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Hang Gai, ngày 16 tháng 3 näm 2022 

BAO CÁO 
. , • A• Ket qua phat trien kinh te - xa h9l quy 1, 

phiro'ng hiróng, nhim vii qu 2 nãm 2022 

Thirc hin Chuong trInh s 01/CTr-UBND ngày 08/01/2022 v Chuong trInh 
cong tác näm 2022; Kê hotch so 01/KH-LJBND ngày 12/01/2022 ye Kê hoch phát 
trin kinh t - xã hi phu?mg Hông Gai nm 2022; 

UBND phu&ng Hng Gai báo cáo k& qua phát trin kinh t - xâ hi qu 
1, Phuong huàng nhim v11 qu9 2 nàm 2022 vOi các ni dung cv the nhu sau: 

I. KET QUA PHAT TRIEN KINH TE - xA HOI 
1. Cong tác phông, chng dch bnh covid -19 
i.i. Cong tác länh do chi dto 
UBND phuing Hông Gai thvc hin thIch irng an toàn, linh hott vOi djch Codid- 

19 theo chi dao cüa Trung uclng, cüa Tinh ye cong tác phông, cMng djch Covid-
19, nht là Kt lun s 25-KL/TW, ngày 30/12/2021 cüa B ChInh trj, Nghj 
quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cUa ChInh phü; Chi thj s 18-CT/TU, 
ngày 18/10/202 1 cüa Ban Thuing vi Tinh üy; Nâng cao hon nüa tinh thin chü 
dng, "ty' giác phông bnh, ty' giác khai báo, ty' giác cách ly, ty' giác diu trj" 
cüa mi cá than và trách thim trong phông tránh lay nhim djch bnh cho 
ngithi than, gia dInh, cong  dng. 

Tip tvc  cüng c 1irc luçing tham gia phông, chng djch tai  ch; thung 
xuyen theo dôi, giám sat cht chê tInh hInh lay thim hang ngày trong cong 
dng, chü trçng xét nghim sang 19c d dua ra phuung an phông, chng djch cüa 
dja phuong, don vj phü hçp theo cp d djch; Dy mnh tuyên truyn, dng thai 
thung xuyên rà soát, däng k danh sách v Thành pM d t chüc tiêm chüng 
dü s müi vc xin phông Covid- 19 cho các di tuqng có chi djnh tiêm. Chi dao 
các co quan, don vj, các co sà kinh doanh djch 

vv, các dir an chü tr9ng giám sat, 
hu&ng dn ngithi lao dng ngoti tinh vào dja bàn lam vic sau Tt chap hành 
nghiêm tue cong tác phông, cMng djch và tiêm chüng vtc xin theo quy djnh, 
dc bit là nhU'ng nguñ có quan h lao dng phi chIth thirc, nguôi chua tiem 
ho.c mâi chi tiem 01 müi bào dam không d sot ai thuc din chi djnh tiem ma 
không duçc tiem chüng dy dü, nht là ngithi có nguy co cao; tuyên truyn, 4n 
dng Nhân dan djnh kS'  tir test nhanh kháng nguyen d dánh giá müc d nguy co 
lay nhim bnh trong cong  dng. 

Tang cu&ng rà soát, quán l chat chë di bin dng dan cu hang ngày, 
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nm chc các trithng hqp tir các vüng, các noi, các dja phuong có djch vào dja 
bàn, nht là lirc luqng lao dng tti các cong trInb xây drng, dr an trên dja bàn; 
yêu c.0 chü dir an, cOng trInh xây dçrng nêu cao trách nhim trong quân l lao 
dng và thirc hin nghiêm cong tác phông, chng djch. 

Tip tic phát huy vai trô cüa các lc luçing Co si nhu To COVID cong 
dng, Y t lixu dng, tuyt di không d xãy ra tInh trng ngi.thi bnh không lien 
h thrçic vci cci sâ y t, khOng ducc tu van, cp phát thuc diu trj kjp th?ñ. 

Tip tiic phát buy hiu qua mô hInh cong dng dan cu t1r quàn theo quy uc 
khu dan cu trong cong tác phông, ching djch; xü l nghiêm các tnring hçp can 
b, cOng chüc, viên chirc trong các Co quan thuc h thng chInh tn vi phm các 
quy djnh phông, chng djch. 

1.2. Ke't qua cong tácphông chng djch trên dja bàn 
Cong tác lãnh do, chi dao  dng b, quyt lit, kjp th?yi theo chi dao cüa 

Thành ph ciii th: Thirc hin tiêm chüng din rng vc xin phông COVID-19 
müi thi'r 3 (müi tang cu?mg) trên dja bàn phtthng Hng Gai; Thành 1p T van 
chuyn ngix?i nhim SARS-CoV-2 v nci diu trj, 4n chuyn bnh nhân dà 
kbOi bnh tü các bnh vin v noi cu trü trên dja bàn phu?ing Hng Gai; Tip 
t%lc duy trI phát buy hiu qua ho.t dng cüa các T cOng tác: 04 t cOng tác tçr 
quàn phông, chng djch & 4 khu ph; 12 t COVID cong dng gm 60 thành 
viên tham gia nông c& là Dan phông, Dan quân, Ban bão v dan ph& Ciru chin 
binh, Doàn thanh niên thirc hin thim v11 quãn l, h trçl các tru&ng hqp ngu&i 
nhim Covid-19 không triu chirng ti noi luu trü, quãn l, huâng dn cách ly 
Fl theo quy djnh. T cOng tác PCD covid-19 t.i các cáng, bn thüy ni dja; 
BCD tiêm chüng vc xin phông covid-19, Trung tam chi huy phu&ng Hng Gai, 
T lien kt tir quàn tai  các co quan don vj và 163 t lien gia phông chng djch 
ti 04 khu ph; Di y t cong dng tInh nguyen tham gia PCD gm 15 thành 
vién. 

* Kêt qua trong qu 1 nàm 2022: Tng sO tiem trên dja bàn cho d& tuqng 
t't'r 12-17 tui, mfli 1: 1254 ngu&i, müi 2: 1159 ngu&i. Tiêm cho di tircmg ti'r 18 
tui tr& len; müi 1: 7356 ngu?i, müi 2: 7352 ngi.r&i, müi 3: 6895. Tip nhn 109 
h so d nghj h trçi kinh phi each ly cho các di tuçmg là Fl each ly ti nhà. Trong 
qu 1/2022 dn th&i dim hin ti dâ có .... ca FO, ... bnh nhân FO dã khói bnh 
(FO diu trj ti nba khôi bnh: ... ca, FO diu trj ti bnh vin khOi bnh: ... ca). 

LQy k tü d.0 müa djch: Tng s 1961 ca FO, diu trj ti vin: 82 ca, tai 
nba 1879 Ca. FO hin dang diu trj t.i nhà: 447 ca, tii beth  vin: 05 ca). 

Xây dirng k hoch Quãn l, bào v nguôi mc COVID- 19 thuc nhóm 
ngu&i nguy co cao và tr9ng dim tnong djch beth COVID- 19 tren dja bàn 



phu&ng; d xut 04 cong tác viên d xut Thành ph thành 1p tram y t 1uu 
dng. 

TruOc tInh hInh djch Covid -19 dang diên biên hêt sirc phirc tap, so ca FO 
trên dja bàn phumg ngày càng tang cao; dê dam bào an toàn cho sue khOe cüa 
nhân dan ( dc bit là các di tuçing già bnh n&n chixa duçic tiêm chUng), han 
ch thp nht s1r lay lan djch bnh trén dja bàn. H.ng tu.n thirc hin dánh giá 
cp d djch trên dja bàn d kim soát hiu qua djch Covid-19, chi dao  các hoat 
dng hoat dng trên dja bàn trong diu kin v phông, chng djch Covid-19. 

Các cong tác rà soát các h dan dü diu kin cách ly tai  gia dInh: 1327 h; k 
cam kt di vci 21 chü do, 14 ei quan don vj quãn l cãng bn trên dja bàn; Thm 
djnh, phê duyt phucing an phông, chng djch bnh Covid - 19 cho các co s& san 
xut kinh doanh tng s: 228 ph.rong an. Tuyên truyn, hixâng dn cài dt quét 
ma QR-code tâi trên 320 Co sâ SXKD, nhà hang, quán an, giãi khát, co si km 
trü, khách san;  thành 1p 163 T lien gia tçr quãn tai  khu dan cu trong cong tác 
phOng, chng djch tai  4 khu ph6 dang duçic 4n hành và phát huy hiu qua trong 
cong tác phOng, chng djch. 

2. Cong tác quãn 1, diu hành thu, chi ngân sách 
2.1. Thu ngân sách: 7,186,936 t dng ; Lüy ki: 7, 212.069; KI hozch 

Thành phJ giao nàm 2022: 11,912 t5 dng; dt: 60,5 %. Ci th: 
* Các chi tiêu do UBNDphirô'ng trirc ti4? thu tIr 01/01/2022 - 14/03/2022: 

436,326 trd; lüy icE: 461,459 trd, Ké hogch Thành pM giao nám 2022: 
1,245 tj dông, dgt 37 % chi tiêu ké hogch giao. 

Cu thE: 

- Thu phi, l phi: 181.326 trd; k hoach  giao 11am 2022: 355 triu, lüy k& 
206,459 trd dat  58,1 % kê hoach giao. 

- Thu khác: 255 trd (Thu pht, thu giao khoán du thu san Cay Tháp), lily 
kê: 255 trd; Kê hoach  TP giao näm 2022: 570 trd; Dat:  44,7 % 

- Thu thu dt PNN tü h gia dInh: 0, k hoach  giao näm 2022; 320 trd 
* ác khoán thu do hi cue thul thu tir 01/01/2022 - 14/03/2022: 

6,162.610 tj" dóng; Liy ké: 6,750.610 t' dông, Kê hoçich giao nám 2022: 10.667 
t))dóng; Dat 63,2 %. 

Cu thE: 

- Thug ngoài quc doanh: 142 trd; Lily k& 303 trd; k hoach giao nàm 
2022: 3,122 t dOng; dat  10 %. 

- Thug TNCN tilt h kinh doanh: 9,2 trd ; Lüy k& 125,2 trd; k hoach  giao 
nam 2022: 1,390 t dOng, dat:  9% 

- Thu thu dt PNN tilt doanh nghip: 1,233 t dng, lüy k: 1,345 t dng; 
ké hoach giao nàm 2022: 1,735 t dOng, dat:  78%. 



- L phi truOc bt nhà dat: 3,183 tsr, lily k& 3,370 t dng; k hoch giao 
nàm 2022: 4,650 t dng; dat: 72%. 

- L phi mon bài: 0 trd; lüy k& 12 trd; k hoach giao 11am 2022: 100 trd; 
dtt: 12 %. 

- Thu TNCN tir kinh doanh bt dng san: 1,595,4 1 t' d. Lüy k: 1,591,41 
tr dng. 

2.2. Cong tác chi ngân sách tir 01/01/2022 c1n 14/3/2022 thiyc hin: 
421,530 trd; Lüy k: 823,260 trd; K hoch giao nãm 2022: 7,227 t dng, 
dit 11,3 % k hoich. 

- Chi hot dng sr nghip: 421,530 trd. 

3. Công tác quail 1 nhà ntrc v dt dai, do thj, tài nguyen, môi trtrô'ng 

3.1. Cong tác quail 1 do thj: Tang cx&ng cong tác quãn l ht t.ng, chinh 
trang do thj, trt tir xay drng do thj và tang cii?mg dam bâo an toan giao thông. 
Rà soát các dir an du tix xây drng có si'r d%ing dat, mt nithc trên dja bàn báo 
cáo Thành ph& Ph& hqp vâi Di TTDT cung kim tra xü 1 các vi phm ye 
tr,t tir do thj (nht là 1tn chim lông duông, via h, mái che...); tuyên truyn, 
4n dng nhân dan và các t chüc, Co quan, don vj trên dja bàn dng 1ot ra 
quân tng v sinh môi tru&ng trén dja bàn, kêt qua báo cáo ye Ban Quãn l djch 
vi1 cong Ich vào sang thu 2 hang tuân. Rà soát thay th bô sung h thng di 
chiu sang cong cong trên dja bàn. Rà soát khi luqng cay xanh cn ct tia trtiâc 
müa mixa bão cho... cay; 

- Lp h so và báo cáo UBND Thành ph ban hành Quy& djnh buc kh.c 
phitc hu qua tháo di cong trInh xay drng vi phm: 09 tnthng hqp ti Khu do 
thj Vinhomes Dragon Bay phithng Hông Gai. 

- Xây dimg K ho.ch và báo cáo UBND Thành ph ban hanh Quyt djnh 
phé duyt Kê hoch tO chüc cuOng ché dôi vâi Cong ty TNHH 1TV cãng Hon 
Gai-Vinashin. To chüc hçp 4n dng Cong ty TN}IH 1TV cáng Hon Gai-
Vinashin tir tháo dc các cOng trInh vi phm. 

- TAng cu1ng cOng tác xu l vi phm trt tir xây dirng do thj theo chi do 
cüa Thành phô. 

3.2. Cong tác tài nguyen - mOi tru'o'ng 
Kim tra, giám sat nm tInh hInh vic chp hành chinh sách pháp 1u.t v 

dat dai, mOi truOng, tài nguyen nuâc và khoáng san; phi hqp vói CC Co quan 
chuyên môn, các dir an du tis trén dja bàn trong cOng tác dn bü GPMB, c.p 
giây chüng nhn QSDD; 

- PMi hqp vOi các phông ban chuyên mOn, don vj ti.r vn khão sat d hoàn 
thin Quy hoch si'r ditng dt giai don 2021 - 2030 và Kê hoach  sir dung dt 
nAm 2021; Rà soát bin dng dt dai phiic vçi kim kê dt dai trén dja bàn 
phumg; 



Tip tiic thirc hin k ho.ch 1 79/KH-UBND ngày 17/6/2016 v lam v sinh 
môi tnthng vi Ht Long xanh vào sang chü nht hang tuan. Trong qu 1/2022 
dA hçp xét duyt 04 h sci cp giy chüng nh.n quyên sü d%ing dat; h9p xác 
minh ngun gc, qua trInh sir dung dat cüa 04 ho so; 

3.3. Cong tác xây dirng co' ban: 

Thung xuyên kim tra dja bàn, kjp thii nhc nhi các trumg hcp xây 
dimg có biu hin vi phm trong linh vrc tr.t tir xây dmg do thj; ra thông bão, 
kim tra nhc nh các co quan, don vj, h gia dInh xây drng không duçic do vt 
lieu, ph thai ln chim lông ththng via h, dam bão an toàn giao thông; phôi 
hqp vâi các phông ban cüa TP d tiên hành kiêm tra ho so dat dai, xay dmg, 
môi trung, an toàn lao dng, thu& phi, 1 phi di vâi các don vj doanh nghip 
trên dia bàn. 

4. Các linh virc v Van hoá, Xã hi, Giáo d.c và Y t: 
A I X 4.1 Cong tac Van hoa, the thao: 

T chüc các hoat dng thông tin truyn thOng, trang tn, tuyên truyn trirc 
quan " Mirng Dãng - Mmg Xuân" Nhâm Dan nàm 2022 gän vói Chào mirng k 
nim 92 näm Ngày thành 1p Dãng Cong San Vit Nam (03/02/1930 - 
03/02/2022); Tuyên truyên thirc hin nghiêm tue các van bàn quy djnh ye to 
chirc Lê hi và các hoat  dng  tai  di tich tnrOc trong và sau Têt dam bào an toàn, 
lành math,  phü hqp vOi nêp song van minh và tInh hInh djch bnh tai  dja 
phrnng. Tuyên truyên an toàn thirc phâm müa L hi xuân 2022; các bin pháp 
phông, chông djch truOc trong và sau,Têt; Tuyên truyên cong tác tO chüc giao 
nh.n quân theo kê hoach  cüa thành phô. 

Cong tác trang trI tuyên truyên thçrc hin: 05 bang ron, 250 c To quc c 
Dãng tai  các tuyên di.r&ng Lé Thánh Tong, dix?mg 25/4, câu Bài Tho, di.r&ng bao 
bin Vinhomes, ph Bn Doan; 100 % h dan dcc các triic du&ng chinh treo ci 
To quOc. 

4.2. Cong tác giáo dic dào tto: 

Toàn phix&ng có 3 trthng hçc: Mm non Hng Gai, Trumg Tiu hçc Ht 
Long, Tnithng TH-THCS-THPT Van Lang, duy trI trung hçc dat  chun Quc 
gia giai doan  2001-2025; Chi dao  các trt.räng hçc thirc hin nâng cao chit luçmg 
giáo diic toàn din, ph c.p giáo diic Mm non, Tiu hoc; nâng cao chat krçing 
dy va hoc; Quãn l vic day them, hpc them, cOng tác thu chi trong hoat dng 
giáo dic theo quy dnh, kim tra ban trü, v sinh an toàn thrc phm; Tang ci.thng 
cOng tác quàn l di vâi các co s& giáo diic mm non tix thiic trên dja bàn. 

CM dao  các tnrng hc trrc thuc và lam vic vOl cac co sO giao diic dào 
tao trén dja bàn thrc hin t& cOng tác phông, chng djch Covid- 19 tai  các 
triiOng hoc; t chüc dy bce tp trung, trirc tuyn theo chi dao  cüa Thành ph; 
duy trI, phát buy ti da hiu qua co ch phi hqp, kênh lien lac  24/7 chat chê 
gitta gia dInh - nhà tru&ng - xà hi trong cong tác quàn 1, theo dôi sirc khOe hçc 
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sinh mt cách thisô'ng xuyên, chü dng, chat chê, có h thng; kim soát t& vic 
phông chng djch, tránh lay nhim trong các co sâ giáo dvc;  thiing xuyên rà 
soát, cp nht danh sách hçc sinh tü dü 12 tui tr& len chua tiêm vc xin phông 
Covid-19 d däng k tiêm chüng vc xin kjp th?ñ hang tun. 

Quan tam ph c.p giáo diic, quán 1 chat chê ho.t dng cüa các cci sâ mâm 
non tix th%ic và tiêp t%ic khuyên khIch các mô hInh xä hi hóa trong 11th virc giáo 
diic d phát trin và nâng cao cht luçmg giáo diic, nâng cao cht krçmg nguôn 
than hrc. Phát huy hiu qua cüa Trung tam hçc tp cong dng, day mnh cong 
tác khuyn hçc, khuyên tài, xây dirng xã hi hc tap. 

Xây dmg k hoch xã hi hçc tp phu&ng Hong Gai giai don 2021 - 
2025. 

4.3. Cong tac Y te: 

Dam bão cong tác phông, cMng djch bnh Covid - 1?, tuyên truyn cho 
nhân dan ye cách phông, chông djch bnh, phát hin srm dê xir 1 kjp th?yi các 
ca mac và dp djch theo quy djnh. 

- Tp trung trin khai các bin pháp phông, chng djch lien quan dn các ca 
FO trên dja bàn, phi hqp chat chê vci nghành y tê và các dan vj lien quan näm 
chic các tri.thng hçip lien quan, truy vet nhanh, khoanh vüng gçn, thu dung diu 
trj FO, quân 1 cht chê F 1 theo quy djnh. 

- Thrc hin giám sat, theo dôi sue khoé và xét nghim tm soát theo quy 
djnh và huâng dn cüa B Y té dôi vâi nguii tth v tü dja phucing, khu vrc có 
nguy cci cao, nguy cor rat cao; 

- Cong tác khám, chtta beth, chäm soc và bào v süc khóe nhân dan tip 
tVc duc quan tam. Trong qu 1/2022 tOng so krqt khám chüa bnh: 47 li.rcit 
trong do khám tré em duOi 6 tuôi: 30 lucit, khám lao, tam than: 17 luçit. Cong 
tác ATTP kiêm tra 20 luçit, xü ph.t 0 tru?mg hqp; Cong tác phOng chông djch 
bnh ( sOt, cüm, thüy du..): 64 Ca; Cong tác kiêm tra, giám sat hànhnghê y tê tu 
than giám sat: 8 luqt; So beth nhân tam than hin quán 1: 17; So bnh nhan 
quán l HIV duçic quail l tren dja bàn: 83; So beth nhân lao hin dang quãn l): 
02; Chi.rmg trInh chãm sOc sue khOe sinh san và SDD tré em cho phii nct cO thai, 
phçi nü dé: 38; sO tré em dual 5 tuôi suy dinh duö'ng: 0 ; quãn 1 131 bnh than 
dái tháo dithng, 218 beth nhân tang huyet áp, 36 bnh nhân ung thu. Thirc hin 
chuang trInh tiêm chüng ma rng djnh kS'  theo quy djnh. 

S d& tuqng ti'r 12 tui trâ len duçc tiem phông Covid müi 1: 8652; müi 2; 
8542; miii 3: 7289. 

4.4. Cong tác Lao d3ng - TBXH: 

Phuang Hng Gai quãn l 88 nguii cO cOng; 144 di tuçing Bão trçi xä hOi; 
COng tác an sinh xã hi, chàm soc nguäi có cOng và các di tuçlng xã hi du?c 
dam bào, tang cuO'ng cOng tác phông chông t nn xã hi. Thirc hin kjp thai, 
dy dii, dung quy djnh các chInh sách h trq di vâi các di tung chInh sách; 
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Tham muu cong tác t chi'rc thäm hOi, dng viên, trçi c.p, tang qua cho các gia 
dInh chInh sách, các di tuqng dirçic hithng bào trq xã hi; tré em có hoàn cãnh 
dc bit khó khän. Tip nhn 109 h so d nghj h trçr kinh phi cách ly cho các 
di tisçing là F 1 ,FO bâi djch beth Covid- 19; Hoàn thin 02 ho so tang chê d the 
BHYT; Dy mnh tuyên truyn chinh sách BHXH tir nguyen,  4n dng nhân 
dan trên dja bàn tham gia BHXH ti,r nguyen. 

Xây dirng k hoach và rà soát h nghèo, h cn nghèo cui näm 2021, kt 
qua phithng Hang Gai không co h nghèo, h c.n nghèo. 

Rà soát h trq v nhà a di vâi nguai có cOng vai each mng và than nhân 
lit s5 giai doan  2021 - 2025. Kt qua: 

(1) Tiêp than  cp phát qua Tt 2022 cho các di tuqng Nguai có cOng: 

Qua trung ilong ( Chü tjch nrn9c): 99 xut, s tin: 30.600.000d; Qua tinh: 
486 xut, s tin: 377 trd, Qua Thành phô: 143 xuât, so tiên: 40.300.000d. 

(2) Nhóm di tuçing h gia dInh và F 1 ,FO có hoàn cành khó khãn: 

- Qua MTTQ Thành ph& 27 xut, s tin:9.500.000d (Trong do: 08 xuá't 
qua tré em 0-3 tudi hoàn cánh khó khán; 09 xuát hç5 khó k/ian bj ánh hu'O'ng djch 
covid,s tin: 4.500. 000d; 10 xuá't cO hoàn can/i khO k/ian, so' tin: 5.000. 000d,) 

- Qua TJBND phithng: 88 xut, s tin: 44.000.000d ('Ha gia dIn/i khó 
khán: 80 xuát, sO tin: 40.000. 000d, FJ,FO khó k/ian: 5 xuát, so 
tin.2.500.000d), trong do: Ngun UBND phuang: 10 xuât, s tin: 5.000.000d; 
Ngun Các t chüc thành viên cüa Mtt trn 4n dng: 78 xu,t, s tin: 
39.000.000d. 

(3) Nhóm di tuqng Bão trq xä hi: Qua t& tinh: 116 xut, s tin: 
58.00.000d; Qua têt Thành ph& 118 xut, s tin: 35.400.000d; 

(4) Nhóm di tuqng Ngu&i cao tui: Qua Thành ph: Thç 80,85,90,95,100: 
62 xut, s tin: 45.700.000d; Qua UBND ( Thç 70,75): 101 xuât, so tiên: 
70.700.000d 

- S lao dng giài quyt vic lam trong tháng 02/2022: 5 nguai (lily k 
13/150 nguai dt 8,7%. 

Các cOng tác khác: B sung 07 h so d nghj h trçi kinh phi cách ly cho 
các dOi ti.rqng là F1,FO bâi djch bnh Covid-19; Hoàn thin 02 hO so tang chê 
d the BHYT; Hoàn thin 02 b ho so thu tijc mai tang phI chê d BTXH; M 
sO theo dOi dOi tuqng FO là tré em, Ngi.thi cao tuOi tü 60 tuOi trâ len, và tré em 
chi.ra tiêm tü 0 den 1 ltuOi; Tiêp nhn 02 b hO so xét duyt nguai khuyêt tat, 01 
b ho so xét duyt chê d NCT, 01 hO so thu tiic mai tang phi cru chiên binh. 

5. Cong tác An ninh Quc phông - Trt tir an toàn xã hi: 

5.1. Cong tác An ninh - ChInh trj, 1TATXH: 

- COng tác quán lj ngirài nithc ngoài: Thix?mg xuyên kim tra, nm tInh 
hInh nguai nithc ngoai, Vit kiu dn luu trii, tm tr(i và di khOi dja bàn. Trong 
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qu 1/2022, dã tip than,  kim tra 140 ngthi nuâc ngoài thuc 33 quc tjch dn 
lint tth, tm trü trên dja bàn (so vâi cüng k' näm 2021 giâm 195 nguñ). Chua 
phát hin vn d gI nghi vn lien quan dn ANTT. 

- Tmnh hInh an ninh van hóa, tu ttró'ng, ton giáo, dan t2c;  tlnh hlnh trong 
N/ian dan: Thu?mg xuyên nm tInh hInh lien quan an ninh ni b, an ninh van 
hóa - tu tuó'ng, dan tc, ton giáo; tInh hInh trong Nhân dan trên dja bàn, d chü 
dng phát hin, tham mini giãi quyêt kjp thñ van dê phát sinh. Trong ks', tInh 
hInh an ninh van hóa - tu tuâng, ton giáo, dan tc n djnh, ANTT duçc dam 
bão; chua phát hin vn d cn chü trong hot dng ton giáo trên dja bàn. 

- Cong tác phông c/ing d/ch bnh C!ovid19:  Rà soát 124 tru?mg hcp lam 
vic a nuâc ngoài, 101 truang hçTp lam vic ngoài tinh, trong do có 45 tru&ng hqp 
lam vic ngoài tinh v an T& trén dja bàn phumg. N.m tInh hInh di bin dng dan 
cu, kim tra eli trii kt hçp cong tác phOng chng djch, rà soát ngi.r?i dn, di ti'r ving 
djch di vài 37 h =93 nhn khu. Truy v& 276 trung hçip dirnng tInh vói Covid-
19 (FO), 452 truang hç'p Fl. Nhp 634 tnthng hcp FO trên dja bàn phuang vào 
Dtr lieu Quic gia v dan cu. Tham muu UBNID phu&ng Hng Gai t chüc 
cho 15 ca sâ kinh doanh djch vi an ung trên dja bàn k cam kt thirc hin 
nghiêm các quy djnh v cong tác phOng, chng djch bnh Covid-19. 

Rà soát, 1p danh sách Cong dan theo tin nguöTlg, ton giáo chua tiêm 
vaccine phOng Covid- 19. Kt qua trên dja bàn phumg hin CO 05 cong dan theo 
cOng giáo chua tiêm vaccine; 

- Tham mini Ban chi d?o  xây dirng mô hInh An ninh co sâ phithng Hng 
Gai: Ban hành Quyt djnh thành 1p T giüp vic Ban chi do xây dirng, mô 
hInh An ninh cci sâ phu&ng Hng Gai; Quy& djnh thành 1p T kim tra cong 
tác trin khai thim vii mô hInh an ninh c s& näm 2022. Xây dirng, trin khai 
K hoch kim tra cong tác trin khai nhim v11 mô hInh An ninh co s& näm 
2022. 

- Tinh hInh cOng tác du tranh phOng, chng ti phm v TTXH: Trong 
qu 1/2022, Cong an phithng tip nhn 05 trInh báo cüa cOng dan ciii th: 01 vi 
c hüy hoti tài san, 03 vi trm cp tài san, 01 v11 xüc phm danh dir, nhân 
phm cüa nguäi khác. So vâi cüng k5' nàm 2021 giám 01 vii (5/6). Ph& hçp vai 
phOng Cánh sat HInh sir, Cong an tinh Quàng Ninh và di Cãnh sat HInh sir, 
Cong an thành ph H Long bt 01 vi dánh bc disâi hInh thirc xOc dia. Thu giU 
tng s tin 57.720.000 dng. Tip nhn, bOa giâi thành cOng v1i 01 mâu thun 
trong Nhân dan. 

- Cong tác dâu tranh phOng, chng ti phm v ma tüy: Trong ks', phát 
hin, b.t gilt, bàn giao di Ma tüy, Cong an thành ph xlt l hInh si,r 01 vi 01 
di tuçing tang trtt trái phép cht ma tüy. 
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- Cong tác quân 1 d,i tl.rçmg phông ching ti phm: Gçi hôi, ran de 34 
hxçit dôi tuçYng trong din quãn l; dua ra kiêm diem truóc dan 02 krqt dôi 
tlsçlng; giáo diic, cam boa 02 luçit di tuqng. Rà soát 55 di tuqng có tiên an, tiên 
sir trên dia bàn. Rà soát, b sung s din thoai cüa 5/5 di tuçmg tái hôa nhp 
cong dng. Lp danh sách 11 di tucmg tü tha trên dja bàn phiRmg dê phiic vi 
cong tác khào sat thu cu vic lam theo Cong van chi dao  ngày 2 1/02/2022 cüa 
CATP Ha Long v vic "Cung cap thông tin, so lucing là dôi tisçing tñ tha dê 
khão sat thu c.0 viêc lam näm 2022". 

- TInh hInh tai nan  và cong tác dam bão TTATGT: Trong qu 1/2022 trên 
dja bàn phumg xày ra 02 vi tai nan  giao thông, lam 02 ngui bj thuang, his 
hông 04 phiscing tin; 02 vi va cham giao thông, lam his hông 03 phrnmg tin. 
So vâi cüng k5' nàm 2021 tang 01 v11 tai nan  giao thong, bang s vçi va cham 
giao thông. Kt qua: kim tra, xir l 30 phuong tin vi phm TTATGT-TTDT, 
pht tin = 16.800.000 dng. Rà soát, 1p danh sách 57 xe ô to gn bin kim 
soát tinh ngoài trên dja bàn phu&ng. 

- Cong tác PCCC và CNCH: Xây drng, trin khai K hoach  s 02/KH-
CAP, ngày 10/02/2022, kim tra an toàn PCCC và elm nan,  clru h các chuyên 
d, djnh kST trén dja bàn phung Hng Gai nàm 2022; K hoach s 03/KH-CAP, 
ngày 10/02/2022, kim tra chuyên d PCCC chç, trung tam thi.rorng mai,  siêu thj, 
ci'ra hang bach hóa, clra hang tin Ich, kho hang hóa trong khu dan cu trên dja 
bàn phus?mg Hng Gai näm 2022. Phi hcip vth các don vj, doàn th, t dan, khu 
ph trén dja bàn th chlre phát 05 bui tuyên truyn các bin pháp PCCC di vói 
khu dan cu và h nhà a kt hçp san xut kinh doanh; kim tra, tuyen truyn v 
cong tác PCCC tai  10 Co sâ kinh doanh cô diu kin, 10 siêu thj, clra hang bach 
hôa, clra hang tin Ich trên dja bàn. Kt qua chua phát hin vi pham. 

- Cong tác QLHC v TTATXH: Trong ks', Cong an phumg dã tip nhn 
37 h so thu tl:lc hành chInh; Tham hOi, nm tInh hInh 315 h = 1.284 khu; 
Kim tra 10 1uçt nhà try, nhà cho thuê = 22 phông = 50 nguai; Tiêp nhn khai 
báo km trü 2.472 thông tin; Xlr phat hành chInh vi pham v cix trü 03 tnxô'ng hqp, 
pht tin 600.000 d. Rà soát 1.6 15 cong dan tren dja bàn dli tui chisa lam 
CCCD gn chip. Rà soát danh sách 501 cOng dan chua có the CCCD gn 
chip.Vn dng 138 cong dan lam thU tiic cp the CCCD gn chjp din tU tai  TT 
Hành Chinh Cong thành ph Ha Long. Trà 18 the CCCD gn chip din tlr cho 
cong dan. CAp 216 s djnh danh cá nhân cho cong dan. 

- Thurc hin Lut Quàn 1 sIr dung vU khi, 4t 1iu n cOng ciii h trçl, Nghj 
djnh 137/2020/ND-CP cUa Chinh phU v quan 1, sIr dicing pháo: T chlrc cho 
100% h dan (3.085 h thuang trU, 346 h tam  trU), 29 co quan, doanh nghip, 
trumg hçc, co sa kinh doanh tren dja bàn k cam kt chAp hành quy djnh v sIr 
diing vU khI,4t lieu ni cong ciii h trçr; khOng d& pháo n& d&, thà den trai. Vn 
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dng ngix?ñ dan giao np 01 vu khI thô so (dao ph9), 02 qua 1iru dan.  Xây dçmg, 
trin khai Phuong an s 01/PA-CAP, ngày 25/01/2022, phân cong hrc luqng 
phông, chng ti phrn d& pháo n& tha den tthi dêm Giao thüa Tt Nguyen dan 
Nhâm Dtn 2022, kt qua: trên dja bàn phithng không có truông hçip nào dat 
pháo n& d&, thã den tthi trái phép. 

- Cong tác ti chüc: Trong qu 1/2022: Cong an phng tip nh.n quyt 
djnh diu dng, luân chuyn, ba nhim 01 dang chI Tmng Cong an phiRing, 01 
dang chI Phó tru&ig Cong an phrnmg, 01 dang chI can b Cong an phung dn 
nhn cong tác tai  don vj khác; Tip nh.n quytdjnh diu dng, luãn chuyn 01 
dang chI Truâng Cong an phung, 01 dang chI can b dn nhn cOng tác tai  Cong 
an phuông. 

5.2. Cong tác Quac phông, Quãn str dja phiro'ng 

- Xây dirng và trin khai k hoach tun tra, duy tn nghiêm ch d trirc, thông 
tin, báo cáo. Trirc chi buy, sn sang chin du dam báo an ninh trt tr trên dja bàn. 

- Tham muu vi UBND Phu?ing xây drng và tnin khai k hoach Giao - 
nhn quân; Thông báo quãn 1 tan binh näm 2022. Ta chirc phát 1nh gçi nhp ngü 
và trao qua Tt cho 5 cOng dan. Ta chüc gp mt Cong dan nhp nhü näm 2022 và 
don quân than xut ngü tth v dja phuong 

- Xây drng k hoach  däng k NVQS näm 2022. 

6. Cong tác Tir pháp, tip cong dan và giãi quyt don thir và ni viii 

6.1. Cong tác tir pháp: Trong qu 1/2022 giãi quyt tang sa: 295 TTHC 
gOm: Däng k khai sinh cho 21 trung hqp; dang k khai tCr: 11 tru?mg hqp; kêt 
hôn: 8 tnrng hqp; däng k 'aj  khai sinh: 1 tru&ng hçp, chüng thirc bàn sao tr bàn 
chInh và chi'rng th%rc chü k: 173; Xác djnh tInh trng hon than: 58 tnth'ng hçip, 
TrIch sao h tjch: 21 tnthng hcp; Thay dOi, cãi chInh h tjch; 02 tnring hçip. 

6.2. Cong tác tip cong dan và giãi quyt don thir: Thirc hin nghiêm tñc 
cong tác tip dan djth kST qu 1/2022: 08 buai; giãi quy& kjp thi các giao djch 
hành chInh hang ngày theo quy djnh. 

+ Tip nhn don thu tai  b ph.n "Tip than  và trã kt qua hin dai"  cUa 
UBND phuông vào tt Ca các ngày lam vic trong tun. Sau do don thu duçic xir 
1, phân loai và chuyn dn lãnh dao. 

+ Tip nhn và giãi quyt trrc tiêp tai  "Noi tiêp cong dan" (phông tiêp 
cOng dan tai  tAng 3 Tr s Dãng üy - HDND - UBND phithng) vào các ngày thi 
5 hang tuAn: dai thoai va giài quy& trirc tip. 

Vic tip cOng dan cUa lânh dao  UBND phumg: Djnh k' ngày thir 5 hang 
tun, DIc Chü tjch UBND phisng chü trI có sr tham gia cüa UBMTTQ, tri.r&ng 
các doàn th, các b phn Van phông, Tix pháp, Dja chInh - xây di,rng, Van hóa - 
xã hi, K toán - tài chInh tip cOng dan tai  phông "Tip cOng dan"; Tin hành 
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di thoi và giâi quy& trirc tip các vi vic; DM vâi các các vi vic mang tInh 
phüc ttp thI chi tin hành di thoi, thu thp h so tài 1iu d thrc hin các buâc 
giãi quy& tip theo theo trInh tir, thu tiic quy djnh cüa pháp 1ut. 

Kt qua: Trong qu 1/2022: 0 có don thu 

6.3. Cong tác Ni vii: Cong tác quãn l can b, cong chirc, hqp dng lao 
dng duçc thirc hin theo dung quy trInh, quy djnh. Tang cu&ng chi dao  thirc thi 
cong vi cüa co quan, thrc hin nghiêm tue k lut, k cuong hành chInh, dao 
dirc cong vi. Hin tai  UBND phung sü dung 22/23 cong chirc theo quy djnh. 

Thirc hin dánh giá, xp loti can b, cong chüc, nguYi lao dng qu 
1/2022. Xây drng k hoach bi duOTig can b, cong chüc theo chi dao  cüa 
Thành ph& 

7. Cong tác CCHC: 

Dy minh cãi cách hành chinh, sir dung khai thác chInh quyn din tCr, chü k 
s, horn thu cOng vii trong xü l cong vic; Tip tiic nâng cao hiu qua, chat luçmg 
hoat dng cüa b phn tip nhn và trà kt qua hin dai,  tip tçic tuyên truyn, khuyn 
khIch ngu&i dn si'r ding cong ngh trçrc tuyn a c.p d 3, cp d 4. K& qua tip 
nhn và giãi quyt h so tai  B phn tip nhn và trã kt qua: Trong qu 1/2022 
giài quyt tng s& 93 TTHC; s TTHC giâi quyt truâc và di'ing hn: 91 dat  97,8 
%. H so giãi quy& djch vi cong rnüc d 3: 7 h so, dat  7.5 % tng s ]ITHC tip 
nhn và giài quy&. 

D thrc hin t& vic giãi quyt các TTHC cho nguai dan và Doanh nghip 
các b TTHC duc kim soát thuang xuyên và kjp thñ c.p nh.t khi có sir thay 
di và t chüc Niêm yt cong khai các TTHC theo quy djnh. Tang cuing giãi 
quy& các TTHC trên trang Djch vi cOng trirc tuyn muc d 3,4 trên môi tri.rmg 
mng nâng cao cht lucmg hoat dng tai  B ph.n TN&TKQ hin dai  cüa UBND 
phumg vai phuong châm "Lá'y sy hài lông cia ngu'ài dan lam thzthc do cia st 
thành cong ". Thumg xuyên giárn sat vic giãi quy& các TTHC tai  b phn 
TN&TKQ hin dai  kjp th&i phát hin nhftng hành vi nhüng nhiu, cua quyn gay 
phin ha cho nhân dan. Tang cuang thixc hin và áp diing giài quyt ]ITHC theo 
tiêu chun ISO 9001:20 15 cho nguai dan và Doanh nghip. 

ii. oArcii GIA CHUNG 

Trong tháng 02/2022, tInh hInh djch Covid-19 vn din bin phuc tap  trên 
dja bàn dà ành hu&ng dn dai sng kinh t - xA hi. Song vâi 51r lành dao,  chi 
dao toàn din, quyt tarn, 11th hoat, có trçng tarn cüa Dàng üy, HDND, UBND, 
sir phi hçp giám sat cüa Uy ban MTTQ và cac doàn th phu?ing; sir n lirc, 
chung sue, dng lông cüa câ h tMng chInh trj, Phuang Hng Gai co bàn giü 
vüng dja bàn an toàn, tao  dà phát trin kinh t; Cong tác an sinh xä hi, lao 
dng, vic lam, giáo ditc và dào tao, y t, van hóa, tip tVc  dugc quan tarn; dai 
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sng Nhân dan duçic chãm lo, cài thin, bâo dam thirc hin dy dU chInh sách, 
ch d cho các di tizçlng thy his&ng bi djch bnh Covid-19. Cong tác quàn l 
nhà nixâc trên các lTnh vrc dt dai, do thj, tài nguyen, mOi truYng disçc triên khai 
quyt lit. Cong tác giâi quyt dan this duc duy trI. Quôc phông an ninh duçic 
giü vüng, an toàn xâ hi duçc dam bão. Hoàn thành ni dung chixang trInh, ké 

hotch d ra. 

Tuy nhiên, ben canh  nhüng kt qua dat  duqc, tInh hInh kinh te - xã hi cüa 
phithng vn con mt s tn tai han ch nhis: Djch Covid-19 dang din biên 
nhanh, phic tap, tim .n nguy co cao xãy ra trên dja bàn; các nghành djch vy, 
lao dng, vic lam tip tyc chju ành hithng l&n bi djch bnh, d?yi sng cüa môt 
b phn ngui dan con gp nhiu khó khàn. tác dng, ành huâng rt lan thu 
ngân sách trén dja bàn chua dat  chi tiêu theo k hoach  disçic giao. 

III. PHUNG HffUNG, NBIM VV  THANG 03 NAM 2022 

Tp trung xây dirng, trin khai thyc hin các giài pháp d hoàn thãnh nhim 
vy tr9ng tam phát triên KT- XH näm 2022 và thirc hin chñ d cOng tác näm 
"ThIch ing an toàn, linh hogt, kkm soát hiu qua djch Covid 19, gii' vImg dà 
tang trtthng, phát friên nguón nhân 4c chat luv'ng cao ", dông th?ñ có các bin 
pháp chi dao,  diêu hành dê thijc hin nhim vy cong tác tháng 3/2022. Cy th: 

1. Tip tyc trin khai thirc hin nghiêm tiic, có hiu qua Kt 1un s 25-
KL/TW ngày 30/12/2021 cüa B ChInh trj, Nghj quyt s 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 cüa ChInh phü, Chi thj so 1 8-CT/TU ngày 18/10/2021 cüa Ban 
Thiitmg v11 Tinh üy và các chi dao  có lien quan cüa Trung uang, cüa Tinh và 
Thành phô ye cong tác phông, chng djch COVID-19; duy trI nghiêm cong tác 
trirc phOng, chông djch COVID- 19; trin khai thirc hin có hiu qua cong tác 
tiêm chUng và sn sang i'rng phó vOi tInh huông djch büng phát theo các kjch 
bàn dâ xây dirng. 

2. T chi'rc thyc hin các nhim vy, giâi pháp phát trin kinh t - xâ hi và 
dir toán ngân sách nhà ni.rOc 11am 2022, dam bão chi tiêu tang tnr&ng qu 1/2022 
vOi các giài pháp can co, khã thi; trin khai thyc hin bang duqc các myc tieu, 
chi tiêu chü yu v phát trin kinh t - xã hi näm 2022. 

3. Tang cixang cong tác QLNN trén các lTnh virc; dt dai, do thj, trt tir xây 
dçrng, tâi nguyen, cong tác v sinh, bão v mOi tnrng trên dja bàn theo chi dao 
cüa Thành phô. Xü l các cong trmnh vi phm trt tir xây dimg, Tip tyc rà soát, vic 
quãn l sCr dyng tâi san công, dat cong cüa các don vi trên dja bàn; Rà soát các tm 
dan bj gay his hông, hO thu nuâc trên trçic dis?mg chInh. 

4. Tang cis?mg k lut, k cuang hành chInh trong thirc thi cOng vii; nâng cao 
hiu qua,, chat krqng hoat  dng B phn tiêp nhn và trã kêt qua, tuyên truyn, 
khuyn khIch ngisai dan siir diing djch vy cong trirc tuyên mirc d 3,4. Ta,p trung 
triên khai có hiu qua Nghj quyt so 05-NQ/TU ngày 09/4/202 1 cOa Tinh Uy; 
nâng cao chat lisqng cãi each hành chInh, cài thin môi tru&ng dâu tis kinh 
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doanh, chit luqng thrc thi chInh sách, pháp 1ut gop phn nâng cao các chi s 
DDCI, PAR Index, SIPAS, DGI. 

5. Tip tiic thirc hin t& cong tác tip cong dan và giâi quyt don thu khi&u ni 
t cáo. Trin khai k hoach tuyen truyn ph biên giáo dc pháp 1u,t. 

6. Thrc hin day dU các chInh sách cüa Trung umg, tinh dam bão 100% 
di tuçing ngu?i có công, gia dInh chInh sách, dôi tuclng BTXH duçic th1i hu&ng 
dy dü, kp thai các chInh sách trçi giüp xã hi theo quy djnh; phôi hcp cong tác 
giâi quyt vic lam dt chi tiêu chizong trInh cOng the nàm. 

7. Phát trin vn hóa - xâ hi v thông tin - tuyên truyn - th thao; linh c 
Giáo diic - dào to, Linh vre y t, chäm sóc, bào v sue khOe nhân dan, thirc hin 
bInh däng giâi; quan tam chäm sóc, bào v tré em. Thirc hin t& cOng tác quàn 
l và t chirc 1 hôi, các hott dng van hóa, th thao, vui xuân... thit thirc, an 
toàn, tiêt kim, phü hcp vOi nêp song van minh, truyn thng van hóa t& dçp 
cüa dan tc và phong tiic, tp quán cüa dja phumg; phü hqp vai din bin tInh 
hInh và tuân thU các quy djnh v phOng, cMng djch bnh COVID-19. Thirc hin 
các bin pháp dam báo an toàn thirc phrn gn vai phông, chng djch bnh mUa 
L hôi Xuân näm 2022. 

8. Dam báo cOng tác báo dam quc phOng - an ninh, tr,t tir an toàn xâ hi: 
Dam bào vüng chäc quOc phOng, an ninh; giü vftng in djnh chInh trj, tr.t tçr an 
toàn xã hi; Triên khai thirc hin tt L giao nhn quân dqt 1 11am 2022, tang 
cu?mg cOng tác nàm bat tInh hInh, quãn 1 ch.t ché lirc luqng tan binh, dam bào 
tuyt dOi an toàn den ngày giao quân. To chUc giao thn quân dam báo 100% chi 
tiêu. 

Thu?ng trirc phàng cháy chüa cháy kjp thai. Tang cu?mg cOng tác kim tra 
dam b an toàn giao thông xi:r 1 nghiêm các tru?lng hcip vi phm; Phát huy 
hiu qua phong trào "Toàn dan báo v an ninh T quc" và mO hInh "An ninh ccc 
sâ" 

9. Tip tic rà soát các dii tuçing dU diu kin tiêm chUng trên dja bàn báo 
cáo Thành ph& Rà soát báo cáo Thành ph phiic vi cong tác tiêm vc xin cho 
tré em tü 5 tuM dn 11 tuM. 

10. Chi do huOng dn c1i th các co sâ kinh doanh djch v1i karaoke, 
massage, djch vi Internet, trô choi din tU,... trén dja bàn khi có nhu d.0 ma 1i 
hott dng cáe djch vii tü 12h00', ngày 16/02/2022 khi hoat dng kinh doanh 
djch vçi phãi có dU các bin pháp bao dam cOng tác phOng, chOng djch bnh 
Covid-19; dng thai, thuang xuyên hem tra, giám sat Cong tác phông, chOng 
djch beth,  xU l nghiém theo quy djnh di vâi cáe co s& vi phm. 

11. Tip tiic rà soát, xây dmg k hoch chuyn di vj trI cOng tác di vth 
cOng chüc bão dam sU diing hiu qua vOi chi tiéu biên ch duc giao, gn vâi 
dánh giá, phân lo.i ch.t luçing cOng tác di vai can b, cong chUc. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
U T!CH 

Trên day là báo cáo kt qua thirc hin nhim vi cong tác tháng 02, phi.rang 
huâng nhim vi tháng 3 näm 2022 cüa Uy ban nhân dan phithng Hng Gal.!. 

Noinhin: 
- UBND thành phô Ha Long (B/c); 
- Dáng üy - HDNID Phiiông (B/c); 
-Liiu:VP. 
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