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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

 

 Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, 

của tỉnh, thành phố nói chung và phường nói riêng, đặc biệt đây là năm đầu tiên 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 

là năm diễn ra cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 3169/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2020 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân phường về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021. Năm 2021 là năm gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của 

đại dịch COVID-19, tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt bậc, 

UBND phường đã tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đã đạt được những 

kết quả tích cực. Nay UBND phường báo cáo kết quả thực hiện và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 

2021 (Số liệu tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/12/2021, ước thực hiện đến 

hết 31/12/2021). 

Qua đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, cơ 

bản đạt tiến độ đề ra, tính đến ngày 15/12/2021 có 18/21 chỉ tiêu hoàn thành 

và vượt kế hoạch đề ra ( có 03 chỉ tiêu đang thực hiện, có 05 chỉ tiêu vượt kế 

hoạch và 13 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch), ước đến 31/12/2021 có 21/21 chỉ 

tiêu đạt 100% trở lên. Cụ thể  

1. Chỉ tiêu kinh tế (04 chỉ tiêu chính) 

- Thu ngân sách đạt 10.767.638.708đ/11.119.000.000đ  đạt 96,84% so với chỉ 

tiêu giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, ước đến 31/12/2021 đạt 100% kế 

hoạch. 

- Giá trị tiểu thủ công nghiệp đạt 24,1tỷ/25tỷ đạt 96,43%, ước đến 

31/12/2021 vượt chỉ tiêu kế hoạch. 

- Tổng chi ngân sách theo dự toán được duyệt, đảm bảo chi đúng, chi đủ, đáp 

ứng nhu cầu chi cho các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương; 

5.934.359.636/8.346.165.000đ đạt 71,10% so với chỉ tiêu giao. 
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- Số hộ kinh doanh phát sinh quản lý thuế đến ngưỡng nộp thuế (tính đến 

15/12/2021): 86 hộ vượt 430% so với chỉ tiêu giao (chỉ tiêu giao là 20 hộ kinh doanh)  

2. Chỉ tiêu Quản lý trật tự đô thị - xây dựng (03 chỉ tiêu chính) 

- Phấn đấu xây dựng tư nhân có giấy phép xây dựng: 48/48 công trình xây 

dựng có giấy phép (đạt 100% kế hoạch). 

- Duy trì chất lượng các tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận theo 

tiêu chí mới (đạt 100% kế hoạch). 

- Xây dựng mới 04 tuyến phố văn minh đô thị (dự kiến đạt Kế hoạch). 

3. Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội  ( 12 chỉ tiêu chính) 

3.1. Chỉ tiêu văn hóa  

- Tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 100%/65%, đạt 153,85% (vượt 

chỉ tiêu kế hoạch). 
- Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 95,05%/93% đạt 102,2% (vượt chỉ 

tiêu kế hoạch). 

3.2. Chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo  

- Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp năm học 2020-2021(vượt chỉ tiêu kế hoạch). 

+ Đối với tiểu học: Tỷ lệ học sinh Tiểu học hoàn thành chương trình lớp 

học; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học: 100%/99%  

+ Đối với trung học cơ sở: Tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 99,7%/99%; Tỷ lệ học sinh 

lớp 9 tốt nghiệp: 99,7%/98%  

- Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại các trường công lập, tăng 

cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục Mầm non trẻ tư thục trên địa bàn; Thực 

hiện tốt công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (đạt theo chỉ tiêu kế hoạch). 

- Phấn đầu phường Hợp Giang đạt "Cộng đồng học tập" năm 2021: Đã nộp 

hồ sơ trình công nhận. (dự kiến đạt theo chỉ tiêu kế hoạch). 

3.3. Chỉ tiêu về lao động thương binh xã hội. 

- Số người tham gia BHYT phấn đấu đạt: 93%/93% (đạt theo chỉ tiêu kế 

hoạch). 

- Số người tham gia BHXH phấn đấu đạt: 63%/ 63%  đạt 100% (đạt chỉ tiêu 

kế hoạch được giao). 

- Phấn đấu trên địa bàn không còn hộ nghèo: kết quả đã giảm 02 hộ nghèo, 

trên địa bàn không còn hộ nghèo (đạt theo chỉ tiêu kế hoạch). 

- Giải quyết việc làm mới: 210/196 lao động đạt 107,1% Kế hoạch (vượt chỉ 

tiêu kế hoạch). 

3.4. Chỉ tiêu về y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình (DS KHHGĐ). 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 9,8% (vượt chỉ tiêu kế hoạch). 

- Giảm tỷ suất sinh: 0,05%o (đạt theo chỉ tiêu kế hoạch) 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,7% (đạt theo kế hoạch). 

4. Chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh trật tự (02 chỉ tiêu chính) 

4.1. Về Quốc phòng:  

Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu giao quân: đạt 100% (đạt theo chỉ tiêu kế hoạch). 

4.2. Về An ninh trật tự:  

- Phấn đấu phường Hợp Giang đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" 

năm 2020 (đạt theo chỉ tiêu kế hoạch). 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 
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1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Về quản lý thu ngân sách 

Thu ngân sách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được UBND 

phường chú trọng triển khai tổ chức thực hiện. Năm 2021 trong bối cảnh tác động 

không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 

công tác thu ngân sách năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Ngay từ đầu 

năm, UBND phường đã ban hành Đề án thu ngân sách, Kế hoạch triển khai thu ngân 

sách, ban hành quy chế phối hợp trong công tác thu ngân sách và xây dựng Kế hoạch 

kiểm tra, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi thuế, nợ đọng thuế, phí và rà 

soát, điều chỉnh mức doanh thu. Tổng thu ngân sách tính đến 15/12/2021 đạt 

10.767.638.708đ/11.119.000.000đ  đạt 96,84% kế hoạch. 

Phần thu ngân sách được hưởng theo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách 

là: 8.088.885.373 /8.044.000.000 đạt 100,56%. 

1.2. Công tác chi ngân sách 

Thực hiện chi ngân sách theo dự toán được duyệt, đảm bảo chi đúng, chi đủ, 

đáp ứng nhu cầu chi cho các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương. Đến ngày 

15/12/2021 kết quả chi ngân sách nhà nước trên địa bàn phường là: 

5.934.359.636/8.346.165.000đ đạt 71,1%. 

1.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thú y và tiểu thủ công 

nghiệp, thương mại - dịch vụ 

- Chỉ đạo duy trì việc canh tác chủ yếu là trồng rau, chăn nuôi nhỏ lẻ (trên địa 

bàn có 21 hộ sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ lệ 0,7% dân số phường, diện tích 

trồng trọt khoảng 2500 m2) mục đích chủ yếu phục vụ gia đình. Theo thống kê 

trên địa bàn phường có 70 con lợn, gia cầm trên 200 con, trong năm đã thực hiện 

phun tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vacxin dại chó trên địa bàn. 

- Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục được duy trì, hàng hóa phong 

phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tạo mọi điều kiện để phát triển hộ 

kinh doanh, tính đến 15/12/2021 đã phát triển thêm 86 hộ kinh doanh đạt ngưỡng 

thu thuế, trên địa bàn có 1.254 hộ kinh doanh cá thể (Số hộ kinh doanh đang quản 

lý thuế là 457 hộ, trong đó: số hộ đến ngưỡng nộp thuế là 426 hộ; số hộ chưa đến 

ngưỡng là 31 hộ; số hộ còn lại hiện đang tiếp tục được rà soát đưa vào quản lý 

đảm bảo theo quy định).  

- Số lượt hộ tạm ngừng, nghỉ kinh doanh: 835 lượt  

- Giá trị tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn được duy trì tuy nhiên chịu ảnh 

hưởng của dịch bệnh COVID-19, tính đến 15/12/2021 đạt 24,1tỷ/25tỷ đạt 96,43% 

2. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý trật tự xây dựng, đô thị 

2.1. Công tác xây dựng cơ bản 

- Trong năm đăng ký thực hiện đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

gồm 06 hạng mục: (1): Đường ngõ 081 phố Xuân Trường tại tổ 9; (2): Cống thoát 

nước ngách 05 ngõ 002 phố Cũ, tại tổ 3; (3): Cống thoát nước ngõ 072, phố cũ, tổ 

2; (4): Cống thoát nước ngõ 070, phố Nước Giáp, tổ 8; (5): Cống thoát nước ngõ 

027, phố Vườn Cam, tổ 8; (6): sân nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 5. Thực hiện việc 

điều chuyển 02 hạng mục công trình: Cống thoát nước ngõ 072, phố cũ, tổ 2 và 

Cống thoát nước ngõ 027, phố Vườn Cam, tổ 8 (Do vướng mắc thực hiện giải 
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phóng mặt bằng công trình kinh phí tại công trình tại tổ 9). Hiện đã hoàn thành 

giải ngân và đưa vào sử dụng đối với 02 hạng mục công trình (cống thoát nước 

ngõ 070, tổ 8 và sân nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 5), còn 02 hạng mục cống thoát 

nước tại tổ 3 và tổ 9 đang tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ 

hoàn thành. 

- Thực hiện đầu tư xây dựng 01 công trình chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, (công trình 

sửa chữa và lắp dựng mái che nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 05, với tổng số tiền trên 

150 triệu đồng). 

- Hỗ trợ vật tư điện chiếu sáng ngõ xóm cho 02 ngõ tại tổ 3 và tổ 9 gồm 4 cột 

đèn và 1 cần đèn. 

2.2. Công tác quản lý trật tự xây dựng 

Công tác quản lý trật tự xây dựng được tăng cường chỉ đạo, thường xuyên 

kiểm tra, trong năm phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố kiểm tra 

trước và sau cấp phép: 48 công trình xây dựng trên địa bàn, với tổng diện tích sàn 

xây dựng: 8.052,39 m2; (trong đó: 30 công trình đang thi công xây dựng, đúng 

phép: 28 công trình, sai phép: 02 công trình) tiến hành lập biên bản xử phạt 02 

công trình sai nội dung giấy phép, chuyển UBND Thành phố ban hành Quyết định 

xử phạt, với tiền: 30.000.000 đồng, hướng dẫn hoàn thiện làm điều chỉnh giấy 

phép theo quy định; xử phạt 02 công trình vi phạm để vật liệu rơi vãi xuống khu 

vực xung quanh, số tiền xử phạt: 10 triệu đồng; xử lý trong lĩnh vực cây xanh 03 

trường hợp tự ý chặt cây, đóng đinh vào cây xanh và đổ thải không đúng nơi quy 

định, với tổng số tiền: 3.250.000 đồng. 

2.3. Công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng và duy trì tuyến phố văn 

minh đô thị, phường điển hình về trật tự đô thị. 

Xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm UBND Phường đã xây 

dựng kế hoạch duy trì, kiểm tra, phối hợp xử lý trên địa bàn, đặc biệt là các điểm 

nóng về trật tự đô thị. Bố trí lực lượng trực, tuần tra, kiểm tra thường xuyên. Kết 

quả cụ thể có trong báo cáo riêng về công tác quản lý trật tự Xây dựng - trật tự đô 

thị - Môi trường. (Nội dung này có báo cáo riêng gửi kèm). 

2.4. Công tác thực hiện duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến 

đường; và thực hiện dịch vụ công ích 

- Nguồn duy tu, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên các tuyến đường trên địa 

bàn Phường do UBND thành phố quản lý được thực hiện các thủ tục đấu thầu qua 

mạng do đơn vị Công ty cổ phần quản lý đường bộ Cao Bằng là đơn vị trúng thầu. 

- Dịch vụ công ích trên địa bàn do Công ty TNHH Nga Hải thực hiện, được 

thực hiện duy trì thường xuyên. 

3. Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung như: Tiến hành 

đo đất (thẩm tra hồ sơ và xác minh kiểm tra tại thực địa): 70 trường hợp, phối hợp 

hòa giải tranh chấp đất đai 03 trường hợp; Phối hợp giải quyết 05 đơn thư; phối 

hợp xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản có tranh chấp trong vụ án 05 trường hợp. 

Phối hợp thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường 03 trường hợp.  

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: 

15 trường hợp; niêm yết công khai báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03 
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trường hợp; xác nhận tờ khai thuế đất phi nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn phường cho 115 trường hợp; xác nhận các hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường: 25 trường hợp. 

 - Tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra xử lý, xử phạt về lĩnh vực môi trường: 

04 trường hợp trong đó có 02 trường hợp phạt cảnh cáo và 02 trường hợp xử phạt 

hành chính với tổng số tiền là 3.000.000đ (ba triệu đồng chẵn);kiểm tra 2 hộ 

chăn nuôi gà và trâu tại tổ 2 và 1 hộ chăn nuôi lợn tại tổ 3 (hiện nay hộ nuôi gà và 

lợn đã được xử lý, giải quyết, không còn chăn nuôi). 

Phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố và đơn vị thi công thu thập giấy 

tờ về đất đai, xác định ranh giới, chuẩn bị mặt bằng sạch để triển khai thi công các 

công trình: Nâng cấp cải tạo vỉa hè tuyến phố Lý Tự Trọng, Hiến Giang và Bế 

Văn Đàn (đoạn từ ngã tư giao cắt với phố Đàm Quang Trung, tổ 3 đến ngã 3 Hợp 

Thành, tổ 1). 

Phối hợp với Ban QLDA đầu tư và xây dựng, 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 Bằng, phường Hợp Giang 

- Tân Giang(Giai đoạn I) và công trình: Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ 

phải Sông Hiến. 

Tiếp tục tiến hành rà soát các khu đất công trên địa bàn, trình hồ sơ công nhận quỹ 

đất công tại tổ 4, 7 và 8 để đưa vào quản lý, khai thác hiệu quả; Tổng hợp danh sách và 

báo cáo thành phố các hộ dân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022. 

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

sử dụng tại tổ 4, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng 

4. Về văn hóa - xã hội 

4.1. Văn hóa - văn nghệ 

 Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận 

của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của phường, công tác văn hóa 

thông tin tới nhân dân trên địa bàn hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất 

nước và của địa phương; vận động nhân dân tổng vệ sinh đường phố, thông báo 

các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc đảm bảo đúng quy cách và đúng thời gian quy 

định, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu đảm bảo an ninh, an 

toàn và tiết kiệm.  

 Phối hợp với Ban trị sự giáo hội phật giáo tổ chức thành công Lễ Hội truyền 

thống Chùa Phố Cũ xuân Tân Sửu năm 2021 đảm bảo an toàn với nhiều tiết mục 

đặc sắc và các đơn vị tham gia (như: Đội văn nghệ Chùa Phố Cũ; Chi hội bảo tồn 

dân ca các dân tộc thành phố Cao Bằng; Câu lạc bộ trường sinh Hội người cao 

tuổi; Đội văn nghệ Xung kích, tổ dân phố, đội văn nghệ trường Trung học cơ sở 

Hợp Giang, Trường tiểu học Hợp Giang, Trường Mầm non 3/10; Trường Mầm 

non 1/6). 

Chỉ đạo đội văn nghệ xung kích tập luyện 05 tiết mục chào mừng Hội nghị 

tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

của phường Hợp Giang; tham gia biểu diễn 05 tiết mục văn nghệ chào mừng Hội 

nghị tuyên truyền của hội liên hiệp phụ nữ Phường; thành lập đội văn nghệ tham 

gia biểu diễn tại phố đi bộ Kim Đồng với 52 tiết mục. 
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Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tại các tổ dân phố 

chấp hành tốt quy ước; chấp hành tốt trong tổ chức việc cưới việc tang, tổ chức 

tiết kiệm, không lãng phí; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn, 

trang trí chào mừng cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. 

Tiến hành thống kê, kiểm tra cơ sở in, cơ sở xuất bản phẩm và cơ sở 

photocopy; phối hợp, kiểm tra 08 cơ sở trong lĩnh vực quảng cáo (thu giữ 12 biển 

hiệu 2 chân và ra quyết định xử phạt 01 trường hợp treo biển không đúng nơi quy 

định, với số tiền xử phạt 1.500.000đ), xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh internet 

01 trường hợp, với số tiền xử phạt 3.750.000đ. 

Thực hiện tổ chức họp xét và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận tổ dân phố 

văn hóa, kết quả: 12/12 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa năm 2020 đạt 

153,8% so với chỉ tiêu kế hoạch giao; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 

2526/2657 đạt 102,22%. 

4.2. Thể dục - thể thao 

Trong năm, duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao bảo vệ sức 

khỏe trong nhân dân, thành lập đội tập luyện tham gia giải bóng chuyền hơi chào 

xuân Tân Sửu năm 2021 do UBND Thành phố tổ chức; Chọn cử, thành lập đoàn 

vận động viên tham gia Đại hội TDTT Thành phố, tính đến ngày 15/12/2021 đã 

hoàn thành 05 bộ môn thi đấu: Việt dã, lày cỏ, cờ tướng, bóng bàn, bóng đá, bóng 

chuyền, kết quả đạt: đồng đội đạt 08 huy chương vàng, 01 huy chương bạc; cá 

nhân: đạt 03 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 01 huy chương đồng. 

4.3. Lao động thương binh và xã hội 

- Thường xuyên quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, 

công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện chi trả trợ cấp cho Người có công 

và Bảo trợ xã hội đảm bảo đúng đối tượng, thời gian quy định. Nhân dịp tết 

nguyên đán: chi trả Tiền quà tết Chủ tịch Nước cho 202 đối tượng với số tiền 

65.100.000đ, tiền quà theo Nghị quyết 68 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho 167 

đối tượng với số tiền 50.100.000đ; nhận và cấp phát gạo cứu đói tết Nguyên đán 

cho 25 hộ gia đình 855kg gạo; gạo cứu đói giáp hạt 12 hộ gia đình với 375kg gạo. 

- Nhân dịp đầu năm học mới thành lập đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và các trường học công lập, Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục với tổng số tiền: 

2.500.000 đồng. 

- Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ tổ chức các hoạt 

động: khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho Người có công tổng số: 80 

lượt với tổng số tiền là 4.858.000đ; Tổ chức thành lập đoàn thăm hỏi, động viên 

và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường 64 xuất quà, mỗi xuất 

trị giá 500.000đ, tổng số tiền là 32.000.000đ (bằng nguồn xã hội hoá). Trao tặng 

quà lưu niệm của UBND phường cho 200 người có công, gia đình chính sách trên 

địa bàn, trị giá mỗi xuất quà 80.000 đồng/xuất với số tiền 16.000.000đ. 

- Thực hiện rà soát và chi trả tiền hỗ trợ cho 05 hộ kinh doanh và 30 trường 

hợp F1 hoàn thành cách ly tập chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 theo 
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Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 32/QĐ-TTg, với tổng số tiền hỗ trợ là 

36.048.000đ  

 - Công tác giảm nghèo: Luôn được chú trọng thực hiện các chương trình 

chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng như: Chính sách 

vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cấp thẻ BHYT, đề nghị hưởng trợ cấp 

Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo đủ điều kiện thuộc diện 

hưởng trợ cấp. Thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021; trong năm đã 

triển khai các biện pháp triển khai thực hiện theo chỉ tiêu của Nghị quyết Thành 

phố, của Phường trong năm không còn hộ nghèo trên địa bàn (Xây dựng và ban 

hành Kế hoạch số 22/KH-BQL ngày 29/3/2021 kế hoạch thực hiện chương trình 

quốc gia giảm nghèo năm 2021), 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 và đảm bảo chỉ tiêu trên 

địa bàn Phường không còn hộ nghèo; hiện trên địa bàn có 08 hộ cận nghèo. 

- Kết quả giải quyết việc làm năm 2021: 210/196 lao động đạt 107,1%, đồng 

thời thực hiện rà soát cập nhật thông tin thay đổi cung lao động 12/12 tổ dân phố 

và 218/218 doanh nghiệp.  

- Tiếp nhận, giải quyết, đề nghị giải quyết: 71 hồ sơ (Trong đó: Lĩnh vực người 

có công 49 hồ sơ; lĩnh vực BTXH: 22 hồ sơ; đề nghị cấp thẻ BHYT: 38 trường hợp). 

Rà soát lập danh sách đề nghị chúc thọ, mừng thọ năm 2021: 109 trường hợp. 

- 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 10m vải lụa). 

4.4. Y tế 

-  Thực hiện các Chương trình quốc gia về y tế: tiêm chủng mở rộng và mục 

tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm:  

+ Thực hiện duy trì khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 

với tổng số lần khám bệnh là 543/500 lượt; khám dự phòng 1965 lượt, khám tuyển nghĩa 

vụ quân sự 15 chiến sỹ; Cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử: 2507 trường hợp. 

+ Thực hiện các chương trình mục tiêu y tế có kết quả, cụ thể như: Chương 

trình tiêm chủng mở rộng (tiêm chủng đầy đủ cho 117 trẻ; tiêm UV2+ phụ nữ có 

thai 96 bà mẹ, tiêm vắc xin sởi mũi 2 cho trẻ 18 tháng: 100 trẻ, tiêm vắc xin DPT 

cho trẻ 18 tháng: 100 trẻ, tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản mũi 3 cho 94 trẻ); 

Chương trình dinh dưỡng trẻ em: (Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 9,99%, Tỷ 

suất sinh: 11,6%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,66% Tổ chức uống Vitamin A cho 

trẻ 06-60 tháng tuổi: 1895 trẻ, tổ chức uống thuốc tẩy giun cho trẻ 24 tháng - 60 

tháng tuổi:2400 trẻ). 

+ Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục kiến thức an 

toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 

Thường xuyên nhắc nhở vệ sinh an toàn thực phẩm, đã kiểm tra, nhắc nhở 

207/325 cơ sở; tiến hành xử phạt 01 trường hợp vi phạm về ATTP, với tổng số 

tiền 2.000.000, đồng; kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh hành nghề y - dược tư nhân. 

Tại thời điểm kiểm tra không có cơ sở nào vi phạm, không có vụ ngộ độc thực 

phẩm nào xảy ra trong năm. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
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Đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 do đồng chí 

Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch UBND phường làm Phó trưởng ban; thành lập trung tâm chỉ huy phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 do đồng chí Chủ tịch UBND phường làm Chỉ huy 

trưởng; tiến hành bổ sung Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên ban chỉ đạo; thành lập 04 tiểu ban trực thuộc Ban chỉ đạo để triển 

khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn, bao gồm: Tiểu ban Chuyên môn (Y tế); Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; 

Tiểu ban Hậu cần, tài chính, An sinh xã hội; Tiểu ban truyền thông, dân vận, kiểm 

tra, giám sát, thi đua khen thưởng và vận động, huy động xã hội. 

Ban hành các văn bản (15 Công văn, 03 Kế hoạch) triển khai tuyên các biện 

pháp phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 và ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế, tiến hành 

cài đặt mã QR. 

Thành lập 02 tổ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm phòng, chống 

dịch, tiến hành kiểm tra, xử phạt 45 trường hợp vi phạm (trong đó; 06 cơ sở kinh 

doanh quá 22h, 36 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang tại nơi công 

cộng và 01 cơ sở kinh doanh giải khát vi phạm hành vi không thực hiện quyết định 

áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; 02 trường hợp vi phạm quy định 

về cách ly tại nhà), với tổng số tiền: 75.300.000 đồng. 

Tiến hành truy vết, hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, cụ thể: 

+ Tổng số công dân trên địa bàn thực hiện cách ly tập trung: 85; đã hết cách ly: 85 

+ Tổng số cách ly tại nhà: 360; số đã hết cách ly 338; hiện còn 22 

+ Số thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà: 1416 trường hợp (lũy tích) 

+ Tổng số mẫu được xét nghiệm: 552 mẫu (trong đó: XN lần 1: 225, lần 2: 

206, lần 3: 93, lần 4: 31). 

+ Tổng số F0 (01 trường hợp tại tổ 10 đã được đưa điều trị tại Quảng Hòa); 

F1 (93 trường hợp); F2 (342 trường hợp); F3 (44 trường hợp). 

+ Tiêm Vắc-xin Covid-19 mũi 1,2 trên địa bàn: 9.746 

+ Tiêm Vắc-xin trường THCS được:1036/1050  

 4.6. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Công tác tôn giáo trên địa bàn được tăng cường quản lý, Ban chỉ đạo công 

tác tôn giáo, các công chức chuyên môn thường xuyên theo dõi, nắm bắt các 

trường hợp tập luyện pháp luân công trên địa bàn nhằm báo cáo kịp thời nếu có 

vấn đề phát sinh; tình hình hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn phường trước, trong 

và sau Lễ phục sinh số đồng bào theo đạo Công giáo hoạt động, tổ chức Lễ theo 

đúng quy định của pháp luật, Lễ cầu nguyện của giáo dân được tổ chức tại nhà 

riêng; không tổ chức Lễ Phật Đản do tình hình dịch bệnh Covid-19.   

Theo dõi, nắm bắt các trường hợp tập luyện pháp luân công trên địa bàn 

nhằm báo cáo kịp thời nếu có vấn đề phát sinh; đã phối hợp tiến hành tuyên 

truyền, nhắc nhở, ký cam kết ...... 

4.7. Công tác chữ thập đỏ 
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Chỉ đạo Hội chữ thập đỏ phường tổ chức thành công Đại hội chữ thập đỏ 

nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo chi hội trực thuộc phối hợp với các tổ chức đoàn thể 

của tổ dân phố thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công 

tác từ thiện, nhân đạo. Trong năm, Hội Chữ thập đỏ phường hỗ trợ 01 trường hợp 

gặp sự cố cháy nhà tại tổ 3 và 01 gia đình hội viên Hội chữ thập đỏ gặp khó khăn 

(phẫu thuật cong vẽo cột sống), với tổng số tiền là 1 triệu đồng. 

5. An ninh - Quốc phòng 

5.1. Công tác an ninh trật tự 

- Công tác an ninh trật tự 

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, cơ bản không có vấn đề 

phức tạp xảy ra. Trong năm, các hoạt động tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp và 

có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là  đánh nhau gây mất trật tự 

công cộng, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tình hình cụ thể trong năm 

tiến hành gọi hỏi lập hồ sơ 11 đối tượng tù tha trở về địa phương; theo dõi, quản lý 

án treo tại địa phương 06 đối tượng trong công tác phòng ngừa tội phạm. 

 - Tình hình an ninh chính trị: tham mưu thực hiện các biện pháp ngăn chặn 

trong lĩnh vực hoạt động tôn giáo, không để xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến an ninh 

trật tự trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; 

trên địa bàn phường trong năm ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. 

 - Tình hình trật tự an toàn xã hội: Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội 

phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

 + Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự: Điều tra khám phá 10 

vụ - 16 đối tượng (đánh bạc 02 vụ - 08 đối tượng, tiến hành xử phạt 08 đối tượng 

với số tiền 12.000.000đ và 1.645.000đ tang vật; trộm cắp tài sản 03 vụ - 03 đối 

tượng, tiến hành xử phạt 01 vụ - 01 đối tượng, 02 vụ - 02 đối tượng phạt cảnh cáo; 

gây mất trật tự công cộng 01 vụ - 01 đối tượng, phạt cảnh cáo; ném xi lanh vào 

nhà người khác 01 vụ - 01 đối tượng, tiến hành xử phạt vơi số tiền 500.000đ; 

chuyển đối tượng và tang vật cho đội nghiệp vụ công an thành phố giải quyết theo 

thẩm quyền 02 vụ - 02 đối tượng) 

 + Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy: Bắt quả tang 15 vụ - 

15 đối tượng có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy (ban hành quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính: 02 vụ - 02 đối tượng với số tiền 1.500.000đ; 

phạt cảnh cáo 10 vụ - 10 đối tượng; chuyển đối tượng và tang vật cho đội nghiệp 

vụ công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền  03 vụ - 03 đối tượng) 

- Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự: Thực hiện tốt công tác quản 

lý cư trú, trong năm đăng ký lưu trú cho khách Việt Nam: 51.318 lượt người, 

khách nước ngoài 323 lượt người; tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú 10 

lượt - 05 cơ sở và 25 phòng trọ, tiến hành nhắc nhở, hướng dẫn 07 trường hợp 

chưa đăng ký tạm trú theo quy định; xử phạt 01 cơ sở lưu trú không thực hiện 

thông báo lưu trú theo quy định, với mức xử phạt 1,5 triệu đồng. 

- Công tác tuyên truyền, vận động thu hồi Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ 

trợ: 02 vụ do công dân tự giác giao nộp gồm 01 khẩu súng trường carbin, 01 quả 

lựu đạn và 727 viên đạn quân dụng các loại. 

- Xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông trật tự: 36 trường hợp với tổng số 

tiến phạt 26.300.000đ (hai mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng). 
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5.2. Công tác quốc phòng 

- Tập trung chỉ đạo công tác diễn tập và hoàn thành các văn kiện diễn tập; tổ 

chức thành công cuộc diễn tập khu vực chiến đấu phòng thủ năm 2021; đã huy 

động trung đội dân quân cơ động tham gia thực hành huấn luyện và tổ chức diễn 

tập 28đ/c và quân số thực hành Lễ ra mắt dân quân thời chiến 107đ/c; tiến hành 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. 

- Hướng dẫn 29 đối tượng chính sách hoàn thiện hồ sơ hưởng các chế độ theo 

quy định (Quyết định 142, 62, 49); Tổ chức gặp mặt và động viên tuyển quân đối 

với tổ dân phố, gia đình có thanh niên, các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 

2021, cắt cử lực lượng tham gia Lễ tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ; 

hàng tháng, thực hiện bảo quản vũ khí. 

- Đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2021: 3/3 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ 

quân sự; Chuyển nghĩa vụ quân sự cho 46 trường hợp đi học các trường chuyên 

nghiệp; rà soát thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để chuẩn bị cho công tác gọi 

khám tuyển với 46 thanh niên (công dân trong độ tuổi 18-27: 28 thanh niên, công 

dân đủ 17 tuổi: 18 thanh niên); xây dựng kế hoạch tuyển quân, khám tuyển chuẩn 

trên địa bàn, đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại trạm y tế phường cho 15 

thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chuẩn bị các nội dung thực 

hiện giao ban, triển khai nhiệm vụ đối với Dân quân và Thôn đội trưởng. 

 - Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự 

địa phương năm 2021, tiến hành kết nạp dân quân mới năm 2021 là 14 đồng chí; 

công nhận dân quân hoàn thành nghĩa vụ năm 2021 là 06 đồng chí; rà soát lập 

danh sách đối tượng 3,4 theo quy định (Đối tượng 3: đã bồi dưỡng xong đạt 

100%; Đối tượng 4 chưa bồi dưỡng là 15 đồng chí); Thường xuyên tăng cường 

công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng & an ninh và tập huấn Luật 

Quốc phòng. 

- Công tác Dân quân tự vệ: Thường xuyên thực hiện rà soát các công dân 

trong độ tuổi dân quân và tiến hành kết nạp những công dân trong độ tuổi vào lực 

lượng dân quân theo quy định (tỷ lệ Đảng viên 6/82 đ/c đạt 7,2%, Đoàn viên 76/82 

đ/c đạt 92,7%). Công tác bảo quản VKTB của lực lượng DQTV được thường 

xuyên kiểm tra và tác lau chùi, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật của các đơn vị 

theo đúng chế độ quy định.  

- Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, PCTT-TKCN bảo đảm 

quân số, VKTB, nắm chắc tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn, tham gia huấn 

luyện dân quân theo kế hoạch cấp trên; phối hợp với Công an phường thực hiện 

theo Nghị định 03 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn 

an toàn xã hội; trong năm xảy ra 01 vụ cháy tại tổ 3, Ban Chủ huy quân sự phường 

đã huy động lực lượng phối hợp. Phối hợp với lực lượng công an, Bảo vệ dân phố 

khi cần thiết để chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra. 

6. Nội vụ - Tư pháp - Thanh tra 

6.1. Công tác Nội vụ - cải cách hành chính 

 a) Công tác Nội vụ: 

 - Tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ; duy trì việc chấp hành nội 

quy cơ quan, rà soát các thủ tục hành chính; Rà soát, báo cáo tổng kết khen thưởng 
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thành tích kháng chiến, khen thưởng công tác bầu cử, khen thưởng diễn tập và 

khen thưởng thành tích công tác năm 2021. 

 - Trong năm 2021 có 02 nhân sự xin nghỉ việc (Bí thư đoàn phường, Phó 

chỉ huy trưởng Ban CHQS Phường); Đối với việc sắp xếp, kiện toàn người hoạt 

động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc tại tổ dân phố luôn 

được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trong năm có 02 tổ có đơn xin nghỉ chức danh Bí 

thư, tổ trưởng tổ dân phố tại tổ dân phố 7 và 9 đã xem xét giải quyết cho 01 trường 

hợp tại tổ 7 vì lý do sức khỏe (tính đến nay đã có 05 tổ/12 tổ xin nghỉ chức danh 

Bí thư, tổ trưởng). 

 - Kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại phường 

và tổ dân phố theo quy định; Tiếp tục đề xuất kiện toàn chức danh nhân viên y tế 

thôn bản còn vướng mắc do chưa có văn bản triển khai hướng dẫn cụ thể văn bản 

của UBND tỉnh. 

 - Hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền trình xét đề nghị tặng huy 

hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” trên địa bàn phường 

Hợp Giang tổng 13 cá nhân đề nghị xét tặng. 

 - Thực hiện tuyển dụng được 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Phó Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự phường đúng quy trình, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn 

theo chức danh cần tuyển dụng (có quyết định bổ nhiệm từ ngày 01/11/2021). 

b) Công tác cải cách hành chính: 

- Tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ; duy trì việc chấp hành nội quy 

cơ quan, rà soát các thủ tục hành chính, tiếp nhận bổ sung cơ sở vật chất do 

UBND Thành phố cấp; Tổ chức thực hiện các kế hoạch liên quan tới thực hiện cải 

cách hành chính. Tiếp tục duy trì việc trực và giải quyết các thủ tục hành chính 

liên quan đến công tác chuyên môn, theo đó đạt kết quả: 7.153/7153 thủ tục hành 

chính được giải quyết đúng hạn. 

- Tiếp tục duy trì thực hiện quy định, quy chế hoạt động của UBND; kiện 

toàn các tổ hòa giải, tổ tự quản, đồng thời tổ chức ra mắt, tuyên truyền pháp luật 

về ma túy, các hành vi thường gặp trong các lĩnh vực vi phạm trật tự vỉa hè lòng 

đường, môi trường,  

 c) Công tác khen thưởng:  

- Cấp phường: Khen thưởng 42 cá nhân, 18 tập thể với tổng số kinh phí khen 

thưởng là: 19.387.000đ (mười chín triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng) 

+ Khen thưởng công tác quốc phòng quân sự địa phương: 03 cá nhân (kinh 

phí khen thưởng 779.000đ) 

+ Khen thưởng phòng, chống covid-19: 02 hộ gia đình, 01 tập thể  (kinh phí 

khen 1.013.000đ) 

+ Khen thưởng tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021: 02 tập thể, 

05 cá nhân (kinh phí khen thưởng là 2.259.000đ) 

+ Khen thưởng công tác bầu cử: 09 tập thể, 21 cá nhân (kinh phí khen thưởng 

9.606.000đ) 

+ Khen thưởng công tác diễn tập: 06 tập thể, 11 cá nhân (kinh phí khen 

thưởng 5.730.000đ) 

- Lập hồ sơ và đê nghị các cấp khen thưởng:  
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+ Đề nghị UBND thành phố khen thưởng trong công tác bầu cử, công tác 

diễn tập: 03 tập thể, 05 cá nhân ( công tác bầu cử 02 tập thể, 04 cá nhân; diễn tập 

01 tập thể, 01 cá nhân) 

+ Công an Thành phố khen thưởng 01 tập thể và giám đốc Công an tỉnh khen 

thưởng 01 cá nhân trong nhiệm vụ phát động tập trung phong trào "Toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc"; Đề xuất Bộ Công an khen thưởng tập thể cán bộ và nhân dân 

phường có thành tích phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021;  

 6.2. Công tác Tư pháp 

 - Trong năm, tổ chức 04 hội nghị riêng về tuyên truyền văn bản pháp luật tại 

UBND phường với 268 lượt người tham gia, tổ chức lồng ghép tuyên truyền tại 12/12 

tổ dân phố; Tiếp nhận mới, giải quyết và trả đúng hạn 7.114 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư 

pháp (trong đó: Chứng thực có: 5663 thủ tục cụ thể chứng thực bản sao: 4634 đầu văn 

bản, 904 trường hợp chứng thực chữ ký, chứng thực 125 hợp đồng; hộ tịch có 1.451 hồ 

sơ, cụ thể: 265 trường hợp đăng ký khai sinh, 82 trường hợp đăng ký khai tử, 67 

trường hợp đăng ký kết hôn, 631 trường hợp cấp trích lục bản sao, 232 trường hợp xác 

nhận tình trạng hôn nhân, 08 trường hợp thay đổi cải chính; thủ tục liên thông cấp thẻ 

bảo hiểm trẻ em 166 trường hợp);  

 - Tiếp nhận và vào sổ theo dõi 06 quyết định thuận tình ly hôn;  01 quyết 

định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; 01 biên bản về việc bàn giao phạm nhân 

được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; 01 thông báo về tình hình chấp hành án 

phạt tù;  01 thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp; 01 thông báo 

về việc tạm giữ, 01 thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ; 13 

giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù; tống đạt 02 giấy triệu tập đến đối 

tượng phải thi hành; 01 quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn; 03 thông báo về 

việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 02 thông báo về việc áp dụng biện 

pháp cấm di khỏi nơi cư trú; 02 Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; tiếp nhận 01 giấy 

chứng nhận phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện; tiếp nhận từ  cán 

bộ công an thi hành án thành phố 01bộ hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

 6.3. Công tác thanh tra 

 Tính đến thời điểm 15/12/2021 Ủy ban nhân dân phường tiếp nhận và xử lý, 

giải quyết đơn thư, khiếu nại 31 đơn, (trong đó 29 đơn kiến nghị, phản ánh, đơn 

thuộc thẩm quyền đã giải quyết 22 đơn, 05 đơn không thuộc thẩm quyền, 02 đơn 

xem để biết và 01 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại - không thuộc thẩm quyền giải 

quyết). Tại các tổ dân phố tổ chức hòa giải thành 01 vụ việc (Tổ 08 hòa giải mâu 

thuẫn về đất đai). 

 III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ DÂN PHỐ 

 Các tổ dân phố tích cực triển khai các hoạt động của cấp ủy, chính quyền 

trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền ngày bầu cử, thông báo treo cờ, băng zôn khẩu 

hiệu, áp phích, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức niêm yết danh sách cử 

tri, danh sách người ứng cử, tiểu sử tóm tắt của những người ững cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND các cấp đúng thời gian quy định; tuyên truyền vận động 

Nhân dân tham gia, chung tay cùng thực hiện thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19; Vận động nhân dân, đảng viên chung tay ủng 

hộ trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, với tổng số tiền:106.750.000đ 

(một trăm linh sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) 
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 Đến nay, thực hiện chỉ đạo của chính quyền các cấp, Nhân dân trên địa bàn 

vừa phòng chống dịch trong tình hình mới (thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19) vừa lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế địa 

phương. Dưới sự chỉ đạo của chính quyền Phường, các tổ dân phố có vỉa hè thuộc 

danh mục được cải tạo nâng cấp, dự án Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ 

phải Sông Bằng tại tổ 8, dự án Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông 

Hiến tại tổ 1,2,3,4 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, trả 

mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện theo chủ trương đầu tư của Thành phố. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Thuận lợi 

 Luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, 

UBND Thành phố và của Đảng ủy, ngay từ đầu năm UBND phường đã chủ động 

xây dựng Chương trình công tác, Kế hoạch, kịch bản thu ngân sách, kịch bản, tình 

huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động thực hiện mục 

tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; Định kỳ hàng 

tuần, tháng tổ chức giao ban đánh giá tình hình để chỉ đạo triển khai phù hợp, hiệu 

quả, đảm bảo các nội dung, chương trình đề ra (đã ban hành 1.313 văn bản để chỉ 

đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ thuộc các ngành, các lĩnh vực). 

 Và kiên định với biện pháp chủ yếu là tuyên truyền, vận động nhân dân sau đó 

xử lý vi phạm, xử phạt hành chính đối với những đối tượng cố tình vi phạm. Ý thức 

của người dân nâng lên, tự mình phấn đấu lao động, kinh doanh… làm giàu góp phần 

vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Phường đạt kết quả nhất định; Bên 

cạnh đó sự phối hợp, hỗ trợ của các đoàn thể, tập thể cán bộ, công chức  và của các 

ông, bà Tổ trưởng dân phố, tổ tự quản, Tổ hòa giải cơ sở, Ban bảo vệ dân phố 

Phường nhiệt tình, trách nhiệm và luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; và kiện toàn bộ máy chính quyền ngay sau 

bầu cử và ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ đảm bảo rõ 

người, rõ việc, phát huy năng lực sở trường của cán bộ, công chức. 

 2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn 

chế và nguyên nhân cụ thể như sau: 

 - Công tác thu ngân sách trong năm 2021 mặc dù được chỉ đạo quyết liệt 

nhưng vẫn còn một số cơ sở kinh doanh (như hoạt động kinh doanh nhà cho thuê, 

bán quần áo, giầy dép, hàng đông lạnh, hàng xôi, bánh cuốn,...) chưa được đưa 

vào quản lý thuế theo quy định và một số còn kê khai mức thuế khoán thấp so với 

thực tế. Nguyên nhân: đối với hoạt động kinh doanh nhà cho thuê thuộc lĩnh vực 

dân sự, chủ nhà thường thỏa thuận kê khai thấp doanh thu 1 năm dưới 100 triệu để 

trốn thuế; và lĩnh vực thương nghiệp (như bán hàng đông lạnh, quần áo, giầy 

dép,..) khi ấn định, điều chỉnh, ấn định mức doanh thu trong lĩnh vực này còn khó 

khăn do không có nghiệp vụ, còn cảm tính và các hộ kinh doanh không phối hợp, 

hợp tác. 

- Còn chỉ tiêu có nguy cơ, khả năng không đạt chỉ tiêu trong lĩnh vực văn 

hóa, xã hội, chỉ tiêu về số người tham gia BHXH. Nguyên nhân: Do ảnh hưởng 
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của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều thành phần nên 

không có điều kiện để tham gia BHXH tự nguyện.  

- Việc kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách, các 

đoàn thể tại tổ dân phố còn vướng mắc; Một số người hoạt động không chuyên 

trách tại tổ dân phố xin nghỉ do không đảm bảo được công việc. Nguyên nhân: 

Người hoạt động không chuyên trách còn phải kiêm nhiệm chức danh (Bí thư kiêm 

tổ trưởng dân phố,...), biên chế thì giảm trong khi đó khối lượng thì nhiều do sáp 

nhập tổ nên việc triển khai công việc tại tổ còn gặp khó khăn, một số nội dung 

chưa kịp thời và khi bí thư, tổ trưởng vắng thì không có ai quản lý điều hành trong 

thời gian vắng mặt. 

- Còn tình trạng sử dụng vỉa hè để kinh doanh lấn vạch; và tình trạng dừng, 

đỗ xe không đúng nơi quy định đã được tăng cường kiểm tra, nhắc nhở nhưng còn 

xảy ra; tình trạng chó thả rông chưa được xử lý, giải quyết triệt để. Nguyên nhân:  

+ Ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao, chưa chấp hành quy 

định về trật tự vỉa hè, lòng đường, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và trong 

lĩnh vực chó thả rông; bên cạnh đó trên địa bàn còn thiếu điểm đỗ xe tĩnh.  

+ Việc xử lý chó thả rông còn gặp khó khăn do thiếu công cụ chuyên dụng, 

khi thực hiện bằng vợt, thòng lọng thường gây nguy hiểm cho người, chủ phương 

tiện khi tham gia giao thông và người thực hiện nhiệm vụ. 

Phần thứ hai: 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC MỤC TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu thực hiện thắng lợi theo mục Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

phường Hợp Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, với mục tiêu chung: 

Giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng bộ, hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng phường có kinh tế phát triển ổn 

định; thực hiện tốt công tác chính sách; duy trì xây dựng phường điển hình về trật 

tự đô thị, tiến tới xây dựng phường văn minh đô thị, trọng tâm là xây dựng đô thị 

xanh, sạch, đẹp. 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Chỉ tiêu về kinh tế 

 - Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 13.330.451.044 đồng  

- Phấn đấu phát triển trên 20 hộ kinh doanh trở lên (đối với những hộ đạt 

ngưỡng nộp thuế). 

- Giá trị tiểu thủ công nghiệp: Phấn đấu đạt 25 tỷ đồng. 

- Bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ: Phấn đấu đạt 1.033,780 tỷ đồng. 

2.2. Xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường 

- Phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không mắc vi phạm tổ chức 

thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. 

 - Duy trì chất lượng đối với tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận 

theo tiêu chí mới. 
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 - Xây dựng mới 03 tuyến phố văn minh đô thị, gồm: phố Thầu, phố Cũ, phố 

Vườn Cam. 

2.3. Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội 

- Chỉ tiêu về văn hóa: 

+ Tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá 70% trở lên.  

+ Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá 93% trở lên. 

+ Phấn đấu xây dựng 01 nhà sinh hoạt cộng đồng trở lên. 

- Chỉ tiêu về giáo dục đào tạo: 

Phấn đấu tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp năm học 2021-2022: 

+ Đối với tiểu học: Tỉ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học 

99,6%; từ 99% trở lên học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học;  

+ Đối với trung học cơ sở: Tỷ lệ lên lớp thẳng 99% trở lên; tốt nghiệp lớp 9 

đạt 98% trở lên. 

+ Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại các trường công lập, 

tằng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục Mầm non trẻ tư thục trên địa 

bàn; Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. 

Duy trì 03 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, trong đó phấn đấu 01 

trường đạt chuẩn mức độ II. 

- Chỉ tiêu về lao động thương binh - xã hội:  

+ Phấn đấu, duy trì trên địa bàn không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới. 

+ Giải quyết việc làm 195 lao động. 

- Chỉ tiêu về y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình: 

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 10%. 

+ Giảm tỷ suất sinh 0.05%o. 

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0.7%. 

2.4. Chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh 

+ Phấn đấu 100% chỉ tiêu giao quân. 

+ Phấn đấu trên 83% tổ dân phố đạt chuẩn "an toàn về an ninh trật tự" 

+ Phường phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". 

2.5. Chỉ tiêu về cải cách hành chính 

+ Phấn đấu chính quyền phường Hợp Giang đạt chính quyền điện tử từ mức 

độ 3 trở lên. 

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022  

3.1. Về kinh tế 

- Về thu ngân sách: 
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+ Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường công tác thu 

NSNN 2022. Siết chặt công tác quản lý các địa chỉ thu ngân sách, rà soát doanh 

thu, mức thuế, tình hình thực tế kinh doanh đối với hộ nộp thuế theo phương pháp 

khoán; đảm bảo doanh thu, mức thuế sát với thực tế kinh doanh; Phấn đấu thu đạt 

chỉ tiêu ngân sách do Nghị quyết đầu năm đề ra với giải pháp chủ yếu như: Chủ 

động phát triển nuôi dưỡng nguồn thu trên cơ sở quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc 

đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo 

thu đúng, thu đủ, công bằng, kịp thời và tăng cường kiểm tra, rà soát để chống thất 

thu, lạm thu, quan tâm thực hiện tốt chính sách miễm giảm thuế. Để đảm bảo thực 

hiện tốt các giải pháp trên, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản 

lý của chính quyền và vai trò vận động quần chúng của UB.MTTQ, các đoàn thể, 

thành viên hội đồng tư vấn thuế thành viên là các tổ trưởng tổ dân phố và các hộ 

kinh doanh qua đó tuyên truyền giáo dục đối tượng chịu thuế hiểu và chấp hành 

đúng quy định. 

+ Tiếp tục củng cố và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng: 

Tài chính, thuế và hội đồng Tư vấn thuế của Phường. Thường xuyên kiểm tra tài 

chính để chủ động phòng, chống các biểu hiện tiêu cực. Chỉ đạo chặt chẽ việc chi 

ngân sách theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo cân đối thu, chi và tiết kiệm theo 

đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo các yêu cầu chi thiết yếu và chi cho đầu tư 

phát triển. 

+ Đề xuất với cấp trên tạo điều kiện phát triển tập trung cho thương mại - 

dịch vụ góp phần chuyển đổi rõ nét cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Tuyên truyền phổ 

biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thương mại - 

dịch vụ trong các thành phần kinh tế, các hộ kinh doanh và nhân dân cung cấp 

những thông tin cần thiết để khuyến khích phát triển mạnh ở lĩnh vực này. 

+ Thường xuyên tăng cường quản lý nhà nước, không để tình trạng buôn 

bán, lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, cản 

trở giao thông. Qua đó hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh 

hoạt động đúng luật, mang lại hiệu quả cao.  

+ Đảm bảo an ninh trật tự để doanh nghiệp phát triển sản xuất, giải quyết 

việc làm ổn định cho một bộ phận lao động ở địa phương. 

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình hoạt động 

theo đúng thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, bảo 

vệ môi trường, sức khỏe và an toàn lao động cho nhân dân. Động viên các thành 

phần kinh tế đầu tư kinh doanh phát triển. 

- Về chi ngân sách: 

Chặt chẽ trong công tác điều hành chi ngân sách theo hướng thiết thực, hiệu 

quả, tăng cường thực hành tiết kiệm đối với các khoản chi không thực sự cần thiết 

(tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm sử dụng ngân sách… chống lãng phí, 

dành nguồn lực ưu tiên cho các nhiệm vụ cấp thiết, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chi 

ngân sách của phường trong năm 2022. Thực hiện chi ngân sách theo dự toán 

được duyệt, đảm bảo chi đúng, chi đủ, đáp ứng nhu cầu chi cho các hoạt động 

kinh tế xã hội của địa phương, theo đúng Luật và các văn bản hướng dẫn. 
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3.2. Về quản lý đô thị, đất đai tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng và 

xây dựng cơ bản 

- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý trật tự đô thị, vệ 

sinh môi trường, vận động các đơn vị đóng chân trên địa bàn và nhân dân có ý 

thức chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tạo mỹ quan đô thị. Nâng cao chất 

lượng hoạt động của Đội trật tự đô thị Phường, Tổ tự quản dân phố; 100% số hộ 

cam kết không vứt rác thải, đổ nước thải bừa bãi; xử lý nghiêm các trường hợp 

giết mổ gia súc, gia cầm trái phép hoặc gây ô nhiễm môi trường. Thường xuyên 

kiểm tra và kịp thời sửa chữa đồng thời xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng, 

hư hại đến các công trình công cộng. 

- Tiếp tục duy trì và xây dựng "mô hình Tổ tự quản tổ dân phố về quản lý 

trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự" tại một số tuyến phố chính 

trên địa bàn Phường, trọng tâm hướng tự quản về tổ dân phố, khu dân cư. 

- Tiếp tục rà soát các tuyến đường ngõ bị hỏng, xuống cấp, vận động Nhân 

dân đóng góp kinh phí, ngày công thực hiện sửa chữa theo hình thức Nhân dân 

làm, nhà nước hỗ trợ. 

 - Tổng hợp nhu cầu lắp đặt điện chiếu sáng tại các ngõ tiến hành đầu tư xây 

dựng theo quy định. 

3.3.Về văn hóa - xã hội 

- Văn hoá, thể dục, thể thao: Gắn kết phát triển văn hoá với phát triển kinh 

tế, xây dựng đời sống văn hoá, gia đình, tổ văn hóa và cơ quan đơn vị, trường học 

văn hoá. Thực hiện  tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các hoạt động văn 

hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. 

- Giáo dục - đào tạo: Chỉ đạo các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 

2021-2022, 2022-2023 theo đúng kế hoạch. Đảm bảo duy trì và nâng cao chất 

lượng dạy và học trong các nhà trường. Lập hồ sơ kiểm tra, đánh giá công nhận 

kết quả duy trì chất lượng công tác phổ cập giáo dục các cấp. Duy trì chất lượng 

các trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn Phường. 

- Lao động thương binh - xã hội: Tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách 

tạo việc làm mới và giải quyết việc làm. Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực 

hỗ trợ cho giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, 

các chương trình mục tiêu khác để tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản 

xuất. Tiếp tục chú trọng các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và chính sách đối 

với người có công. 

- Y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”, 

kiên quyết không để dịch lây lan trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng công 

tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Phát hiện và 

khống chế kịp thời dịch, bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch nguy hiểm. Triển khai có 

hiệu quả các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình. Động viên nhân viên y tế 

thôn bản theo học các lớp đào tạo theo khung chương trình Bộ y tế quy định; Tổ 
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chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, đặc biệt chú trọng kiểm tra, 

kiểm soát các mặt hàng thuốc đã có thông báo thu hồi do không đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn lưu hành nhưng vẫn lưu thông trên thị trường. 

3.4. Công tác Nội vụ, Tư pháp, Cải cách hành chính 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật tới các tổ dân phố và 

nhân dân trên địa bàn; Duy trì việc trực tiếp nhận, xử lý, trả kết quả các thủ tục 

hành chính, thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.  

- Tăng  cường tuyên truyền đến người dân, cơ quan doanh nghiệp về hiệu quả 

việc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến; cử cán bộ, công chức tham gia các 

lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc; trang bị cơ sở vật 

chất phục vụ trong công tác xây dựng chính quyền điện tử đảm bảo hiệu quả. 

- Duy trì công tác tiếp công dân, nhận, phân loại, thẩm định, xử lý các đơn, 

thư của công dân. 

3.5. Về quốc phòng - an ninh 

 - Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện dân 

quân theo đúng kế hoạch. 

- Tổ chức khám sơ tuyển thanh niên nhập ngũ đủ chỉ tiêu đảm bảo chất lượng. 

- Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và đảm bảo 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Thực hiện có hiệu quả chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm. 

- Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc", củng cố các cụm an ninh, quản lý, giáo dục cảm hóa 

người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 

2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND phường Hợp Giang./. 
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- Công an, Trạm Y tế Phường; 

- Đội trật tự đô thị, BVDP Phường; 

- Bí thư, tổ trưởng 12 tổ dân phố; 
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