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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 01 và phương hướng 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022 

 

  

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của phường Hợp Giang, 

Thường trực UBND phường đã chỉ đạo các công chức chuyên môn chủ động xây 

dựng kế hoạch công tác theo từng tháng, quý, năm nhằm đảm bảo hoàn thành 

nhiệm vụ chỉ tiêu được giao. Kết quả đạt được như sau: 

Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

UBND phường Hợp Giang đã tổ chức triển khai nhiệm vụ thực hiện các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường Hợp Giang 

về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022(số liệu theo biểu các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế kèm theo). 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Nông nghiệp 

Chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích các hộ sản xuất nông nghiệp tăng năng 

suất rau màu; công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện 

thường xuyên. 

Tuy nhiên trên địa bàn phường phát triển chủ yếu về tiểu thủ công nghiệp, 

thương mại - dịch vụ, chỉ còn một số ít nhân dân (khoảng 0,7% số hộ) thực hiện chăn 

nuôi và trồng trọt với quy mô, diện tích nhỏ ( có 21 hộ sản xuất nông nghiệp chiếm 

tỉ lệ 0,7% số hộ trong đó trồng trọt: 12 hộ trồng rau với tổng diện tích khoảng 
2500m2; chăn nuôi: 09 hộ chủ yếu chăn nuôi lợn với tổng số lợn thịt 59 con, lợn 
nái 05 con, lợn đực 8 con).  

2. Công nghiệp - Xây dựng 

2.1. Công nghiệp  

Các hộ tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định, dần tăng nhịp 

độ phát triển phù hợp với tình hình thích ứng linh hoạt vừa phòng chống dịch vừa 

phát triển kinh tế  (giá trị sản lượng theo biểu chi tiết đính kèm). 

2.2. Công tác Quản lý trật tự xây dựng 

- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra, 

chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về hoạt động 

xây dựng trên địa bàn.  

- Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố kiểm tra hoạt động xây 

dựng trên địa bàn:        02 công trình 

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị kiểm tra trước cấp phép:  04 trường hợp 
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- Phối hợp với phòng quản lý đô thị thẩm định xin phép chặt cây: 02 trường hợp 

- Thực hiện giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân, cử tri, chỉ đạo của 

UBND cấp trên:         01 trường hợp 

+ Phối hợp với Ban DVCI kiểm tra việc hỏng ống thoát nước của trường 

mầm non 3-10 do thi công vỉa hè tuyến phố Bế Văn Đàn. 

- Xử phạt các trường hợp vi phạm hành chính (Lập biên bản và ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính ) với tổng số tiền 800.000đ    04 trường hợp 

- Ban hành kế hoạch và thông báo tổ chức Chợ hoa xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ra quân cao điểm thiết lập trật tự 

và chỉnh trang đô thị, trật tự vỉa hè, lòng đường, trật tự an toàn giao thông và vệ 

sinh môi trường trên địa bàn phường Hợp Giang dịp tết Nhâm Dần năm 2022. 

2.3. Công tác xây dựng tuyến phố văn minh đô thị 

- Duy trì các tuyến phố văn minh đã được công nhận, xây dựng các tuyến 

phố văn minh đạt các tiêu chí theo kế hoạch giao. 

- Thực hiện thanh toán số tiền nhân dân đóng góp trồng cây xanh trên tuyến 

phố Bế Văn Đàn. 

 3.Thương mại - dịch vụ 

  Hoạt động thương mại dịch vụ diễn biến thuận lợi, hàng hóa phong phú, 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tính đến thời điểm 14/01/2021: 

- Tổng số hộ kinh doanh cá thể: 1254 hộ kinh doanh 

 - Số hộ đang quản lý thuế: 482 hộ (số hộ đến ngưỡng nộp thuế 435 hộ; số 
hộ chưa đến ngưỡng nộp thuế là 47 hộ; số hộ còn lại hiện đang tiếp tục được rà 

soát đưa vào quản lý đảm bảo theo quy định). 

 4.  Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, giải ngân 

4.1. Công tác đầu tư, giải ngân xây dựng 

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán công trình: Sân nhà văn hóa cộng đồng tổ 5. 

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán công trình: Cống thoát nước ngách 005, ngõ 

02, phố Cũ 

4.2. 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 thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn 

Phường do Thành phố quản lý 

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

thực hiện duy trì thường xuyên. 

- Nghiệm thu dịch vụ công ích tháng 12/2021. 

 5. Tài chính, thu chi ngân sách 

 - Xây dựng và triển khai thực hiện kịch bản chi tiết thu ngân sách năm 2022 

phấn đấu đảm bảo kết quả thu ngân sách đạt chỉ tiêu cấp trên giao.  
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 - Kết quả thu NSNN đến ngày 14/01/2022 là: 248.050.486/13.333.500.000đ đạt 

2% so với dự toán giao, đạt 85% so với cùng kỳ năm 2021. 

 6. Đất đai - Tài nguyên môi trường 

 Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được quan tâm, tăng 

cường phối hợp thực hiện tiếp nhận và giải quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai 

của nhân dân trên địa bàn. 

 -  Đất đai 

 + Xác nhận đất phi nông nghiệp cho 08 trường hợp giao dịch về đất đai  

 + Xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp: 01 trường hợp 

  + Thẩm định, đo đạc, xác định ranh giới đất cho 07 trường hợp  

 + Xác minh đơn: 01 trường hợp 

 + Tham gia cưỡng chế: 01 vụ 

 + Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 05 hồ sơ 

 -  Công tác Môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh 

môi trường trên địa bàn  

 II.LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

 1. Văn hóa - thể thao 

 - Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức văn nghệ mừng đảng mừng xuân năm 2022 

trong tình hình diến biến dịch phức tạp. 

 - Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân tập luyện thể dục thể 

thao nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật. 

 - Đăng các tin bài về công tác quản lý văn hóa, quản lý nhà nước trên trang 

thông tin điện tử phường Hợp Giang với nội dung phong phú, các chuyên trang 

được cập nhật thường xuyên. 

 2. Y tế 

  Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tăng cường tập trung các biện pháp phòng chống 

dịch trên địa bàn; nâng cáo công tác khám chữa bệnh, tiếp tục chỉ đạo công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trước dịp lễ, Tết. 

   -  Công tác phòng chống dịch bệnh  

 Trong tháng 01 Ban chỉ đạo phòng chống dịch ,trạm y tế phối hợp Công an 

phường, Trung tâm y tế thành phố, tổ dân phố tuyên truyền thực hiện công tác 

phòng chống dịch trên địa bàn. 

 + Theo dõi cách ly tại nhà: 568 trường hợp, sức khỏe bình thường 

 + Điều tra mới được: 435 trường hợp từ vùng dịch về, tư vấn tự theo dõi 

sức khỏe và thực hiện 5K trong công tác phòng chống dịch do Bộ  Y tế qui định 

 - Ban hành quyết định cách ly tại nhà 219 quyết định các trường hợp F0, F1 

trên địa bàn. 

 -  Công tác khám chữa bệnh 

 + Tổng số lần khám bệnh: 19 lượt 



4 

 

 -  Chương trình tiêm chủng mở rộng 

 + Tiêm chủng đầy đủ: 12 trẻ 

 + Phụ nữ có thai tiêm UV2+: 03 bà mẹ 

 + Trẻ em 18 tháng tiêm Sởi mũi 2: 08 trẻ 

 +  Trẻ em 18 tháng tiêm DPT: 98 trẻ 

 + Tiêm viêm não Nhật bản mũi 1 : 12 trẻ 

 - Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, Y dược tư nhân 

 + Kiểm tra nhắc nhở Vệ sinh an toàn thực phẩm được 03 cơ sở 

 3. Giáo dục: 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn 

bản chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

4. Công tác dân tộc - tôn giáo: 

Thực hiện tốt các chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn, các hộ cận nghèo, các hộ gia đình chính sách là người dân 

tộc thiểu số được quan tâm. 

Tình hình tôn giáo trên địa bàn hoạt động thuần tuý, theo quy định của pháp 

luật. UBND phối hợp với UB.MTTQ, các tổ chức đoàn thể phường tuyên truyền 

tới nhân dân việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đảm bảo thực hiện các hoạt động tôn 

giáo đúng quy định. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm bắt, báo 

cáo kịp thời tới cơ quan cấp trên các đối tượng lợi dụng tôn giáo hoạt động trái 

phép góp phần ổn định an ninh chính trị.  

Tới thời điểm 14/01/2022 không có đơn thư, khiếu nại trong lĩnh vực tôn giáo. 

5. Công tác lao động thương binh xã hội 

 - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường, thực 

hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có 

công, những trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (lập danh sách nhận quà Tết 

của chủ tịch nước 201 trường hợp với số tiền 64.500.000đ; theo Nghị quyết 95 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 195 trường hợp với số tiền 104.000.000đ; thăm tặng quà 

người có công và chính sách xã hội 39 xuất trong đó quà tỉnh 08 suất, hội bảo trợ 

người khuyết tật - quỹ bảo trợ trẻ em thành phố 09 suất, quà hội chữ thập đỏ tỉnh và 

xã hội hóa của thành phố 22 suất);  

  - Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người cao tuổi; 

chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng kịp thời, đúng quy định. 

 - Thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo: duy trì không 

còn hộ nghèo trên địa bàn, khuyến khích tạo động lực cho 07 hộ cận nghèo tiếp 

cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, tăng mức sống; ban hành văn bản niêm yết 

công khai tại tổ dân phố về chế độ hỗ trợ đối với các đối tượng cách ly do phòng 

chống, dịch covid-19 trên địa bàn. 

  6. Tình hình quốc phòng - an ninh - trật tự 

 6.1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 

 - Tình hình an ninh chính trị: ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra 

 - Tình hình trật tự an toàn xã hội: 
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 + Tình hình, kết quả điều tra, giải quyết, xử lý tội phạm hình sự: không có 

vụ việc gì xảy ra. 

 + Tình hình, kết quả điều tra, giải quyết, xử lý tội phạm ma túy: Không có 

vụ việc gì xảy ra. 

 - Công tác khác:  

 + Đăng ký lưu trú: khách Việt Nam: 3605 lượt người, khách nước ngoài: 47 

lượt người 

 + Tiến hành cấp hồ sơ căn cước công dân cho công dân trên địa bàn 

phường đúng quy định, nắm tình hình di biến động của các đối tượng thuộc diện 

quản lý của lực lượng công an trên địa bàn. 

 + Tiếp nhận 16 hồ sơ (16 nhân khẩu, không có hộ mới) đăng ký thường trú, 

16 hồ sơ (16 hộ  với 36 nhân khẩu)  đăng ký tạm trú; 02 hồ sơ đăng ký các thủ tục 

cư trú khác. 

 + Tiếp nhận tin báo của công dân, điều tra phát hiện bắt quả tang các đối 

tượng sử dụng trái phép ma túy được lập hồ sơ xử lý theo quy định, chuyển các vụ 

việc lên công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền (nhận 02 tin báo trong đó 

01 tin xin hòa giải, 01 tin chuyển lên công an thành phố; tội phạm về kinh tế 01 

vụ -01 đối tượng đã chuyển lên công an thành phố giải quyết; tội phạm về ma túy 

02 vụ - 3 đối tượng đã chuyển lên công an thành phố, 01 vụ -01 đối tượng công 

an phường đang lập hồ sơ xử lý). 

 + Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông 02 

trường hợp (xử phạt 01 xe mô tô vi phạm đỗ xe dưới lòng đường, phạt tiền: 250.000đ; 

xử phạt 01 xe ô tô vi phạm đỗ xe sau biển cấm đỗ, phạt tiền: 900.000đ) 

    6.2. Công tác dân quân tự vệ và quốc phòng an ninh 

- Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, cấp ủy Đảng, 

chính quyền ban hành Nghị quyết và kế hoạch lãnh đạo công tác quốc phòng quân 

sự địa phương năm 2022. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch trực tuần tra bảo vệ  Lễ Noen và tết dương lịch 

2022 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

- Công tác GDQP&AN: tiến hành kiện toàn các thành viên trong Hội đồng 

GDQP&AN; chỉ đạo rà soát các trường hợp tuộc đối tượng 3,4 đăng ký bồi dưỡng 

theo quy định. 

-  Công tác Dân quân tự vệ 

+ Đăng ký quân trang cho cán bộ chiến sĩ dân quân theo quy định.   

+ Huy động trung đội dân quân cơ động tham gia phục vụ tại khu cách ly là 

04 đc với thời gian 14 ngày và huy động dân quân phun khử trùng tại tổ dân phố 

=6 đ/c được 6 công 

+Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

+ Đảm bảo quân số cán bộ tập huấn các đối tượng theo yêu cầu của cấp trên. 

+ Quản lý,thường xuyên kiểm tra và lau chùi, bảo quản vũ khí trang bị kỹ 

thuật của các đơn vị theo đúng chế độ quy định.  

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường tổ chức đón quân nhân xuất 

ngũ trở về địa phương. 
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- Chỉ đạo ban chỉ huy quân sự phường phối hợp với công an phường thực 

hiện đúng theo Nghị định 03 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ giữ gìn an toàn xã hội. 

- Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu 

nạn và phòng cháy chữa cháy bảo đảm quân số, VKTB, nắm chắc tình hình 

ANCT- TTATXH trên địa bàn . 

+ Trong tháng 1 không xảy ra vụ tai nạn nào. 

+ Trên toàn phường hiện nay còn 29 con nghiện ma túy. 

 7. Công tác Nội vụ - Tư pháp - Thanh tra 

 5.1. Công tác Tư pháp, cải cách hành chính 

 - Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây 

dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hành chính tư pháp, xử lý vi 

phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật. 

 + Thực hiện chứng thực:  333 trường hợp (trong đó chứng thực bản sao từ bản 
chính: 114  đầu văn bản, chữ ký: 210  trường hợp; hợp đồng: 09  trường hợp). 

 + Thực hiện thủ tục hộ tịch: 134 (trong đó: Đăng ký khai sinh 27 trường 

hợp,đăng ký khai tử: 10 trường hợp, đăng ký kết hôn 05 cặp, xác nhận TTHN 24    
trường hợp, đăn ký nhận cha, mẹ. con 02 trường hợp, cấp trích lục bản sao 66 
trường hợp ( 402 bản sao),  

 + Thực hiện lập danh sách thẻ bảo hiểm trẻ em: 22 trường hợp. 

 - Cải cách hành chính: tăng cường tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục 

hành chính đúng quy định, tuyên truyền người dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. 

 - Tổng số thủ tục hành chính đã giải quyết: 401 (trong đó số thủ tục hành 

chính thực hiện trên cổng dịch vụ công: không có; số thủ tục đúng hạn 401; số 

thủ tục trễ hạn không có) 

 5.2. 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. 

 5.3. Công tác thanh tra 

 Thường xuyên quan tâm trong công tác chỉ đạo việc tiếp công dân, tiếp 

nhận giải quyết đơn thư đúng quy định. 

 Tính đến thời điểm 14/01/2022, Ủy ban nhân dân phường tiếp nhận và xử 

lý, giải quyết đơn thư tổng 01 đơn (đang trong thời gian giải quyết) 

 II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 02 

  - Tăng cường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy định; 

 -Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm 

tra giám sát người từ vùng dịch về, kiểm tra giám sát các trường hợp cách ly tại 

nhà; kiểm tra các cơ sở lưu trú;  

 - Tiếp tục duy trì tốt chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn kịp thời 

xử lý tốt các tình huống xảy ra; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn; sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi cấp trên huy động; thường 
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xuyên duy trì trực 24/24 trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ 

cứu nạn phòng cháy chữa cháy; chuẩn bị công tác tuyển quân, đảm bảo chỉ tiêu 

giao quân và tổ chức tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022. 

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố vận động nhân dân tổng vệ sinh đường 

phố,, thông báo các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc đảm bảo nghiêm túc và đúng thời 

gian quy định nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chỉ đạo công chức 

chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tổ dân phố không treo cờ cũ 

rách, bạc màu, thu cờ đúng thời gian quy định, đảm bảo mỹ quan; 

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng kế hoạch thiết lập 

trật tự đô thị; quản lý đất đai, phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng 

trong xử lý các vi phạm; 

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2021; phát 

động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2022. 

- Tăng cường quản lý trên mọi lĩnh vực trước, trong và sau trong dịp Tết 

Nguyên Đán, đảm bảo đón Tết an toàn, tiết kiệm. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 01, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2022 của UBND phường Hợp Giang./. 
 
Nơi nhận:  
- UBND thành phố Cao Bằng; 

- TT. Đảng ủy - HĐND Phường; 

- Cán bộ, Công chức Phường; 

- Công an, Trạm Y tế Phường; 

- Đội trật tự đô thị, BVDP Phường; 

- Bí thư, tổ trưởng 12 tổ dân phố; 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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