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BÁO CÁO 
Kết quả về lĩnh vực đất đai, dân số, lao động năm 2021 

Thực hiện chương trình công tác của UBND phường Hợp Giang về các 

nhiệm vụ công tác năm 2021. Ủy ban nhân dân phường Hợp Giang báo cáo về 

lĩnh vực đất đai, dân số, lao động việc làm năm 2021 như sau: 

Phường Hợp Giang là phường nội thị, có địa thế là phường trung tâm của 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, với tổng diện tích tự nhiên là 92,07 ha. 

Trong đó đất nông nghiệp 4,45 ha; đất phi nông nghiệp 87,66 ha. Phường được 

bao quanh bởi sông Hiến và sông Bằng Giang, trên địa bàn tập trung nhiều cơ 

quan, ban ngành của Tỉnh, Thành phố, các hệ thống cửa hàng, siêu thị, dịch vụ, 

nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Bên cạnh đó Phường có một mạng 

lưới giao thông đô thị khá hoàn chỉnh, các công trình công cộng xây dựng dọc 

theo các tuyến đường. 

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường 

Hợp Giang có 32 tổ dân phố nay giảm còn 12 tổ dân phố trong đó có 3.249 hộ 

với 11.995 nhân khẩu, bao gồm 07 dân tộc cùng sinh sống: Tày có: 4.725 

người, Nùng:1.300 người,  Dao: 18 người, H’mông: 11 người, Lô Lô: 02 

người, Sán Chỉ: 05 người  và dân tộc khác: trên 6000 người; mật độ dân số khá 

cao.  

1. Về đất đai 

Tổng diện tích đất toàn phường: 92,04ha 

Trong đó 

Tổng diện tích đất nông nghiệp: 3,99,ha 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp: 88,03ha 

- Đất ở có diện tích: 34,34ha 

+ Đất chuyên dùng: 39,18ha 

 + Đất trụ sở cơ quan: 6,96ha 

 + Đất quốc phòng: 0,13ha 

 + Đất an ninh: 0,42ha 

 + Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 7,26ha 

 + Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiêp: 3,01ha 

 + Đất mục đích công cộng: 21,41ha 

 - Đất cơ sở tôn giáo: 0,06ha 

 - Phối họp với Ban QLDA đầu tư và xây dựng TPCB thực hiện giải 

phóng mặt bằng xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ 

phải Sông Bằng, phường Hợp Giang - Tân Giang (Giai đoạn I) 

 - Phôi hợp với trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng 

thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: kè chống sạt lở 



bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 

 - Xây dựng kế hoạch cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất 

chưa sử dụng tại tô 4, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

 - Phối họp với các sở ban ngành và các hộ dân có đất liền kề tại các trụ 

sở làm việc cùng xác định ranh giới, mốc giới, diện tích đất của các trụ sở để 

hoàn thiện hồ sơ bán đấu giá; phối họp bàn giao tại sở cho người trúng đấu 

giá. 

 2. Về dân số 
Trên địa bàn phường có 12 tổ dân phố với tổng số dân là 11.995 nhân 

khẩu.  

Thông tin tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp xóm, họp nhóm  là: 

04 cuộc với tổng số lượt nghe là: 152 người nghe. 

  Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ Phường, chi hội trưởng phụ nữ, cộng 

tác viên Dân số tổng số: 420 lượt người nghe. 

 Những nội dung về chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên thanh niên 

phối hợp với đoàn thanh niên phường tư vấn vận động đến kiểm tra sức khoẻ 

tiền hôn nhân với những thành niên, thanh niên đang chuẩn bị kết hôn.  

 Tuyên truyền để các bà mẹ mang thai đi khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh. 

 Phối hợp với trạm y tế lồng ghép tuyên truyền trong buổi giao ban lồng 

ghép các nội dung về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số đối với sự 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng. 

 Dân số trung bình: 11.629 người 

 Tỷ suất sinh: 11,6 %0 

 Tỷ lệ tăng Dân số tự nhiên: 0,66 %0 . 

 Giảm tỷ suất sinh : 2,9 %0. 

  Tỷ lệ nam nữ thanh  niên  được tư vấn và cung cấp kiến thức về chăm sóc 

sức khỏe sinh sản/KHHGĐ là 62,5% đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. 

  Tỷ lệ người cao tuổi được tư vấn cung cấp kiến thức về chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. 

  Tiếp tục tuyên truyền về xã hội hóa phương tiện tránh thai đối với các 

cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn 

thể, các tổ dân phố. Cung ứng kịp thời đầy đủ các phương tiện tránh thai. 

 Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm của 

mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội về lợi ích của việc sàng lọc chẩn đoán 

trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số. 

3. Lao động 
   - Đối với công tác việc làm: Tập trung phát triển kinh tế xã hội địa 

phương gắn với công tác phòng chống dịch UBND Phường vẫn chú trọng để 

phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển kinh tế nhưng 

vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Do ảnh hưởng của tình hình dịch 

bệnh covid -19, trong 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới cho 101/196 

lao động thông qua các kênh vay vốn giải quyết việc làm, đạt 51,5% so với chỉ 

tiêu giao việc làm theo chỉ tiêu Nghị quyết giao 

 - Đối với công tác giảm nghèo: Đã triển khai các biện pháp triển khai 

thực hiện theo chỉ tiêu của Nghị quyêt Thành phố, của Phường trong năm 



không còn hộ nghèo trên địa bàn (Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 22/KH-

BOL ngày29/3/2021 kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia giảm nghèo 

nảm 2021). Kết quả: Đã vận động 02 đơn vị viễn thông VNPT Cao Bằng, Nhà 

hàng Ngon cho 02 hộ nghèo bà Ngô Thu Việt tại tổ 02, ông Vũ Đình Cung tại 

tổ 11 đảm bảo tiêu chí về thu nhập giúp 02 hộ thoát nghèo; Tiếp tục phối hợp, 

huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ hộ bà Việt thực hiện cải tạo, nâng cấp 

nhà (trong thời gian các thành viên trong gia đình chưa thống nhất về thủ tục 

liên quan đến đât đai). 

Ban quản lý giảm nghèo Phường đã thành lập đoàn đến thăm hỏi động 

viên và trao tặng tiên hô trợ của đơn vị Cty TM cồ phân tổng hợp Cao Bằng, 

Viên thông Cao Bằng cho 02 hộ nghèo trên địa bàn Phường với số tiền là 

l,000,000đ/01 hộ 

- Đối với công tác Người có công, BTXH và công tác trẻ em 

+ Công tác Người có công được quan tâm lãnh, chỉ đạo, triên khai thực 

hiện đảm bảo, có hiệu quả, thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng; 

tiêp nhận hướng dẫn hồ sơ đề nghị hưởng chế độ cho các đối tượng chính sách 

NCC, BTXH theo quy định hiện hành. 

+ Đối với công tác trẻ em: Công tác trẻ em được quan tâm thực hiện, 

trong năm đã ban hành 01 Kế hoạch, 02 Công văn về hoạt động hỗ trợ, trợ giúp 

trẻ em, tang cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng 

chống đuối nước, xâm hại trẻ em. 

- Đối với công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do dịch co vid-19 (theo Nghị quyết 68/NQ-CP; quyết định số 23/QĐ- 

TTg) 

 + Tổng hợp trình cấp trên xem xét hỗ trợ 32 hồ sơ với tổng số tiền đề 

nghị hỗ trợ là 49.704.000đ (trong đó 13 hồ sơ hộ kinh doanh số tiền đề nghị hỗ 

trợ là 39.000.000đ; 09 hồ sơ F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, với số tiền đề 

nghị hỗ trợ là 10.704.000đ) 

+ Tiếp nhận và đề nghị chi cục thuế xém xét hỗ trợ 01 hộ kinh doanh nghỉ 

do dịchcovid-19. 

+ Chi trả tiền hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 là 03 hộ với 

tổng số tiền là 9.000.000đ 

+ Triển khai "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2021; 

tổng hợp danh sách đề nghị chúc thọ, mừng thọ năm 2022 (tổng số đối tượng 

193 với số tiền 54.850.000đ và 10 m vải lụa). 

Trên đây là báo cáo kết quả về lĩnh vực đất đai, dân số, lao động năm 

2021 của UBND phường Hợp Giang./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Lưu: VP,VHXH. 
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