg, tài nguyen, cong tác v sinh, bâo v mOi trtthng trén dja ban theo chi dao 
cüa Thành pM. Tip tVc  thirc hin vic kh&c phic hu qua các sai pham do các 
cp có thm quyn chi ra. 

4. Tp trung trin khai Nghj quyt s 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 cüa Ban 
Thuing vi Tinh Uy v chuyn di s toàn din thanh pM Ha Long dn nàm 
2025, djnh huâng dn nam 2030 gn vri vic trin khai Quyt djnh so 06/QD-
TTg, ngày 06/01/2022 cüa Thii tithng ChInh phü; Tang cuông sir diing khai thác 
Chinh quyn din tCr, chü k s và horn thu cOng vii trong xr 1 cOng vic. Tuyên 
truyn, khuyn khIch nguñ dan s1r ding djch vçi cOng trirc tuyn mirc d 3,4. Trién 
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khai các nhim vii nãng dtp mirc d chInh quyM din tr hithng tth chInh quyn s; 
trin khai thirc hin các phn mm din tü. 

5. Tiêp tic thrc hin t& cong tác tip cong dan và giài quyêt dan thu khiêu ni 
t cáo. Trin khai k hoach tuyên truyn ph bin giáo diic pháp 1ut. 

6. Thirc hin day dü các chInh sách cüa Trung uang, tinh dam bão 100% 
di ti..rçYng nguñ có công, gia dInh chInh sách, di tuçmg BTXH ducic thi hu&ng 
dy dü, kjp thai các chInh sách trçi giüp xâ hi theo quy djnh; ph& hçip cong tác 
giài quyt vic lam dt chi tiêu chuong trInh cong tác näm. 

7. Tang cung tuyên truyn c dng trrc quan cho Seagame 31 và KS'  nim 
các ngày 1 ln trong tháng 5/2022. 

8. Tang cumg cong tác quán iS' nhà nuóc di vOi 1mb virc giáo dijc dào to 
trén dja bàn; Chi dto các trithng v vic k hoach  tng kt näm h9c 202 1-2022 
và trin khai các hott dng he nàm 2022; Tt chrc t& các k5' thi tuyn sinh lap 
10 THPT, k5' thi t& nghip THPT. 

9. Dam bào vng chic quc phông, an ninh; gi vng n djnh chInh trj, trtt 
tir an toàn xã hi phiic vi1 Seagame 31; Trin khai k hoach hun luyn ci1m näm 
2022; Phát huy hiu qua phong trào "Toàn dan bào v an ninh To quc" và mO 
hInh "An ninh ca sO!". 

10. Tang cu&ng các bin pháp phOng, ch6ng mua bão, dá rai tai  Khu pM 2, 
Khu pM 4. 

11. Tang cuO!ng cMng dui nuOc cho tré em, trin khai tháng hành dng vi tré 
em. 

12. PMi hçip vâi Uy ban MTTQ thirc hin quy trInh btu cir truO!ng khu pM 
nhim k5' 2022 -2025 theo dung trInh tir K hoach UBND, Hithng dn cüa Uy 
ban mt trn T quc các dip dam dào thành cOng, dáng quy djnh. 

Trên day là báo cáo kt qua th%rc hin nhim vi cong tác tháng 5, phuo'ng 
huórig nhim vv tháng 6 näm 2022 cüa Uy ban nhân dan phuO!ng Hng Gai./. 

Noinhân: 
- UBND TP (B/c); 
- TT DU - HDND PhuO!ng (B/c); 
-Lu'u:VP. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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