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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội quý I và phương hướng 

triển khai nhiệm vụ quý II 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 số 19/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2021 

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 0,6% số hộ) thực hiện chăn 

nuôi và trồng trọt với quy mô, diện tích nhỏ (có 19 hộ sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ 
lệ 0,6% số hộ trong đó trồng trọt: 10 hộ trồng rau với tổng diện tích khoảng 

2000m2; chăn nuôi: 09 hộ chủ yếu chăn nuôi lợn với tổng số lợn thịt 70 con, lợn 
nái 11 con, lợn đực 10 con, có hộ chăn nuôi 03 con trâu tại tổ dân phố 02 ).  

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:        03 công trình 

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thẩm định xin cấp phép:  09 trường hợp 
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- Phối hợp với ban quản lý đô thị và xây dựng thành phố thẩm định việc hư 

hỏng nhà văn hóa tổ 08 phát sinh trong quá trình xây dựng bờ kè. 

- 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 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động tết trồng cây xuân Nhâm 

Dần năm 2022 trên địa bàn phường (trồng 03 cây bàng Đài Loan trên tuyến phố 

Bế Văn Đàn) 

- Xây dựng Kế hoạch ra quân cao điểm thiết lập kỷ cương 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. 

- Bàn giao 76 thùng rác cho tổ 5, 8, 9, 11 và tổ 12 trên địa bàn phường. 

 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 15/3/2022 

- Tổng số hộ kinh doanh cá thể: 1252 hộ kinh doanh 

 - Số hộ đang quản lý thuế: 478 hộ (số hộ đến ngưỡng nộp thuế 449 hộ; số 

hộ chưa đến ngưỡng nộp thuế là 29 hộ; số hộ còn lại hiện đang tiếp tục được rà 

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

 - Số hộ kinh doanh mới: 03 hộ 

 - Số hộ bỏ kinh doanh: 05 hộ 

 - Số hộ xin miễn giảm: 12 hộ 

 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 

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán công trình: Cống thoát nước ngõ 081, phố 

Xuân Trường. 

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 

- 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. 

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

 - Kết quả thu NSNN đến ngày 15/3/2022 là: 589.576.387/13.333.500.000đ đạt 

4,42% so với dự toán giao, đạt 26% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Kết quả chi NSNN đến ngày 15/3/2022 là: 571.060.574/4.279.201.000đ đạt % 

so với dự toán giao. 

 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 13 trường hợp giao dịch về đất đai  

 + Xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp: 06 trường hợp 

  + Thẩm định, đo đạc, xác định ranh giới đất cho 13 trường hợp  

 + Niêm yết mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 04 trường hợp 

 + Họp xã định lại nguồn gốc đất để cấp giấy CNQSD đất: 03 trường hợp 

 + Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất: 02 trường hợp 

 + Phối hợp thực hiện cưỡng chế: 01 vụ 

 + Xác minh đơn: 02 đơn 

 - Khai thác hồ sơ tranh chấp và phúc đáp lại tòa án nhân dân thành phố Cao 

Bằng theo nội dung công văn số 699/CV-TA. 

 -  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. 

- Treo 03 băng zôn tuyên truyền nhân dịp tết Nhâm dần, ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Chợ hoa xuân Nhâm dần. 

- Tiếp tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ y tế.  

- Tuyên truyền bằng âm thanh tại 12 tổ dân phố, Phố đi bộ, Chùa Phố cũ  việc 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trên các nhóm zalo, trang fabook, thông tin điện tử... 

 - Trong quý I/2022 đã ban hành 45 văn bản chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực 

hiện về lĩnh vực văn hóa - thể thao. 
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  - Quản lý văn hóa: phối hợp với đội trật tự đô thị thường xuyên bám nắm 

các hoạt động trong các lĩnh vực giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị,lĩnh 

vực văn hoá... 

 - Phối hợp với y tế, Công an, các tổ dân phố thực hiện việc thông tin tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cử lực lượng tham gia hỗ trợ phục 

vụ điểm tiêm tại Nhà Văn hoá Phường, gửi file tuyên truyền cho các tổ dân phố, 

Phố đi bộ, Chùa Phố cũ, trên các nhóm zalo... để tuyên truyền. 

- Đi kiểm tra 18 hộ gia đình về việc thực hiện cách ly y tế, việc xử lý,  phân 

loại rác thải có nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh của F0 tại nhà đối với các trường 

hợp F0, F1. 

- Tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở 07 trường hợp bán hàng. Lập biên bản 

xử phạt 02 trường hợp bán hàng không đúng quy định, vi phạm về công tác 

phòng, chống dịch, số tiền phạt là 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng chẵn). Đề 

nghị UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo 

thẩm quyền 01 trường hợp tại tổ 11, phường Hợp Giang. 

 2. Y tế 

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

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

bảo an toàn thực phẩm. 

   -  Công tác phòng chống dịch bệnh  

 Trong quý I 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. Từ 01/01/2022 đến thời điểm 15/3/2022: 

 + Tổng số cách ly tại nhà: 3257, số đã hết cách ly 2903, số đang cách ly: 354 

 + F0 lũy tích: 2453 trường hợp 

 + F1 lũy tích: 2904 trường hợp 

 + F2 lũy tích: 751 trường hợp 

 -  Công tác khám chữa bệnh 

 + Tổng số lần khám bệnh: 122 lượt 

 -  Chương trình tiêm chủng mở rộng 

 + Tiêm chủng đầy đủ: 15 trẻ 

 + Phụ nữ có thai tiêm UV2+: 09 bà mẹ 

 + Trẻ em 18 tháng tiêm Sởi mũi 2: 11 trẻ 

 +  Trẻ em 18 tháng tiêm DPT: 11 trẻ 

 + Tiêm viêm não Nhật bản mũi 3 : 15 trẻ 

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

 + Kiểm tra nhắc nhở Vệ sinh an toàn thực phẩm được 32 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. 
 - Các trường học thực hiện việc giảng - dạy theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo 

dục và UBND thành phố. 

 - Thực hiện việc lập danh sách và tiêm chủng cho học sinh đảm bảo đúng 

đối tượng theo sự chỉ đạo của cấp trên. 
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 - Kết quả:  

 * Bậc học Mầm non 

 - TS trẻ: 1.006 trẻ 

 - Dịp tết Nguyên đán Nhâm dần:  hỗ trợ 09 xuất quà Tết cho 09 nhân viên 

hợp đồng và thăm hỏi 01 cụ người cao tuổi với tổng số tiền trị giá 10 triệu đồng. 

tặng 07 xuất quà Tết cho trẻ và nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 

ủng hộ là 2.700.000 đồng. 

* Trường tiểu học Hợp Giang 

- Sĩ số học sinh: 1.513 em  

- Tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh chấp hành 

tốt các quy định của pháp luật về quản lí sử dụng pháo nổ, luật ATGT, công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác an toàn phòng chống cháy nổ trước, 

trong và sau dịp Tết Nguyên đán. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh kí 

cam kết thực hiện và không có trường hợp nào vi phạm các quy định đã cam kết. 

- Nhà trường phối hợp với Công đoàn, Chữ thập đỏ tổ chức chương trình 

"Xuân yêu thương” tặng 12 suất quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 03 

suất quà cho giáo viên bị nhiễm Covid-19 tổng trị giá: 6.600.000 đồng; tặng quà 

20 cụ cao niên là tứ thân phụ mẫu của cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà 

trường tổng trị giá: 4.000.000 đồng. 

- 03 đồng chí hiến máu tình nguyện do thành phố tổ chức. 

- Đồng chí Nguyễn Tuyết Nhung - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn được 

bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Hiến từ ngày 01/3/2022.)  

- Hoàn thành hồ sơ cho học sinh hưởng chế độ chính sách theo quy định. 

 *Trường THCS Hợp Giang  

 - Tổng số học sinh: 1444/1446 (Chuyển đi 02 học sinh) 

- Nhà trường đã phối hợp tốt với ngành Y tế tổ chức tiêm vacxin phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh, Thực hiện nghiêm túc công tác phòng 

chống dịch Covid-19  

- Xét học sinh thuộc diện đối tượng hưởng Chương trình "Sóng và máy tính 

cho em": 08 trường hợp 

- Phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật đợt cao 

điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

(25/12/2021)  

- Hoàn thành nội dung kiểm tra công tác PCCC năm 2021.  

- Trao quà ủng hộ cho hs Viên Đăng Khoa- HS lớp 3C trường Tiểu học Đề 

Thám bị bệnh K máu, tổng số tiền ủng hộ là: 61.105.000đ. 

- Hội Chữ thập đỏ nhà trường trao quà cho 15 xuất quà cho học sinh khó 

khăn của trường mỗi em 400.000đ trong dịp tết Nguyên đán 2022. (Tổng số tiền 

trao tặng 6.000.000đ). 
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- 03 đồng chí hiến máu tình nguyện do thành phố tổ chức. 

 - Đoàn kiểm tra của phường đi kiểm tra 01 cơ sở giáo dục mầm non tư thục 

về công tác phòng, chống dịch bệnh và không dạy học trong thời gian tạm hoãn, 

cơ sở thực hiện đúng theo quy định. 

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.  
 - Giải quyết chế độ cho 01 trường hợp Người có uy tín tổ 10 có (Có mẹ đẻ chết). 

Tới thời điểm 15/3/2022 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. Thực hiện công tác thăm hỏi, 

tặng quà Tết các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn. Tổng đối tượng được hưởng là 720 trong đó (Quà tết của Chủ tịch nước: 

202 người, tổng số tiền 64.800.000đ; Quà theo Nghị quyết 95 của HĐND tỉnh 

Cao Bằng: 196 người, tổng số tiền 104.500.000đ; Tỉnh ủy nhiệm cho thành phố đi 

tặng quà 06 trường hợp; xã hội hóa của thành phố tặng 126 suất quà, với tổng số 

tiền 88.200.000đ; xã hội hóa của phường được 190 suất quà, với số tiền 

74.500.000đ và 40 túi quà). 

 - Đảm bảo không có hộ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán 2022 (phát gạo 

cứu đói dịp Tết Nguyên Đán: 37 hộ gia đình với tổng số 1.365kg gạo) 

 - 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. (Tổ chức trao quà của 

Hội BT người KT và Bảo vệ quyền TE tỉnh Cao Bằng: 30 xuất) 

 - Quản lý, theo dõi tăng giảm các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng trên 

địa bàn. Giảm quyết chế độ chính sách thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã 

hội tháng 01, 02 cho 145 đối tượng với tổng số tiền 581.570.000đ. 

 - Chi trả hỗ trợ cho lao động tự do theo QĐ 33 của UBND tỉnh: 26 trường hợp, với 

số tiền 39.000.000đ; ban hành công văn số 05/UBND  về hướng dẫn thực hiện chính sách 

hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, F1 cách ly tại nhà theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tường Chính phủ gồm 454 đối tượng với tổng số tiền 670.120.000đ. 

  - 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 
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cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, tăng mức sống, giải quyết việc làm (trong 

quý I đã đạt 46 chỉ tiêu);  

  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: 

 + Tình hình, kết quả điều tra, giải quyết, xử lý tội phạm hình sự:  điều tra 

phát hiện xử lý 01 vụ - 01 đối tượng trộm cắp đã chuyển lên công an thành phố 

giải quyết theo thẩm quyền. 

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

phường đã trực tiếp đấu tranh bắt quả tang 04 vụ - 05 đối tượng có hành vi sử 

dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy (sử dụng trái phép chất ma túy: tiến hành xử 

phạt vi phạm hành chính 02 vụ - 02 đối tượng, hình thức phạt cảnh cáo; tàng trữ 
trái phép chất ma túy 02 vụ - 03 đối tượng chuyển lên công an thành phố giải 
quyết theo thẩm quyền) 

 + Tội phạm và vi phạm luật về kinh tế, tham nhũng chức vụ: 02 vụ - 02 đối 

tượng (về kinh tế: 01 vụ - 01 đối tượng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về 
hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, phạt tiền 500.000đ; 01 vụ - 01 đối tượng 

có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã chuyển đối 
tượng và tang vật lên công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền) 

 - Công tác đảm bảo trật tự giao thông:  

 + Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT 03 trường hợp (xử 
phạt 01 chủ điều khiển xe mô tô vi phạm đỗ xe dưới lòng đường, phạt tiền: 

250.000đ; xử phạt 01 chủ điều khiển xe ô tô vi phạm đỗ xe sau biển cấm đỗ, phạt 

tiền: 900.000đ; 01 chủ điều khiển xe ô tô có lỗi vi phạm đỗ xe không có tín hiệu, 
phạt tiền: 350.000đ) 

 - Công tác công an tham gia phòng chống dịch Covid-19: 

 + Phối hợp với UBND phường Hợp Giang, trạm y tế tiến hành nhắc nhở về 

công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, tiến hành lập biên bản 

xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở dịch vụ ăn uống vi phạm về phòng chống 

dịch (ngày 3/3/2022 tiến hành lập biên bản 01 cơ sở kinh doanh tại tổ 11, chủ hộ 
kinh doanh Đàm Thị Nội, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường 
Sông Hiến; ngày 9/3/2022 tiến hành lập biên bản 04 cơ sở ăn uống tại tổ 12 bán 

hàng tại chợ Sông Bằng) 

 - Công tác khác:  

 + Đăng ký lưu trú: khách Việt Nam: 12.090 lượt người, khách nước ngoài: 

103 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. 
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 + Tiếp nhận 48 hồ sơ (48 nhân khẩu, không có hộ mới) đăng ký thường trú, 

37 hồ sơ (37 hộ  với 68 nhân khẩu)  đăng ký tạm trú; 17 hồ sơ (17 nhân khẩu) hồ 

sơ đăng ký các thủ tục cư trú khác. 

 + Xây dựng chương trình công tác của cảnh sát khu vực theo chức năng 

nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị phê duyệt. 

 + Tiếp nhận tin báo của công dân, hồ sơ xử lý theo quy định, chuyển các vụ 

việc lên công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền: tổng 06 tin báo. 

 + Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong công tác quản lý cư trú (xử phạt 

01 trường hợp: Hoàng Văn Đức sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú Cải Viên, Hà 

Quảng, Cao Bằng; nơi ở hiện tại tổ 07 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, lỗi 

vi phạm không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, số tiền phạt 500.000đ) 

+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp Tết nguyên đán 

Nhâm Dần, trong quý I/2022 không phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

+ Triển khai thực hiện xây dựng mô hình "Phường không có tiếng pháo" trên 

địa bàn phường (tổ chức hội nghị triển khai, xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát 

phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng pháo 

trongn dịp Tết Nguyên Đán, tổ chức ký cam kết đảm bảo chấp hành nghiêm các quy 

định về quản lý và sử dụng pháo đối với 100 cán bộ, công chức, học sinh, hộ kinh 

doanh và các hộ dân trên địa bàn phường) 

+ Trong quý I/2022 đưa các đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 02 đối tượng 

    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. 

- Xây dựng kế hoạch trực tuần tra bảo vệ tết Nguyên Đán 2022 theo yêu 

cầu của cấp trên. 

- Quyết định về kết nạp dân quân mới năm 2022 = 06 đ/c. 

- Quyết định công nhận dân quân hoàn thành nghĩa vụ năm 2022 = 6 đ/c. 

- 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 phối kết hợp với các lực lượng và hoạt động tác chiến  

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường, công chức phường tổ chức 

tập thử diễn tập chiến đấu phòng thủ. 

Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, PCTT-TKCN bảo đảm quân số, 

VKTB, nắm chắc tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn . 

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

+ Huy động quân số tham gia phun khử khuẩn Hợp Giang dịch covid19= 14 

đ/c = 56 công 

        + Phối hợp trực SSCĐ bảo vệ Tết Nguyên đán: 32đ/c = 128 công. 

+ 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.  
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- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường tổ chức gặp mặt 06 thanh niên 

lên đường nhập ngũ và đón 01 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. 

- 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. 

 - Công tác đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 (tổng số đăng ký  

công dân đủ điều kiện nhập ngũ báo cáo thành phố: 28 thanh niên; công dân đủ 

17 tuổi là 18 công dân) 

 - 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 quý I/2022 không xảy ra vụ cháy 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:  415 trường hợp (trong đó chứng thực bản sao từ bản 

chính: 212  đầu văn bản, chữ ký: 192  trường hợp; hợp đồng: 11 trường hợp). 

 + Thực hiện thủ tục hộ tịch: 202 (trong đó: Đăng ký khai sinh 35 trường 
hợp,đăng ký khai tử: 18 trường hợp, đăng ký kết hôn 17 cặp, xác nhận TTHN 47   

trường hợp, đăng ký nhận cha, mẹ. con: Không có, cấp trích lục bản sao 85 
trường hợp ( 571 bản sao),  

 + Thực hiện lập danh sách thẻ bảo hiểm trẻ em: 27 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: 647(trong đó số thủ tục hành 
chính thực hiện trên cổng dịch vụ công: không có; số thủ tục đúng hạn 644; 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. 

 - Tham mưu ban hành kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên 

trách phường năm 2022. 

 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 15/03/2022, Ủy ban nhân dân phường tiếp nhận và xử 

lý, giải quyết đơn thư tổng 05 đơn (trong đó 03 đơn đã giải quyết, 02 đơn không 
thuộc thẩm quyền) 
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 II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II/2022 

  - 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 thích ứng linhh hoạt, 

tăng cường 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 

xuyên duy trì trực 24/24 trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ 

cứu nạn phòng cháy chữa cháy; 

 - Tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác 

quý II; Đánh giá tình hình thu thuế quý I, định hướng, giải pháp trong quý II. 

 - Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể thao nâng 

cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; tập trung tuyên truyền, xây dựng, tổ 

chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nhân dịp kỷ niệm 

ngày lễ 30/4, 01/5, 19/5.  

 - Tổ chức thành lập đoàn thăm hỏi, động viên Người khuyết tật có hoàn 

cảnh khó khăn nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4). 

 - Rà soát tổng hợp nhu cầu tại tổ dân phố phục vụ lập kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023. 

 - Tổ chức hội nghị lập kế hoạch phát triển KT-XH, hoàn thành dự thảo kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

 - Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý II. 

 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. 

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra lĩnh vực văn hóa thông tin đợt 1 năm 2022; 

xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2022.; 

Ban chỉ đạo hè xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022; Xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7). 

 - Triển khai thực hiện tháng hành động về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, 

phòng chống dịch bệnh mùa hè, đảm bảo không để dịch lớn bùng phát trong năm 2022. 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý II. 

 - Xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm 2022. 

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

I/2022, phương hướng nhiệm vụ quý II 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 
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