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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ KHẨU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 166/BC-UBND 

 

Hà Khẩu, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong bồi cảnh 

đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến công việc, 

đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của Nhân dân trên địa bàn 

phường. UBND phường đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 56-

NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long về 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

19/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về việc nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 25/12/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị 

quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng Nhân dân phường về 

việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phường Hà Khẩu năm 2022, 

cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công chức UBND phường, khu phố trong thực 

hiện nhiệm vụ vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa chỉ đạo 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022. 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NĂM 2022 

 

I. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu. 

1.1. Đến ngày 15/11/2022, kết quả thực hiện các chỉ tiêu như sau: 

Về thu - chi ngân sách: (1) Thu được 1.961tr.đ/1.360tr.đ = 144,2% KH 

(Chỉ tiêu giao: Các chỉ tiêu thu ngân sách do phường trực tiếp thu đạt và vượt 

kế hoạch thành phố giao). (2) Chi ngân sách 6.802 tr.đ/8.062 tr.đ = 84,37% KH 

(Chỉ tiêu giao: Chi ngân sách đảm bảo đúng quy định thực hiện tiết kiệm chi). 

Về xã hội: (3) năm 2022 phường không có hộ nghèo (Chỉ tiêu giao: Giữ 

vững kết quả giảm nghèo). (4) Năm 2022 giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 

tuổi, 4,8% (Chỉ tiêu giao: Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 5%); 
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trạm y tế phường giữ vững bộ tiêu trí quốc gia về y tế tuyến xã, năm 2022 (Chỉ 

tiêu giao: Trạm y tế phường giữ vững bộ tiêu trí quốc gia về y tế tuyến xã); Tỷ lệ 

che phủ bảo hiểm y tế đạt trên 98,2% (Chỉ tiêu giao: Tỷ lệ che phủ bảo hiểm y tế 

đạt trên 97%). (5) Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 352 lao động (Chỉ tiêu giao: Tư 

vấn, giới thiệu việc làm cho 350 lao động trở lên). (6) Hộ gia đình đạt gia đình 

văn hóa năm 2022 là 92% (Chỉ tiêu phấn đấu: Phấn đấu có từ 90% hộ gia đình 

trở lên đạt gia đình văn hóa). (7) Khu phố an toàn 6/9 khu phố đạt 66,7% (Chỉ 

tiêu phấn đấu: Khu phố an toàn đạt 80% trở lên). (8) Khu phố được thành phố 

công nhận khu phố văn hóa 5/9 khu (Chỉ tiêu phấn đấu: Phấn đấu từ 7 khu phố 

trở lên được thành phố công nhận là khu phố văn hóa đạt).  

Về môi trường: (9) Tỷ lệ  thu gom rác thải sinh hoạt đạt 100% (Chỉ tiêu 

giao: Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 100%). (10) 100% hộ dân sử dụng 

nước sạch, điện sinh hoạt (Chỉ tiêu giao: Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, 

điện sinh hoạt đạt 100%). 

Về xây dựng chính quyền: (11) Đánh giá phường hoàn thành tốt nhiệm vụ 

(Chỉ tiêu giao: Xây dựng chính quyền đạt tiên tiến xuất sắc, cơ quan văn hóa). 

(12) 89,5% cán bộ, công chức đạt “Lao động tiên tiến” (Chỉ tiêu giao: 100% cán 

bộ, công chức, người lao động cơ quan phường đạt “Lao động tiên tiến”). (13) 

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được tiếp nhận, 

kiểm soát và xử lý trên hệ thống phần mềm chính quyền điện tử là 40% (chỉ tiêu 

phấn đấu: Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

phường được tiếp nhận, kiểm soát và xử lý trên hệ thống phần mềm chính quyền 

điện tử). (14) Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân (Chỉ tiêu giao: Hoàn thành 

100% chỉ tiêu tuyển quân). (15) phường không đạt phường an toàn về an ninh trật 

tự (Chỉ tiêu giao: Giữ vững phường an toàn về an ninh trật tự). 

2. Công tác phòng chống dịch COVID-19.  

Thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, 

Nghị quyết số 128/NQ- CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-

CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo có liên 

quan của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. Tôi đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cán bọ, công chức UBND 

phường; Công an, y tế phường; Khu trưởng các khu phố trên địa bàn phường 

tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 hạn chế thấp nhất việc lây lan 

dịch bệnh trong cộng đồng; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1, 

2.694, mũi 2, 1.963; từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, mũi 1, 192, mũi 2, 217, mũi 
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3, 2.282; từ đủ 18 tuổi trở lên, mũi 1, 137, mũi 2, 287, mũi 3, 9.964, mũi 4, 

3.721. 

3. Tình hình thu, chi ngân sách.  

- Hội đồng tư vấn thuế phường tổ chức họp đến khu trưởng, tổ trưởng tổ 

dân triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; hàng tuần tổ chức họp kiểm 

điểm về tiến đô thị thuế; UBND phường Ban hành Quyết định thành lập hai Tổ 

công tác khảo sát doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường 

Hà Khẩu, kết quả: Đã rà soát và đề nghị điều chỉnh thuế khoản đối với 17 hộ 

kinh trên địa bàn phường. 

- Tổng thu ngân sách: Tổng thu ngân sách là 21.585tr.đ/19.732tr.đ = 

109,4% KH, ước đến 31/12/2022 thu được 21.921tr.đ/19.732tr.đ = 111,1% KH, 

trong đó: Các chỉ tiêu do Chi cục thuế thu được 19.624tr.đ/18.372tr.đ= 

108,2%KH, ước đến 31/12/2022 thu được 19.884 tr.đ/18.372tr.đ= 108,2%KH; 

các chỉ tiêu do phường trực tiếp thu 1.961tr.đ/1.360tr.đ = 144,2% KH, ước đến 

31/12/2022 thu được 2.037tr.đ/1.360tr.đ = 149,8% KH (Thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp thu được 1.706tr.đ/1.100tr.đ=155,1% KH, ước đến 31/12/2022 thu 

được 1.756tr.đ/1.100tr.đ=159,5%KH; thu phí, lệ phí (trừ lệ phí môn bài) được 

167tr.đ/190tr.đ = 87,9%KH, ước đến 31/12/2022 thu được 190tr.đ/190tr.đ = 

100%KH; thu khác được 87,9tr.đ/70tr.đ=130% KH, ước đến 31/12/2022 thu 

được 91tr.đ/70tr.đ=130% KH). 

 - Chi  ngân sách: Đảm bảo chế độ chi theo nguyên tắc tài chính, chi tiết 

kiệm, ưu tiên chi lương và phụ cấp. Chi thường xuyên đến hết ngày 22/11/2022, 

là 6.802 tr.đ/8.062 tr.đ = 84,37% KH, ước đến hết ngày 31/12/2022, chi 

8.000tr.đ/8.062tr.đ = 99,23%.  

4. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường, 

giải phóng mặt bằng. 

- Công tác kiểm tra trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn: 

UBND phường ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 31/12/2021 tăng 

cường công quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, khoáng sản trên địa 

bàn phường Hà Khẩu năm 2022. Thường xuyên tuyên truyền về luật đất đai, xây 

dựng đến các cá nhân, hộ gia đình, tuyên truyền trên loa phát thanh, hướng dẫn 

cụ thể các hộ dân có như cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng. 

Kết quả: Có 80 trường hợp cấp phép xây dựng nhà; lập biên bản trình UBND 

thành phố xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng 01 trường hợp 

xây dựng không phép, 01 trường hợp xây dựng sai phép; vận động hộ ông Phan 

Văn Bội thường trú tại tổ 26 khu 3 phường Hà Khẩu, hành vi vi phạm xây dựng 

nhà không có giấy phép xây dựng, lấn đất phi nông nghiệp, lấn đất nông nghiệp, 
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sử dụng không đúng mục đích tự tháo dỡ công trình vi phạm, đã tháo dỡ xong; 

cưỡng chế xong 02 trường hợp xây dựng công trình nhà vi phạm (ông Ngô 

Quang Tư, vị trí vi phạm tổ 66 khu 6; hộ bà Lê Thị Thơ, tổ 85 khu 8 phường Hà 

Khẩu). 

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là cấp giấy): Thực hiện kế hoạch số 

319/KH-UBND ngày 03/11/2021 và kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 

03/6/2022 của UBND Thành phố về việc thực hiện công tác kê khai, đăng ký, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (vào mục đích đất ở) lần đầu cho các hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2021-2022. Theo kế 

hoạch, UBND thành phố giao cho UBND phường năm 2022 cấp 35 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Đã cấp được 37/35 giấy, vượt kế hoạch giao.  

- Công tác trật tự đô thị: Ngay từ đầu năm UBND phường đã xây dựng kế 

hoạch số 05/KH-UBND ngày 18/01/2022 tăng cường công tác trật tự đô thị, an 

toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm dân 

2022; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 15/3/2022 Kế hoạch năm an toàn giao 

thông, trật tự đô thị 2022 trên địa bàn phường Hà Khẩu; Kế hoạch số 146/KH-

UBND ngày 23/9/2022 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống 

ùn tắc giao thông trên địa bàn phường Hà Khẩu giai đoạn 2022-2025; các văn 

bản chỉ đạo về an toàn giao thông, trật tự đô thị; chỉ đạo Công an phường, Địa 

chính, xây dựng, đô thị và môi trường, Đội trật tự đô thị phường tăng cường 

công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn, phối hợp Hội cựu chiến 

binh phường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhỡ người dân kinh doanh không 

lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tình hình an toàn giao thông, trật tự đô thị trên 

địa bàn phường được đảm bảo. 

- Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường: 

Thực hiện tốt công tác GPMB, vận động các hộ dân tự bàn giao sớm mặt bằng 

để thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch GPMB, không 

phải thực hiện biện pháp cưỡng chế, kết quả:  

+ Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và 

thành phố Hạ Long (phần thuộc địa bàn thành phố Hạ Long), diện tích đất nằm 

trong dự án thuộc phường Hà Khẩu là 143,2ha. Tổng số hộ có 99 hộ (có 63 hộ 

đất nông nghiệp, 35 hộ đất ở), 20 ngôi mộ, 01 doanh nghiệp bị ảnh hưởng dự án. 

UBND phường phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, UB MTTQ, 

các đoàn thể phường, khu phố Đồn Điền thực hiện công bố, công khai quy 

hoạch, thông báo thu hồi đất, tổ chức kiểm đếm công trình, kiến trúc của các  tổ 

chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc diện GPMB, đồng thời vận động bàn giao mặt 
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bằng. Tổng số 62/99 hộ, đơn vị đã bàn giao mặt bằng (trong đó có 01 đơn vị; 26 

hộ đất Nông nghiệp; 35 hộ đất ở - QH 01 thuộc Bãi biển Đồn Điền). Số hộ đại 

diện có mộ đã nhận tiền 9hộ/14 ngôi trong mốc đã di dời. Còn 37 hộ chưa bàn 

giao mặt bẳng, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện 

Quyết định thu hồi đất. Để không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế, UBND 

phường, cùng khu phố tiếp tục vận động nhân dân nhận tiền bàn giao mặt bằng, đến 

thời điểm này đã có 36/37 hộ bàn giao mặt bằng. Đối với các vướng mắc của các hộ 

dân UBND phường tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và 

các đơn vị có liên quan giải quyết. 

+ Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại khu vực cánh đồng 

Giộc khu 1 phường Hà Khẩu. Diện tích quy hoạch dự án 7,29ha. Tổng số hộ dân 

có đất nằm trong diện GPMB 56 hộ với số thửa là 372 thửa, các hộ đã nhận tiền 

bàn giao xong mặt bằng cho đơn vị thị công dự án. Đến nay dự án đã thi công 

được 95% dự án. 

+ Dự án khu dân cư, tái định cư và nhà ở khu 3 phường Hà Khẩu, dự án 

do HĐND tỉnh thu hồi từ chủ đầu tư là Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long do 

chậm tiến độ, do còn vướng mắc các hộ dân chưa thực hiện tháo dỡ, bàn giao 

mặt bằng để thực hiện dự án. Thực hiện Thông báo số 203/TB-UBND ngày 

23/4/2020 thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư, tại định cư và nhà 

ở tập thể khu 3 phường Hà Khẩu, hiện còn 02 hộ dân chưa thực hiện kiểm đếm, 

trong quá trình triển khai UBND phường đã vận động hộ ông Nguyễn Văn Long 

bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công dự án. Hộ ông Nguyễn Văn Truyện, tổ 

24, phường Hà Khẩu qua nhiều lần vận động gia đình không bàn giao mặt bằng, 

đến nay đã cưỡng chế xong, hoàn thành công tác GPMB, đơn vị thi công đang 

triển khai dự án. 

+ Dự án dự án: Tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công 

nghiệp Việt Hưng, đường Cao Tốc Hạ Long – Vân Đồn tại các phường: Bãi 

Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Việt Hưng, thành phố Hạ Long (vị trí tuyến nhánh 

N3 khu vực nút giao với đường dẫn cầu Cửa Lục 1): Thực hiện theo Thông báo 

thu hồi đất bổ sung số 325/TB-UBND ngày 04/06/2021 của Uỷ ban nhân dân 

Thành phố Hạ Long thực hiện dự án Tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân 

qua khu công nghiệp Việt Hưng, đường Cao Tốc Hạ Long – Vân Đồn tại các 

phường: Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Việt Hưng, thành phố Hạ Long; Dự án 

ảnh hưởng 05 hộ dân thuộc phường Hà Khẩu hiện tại UBND phường đã lập 

xong bảng chứng nhận nguồn gốc đất cho các hộ dân. Dự án lấy vào 02 hộ có 

nhà ở, hiện tại 01 hộ đã được bố tái định cư còn 01 hộ đang kiến nghị chưa bàn 

giao mặt bằng. 03 hộ dân còn lại lấy vào đất trồng cây lâu năm. 
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- Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản: Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị 

quyết số 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng 

Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên 

than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 19/7/2019 

của UBND Tỉnh và Chương trình hành động số 31-Ctr/TU ngày 27/6/2019 của 

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-

NQ/TU; Kế hoạch số 65/KH-UBNDm ngày 16/8/2019 của Ủy ban Nhân dân 

Thành phố thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Ban chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, công 

chức, người lao động cơ quan phường. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, 

khoáng sản, thường xuyên kiểm tra các điểm có trữ lượng sét, cát, đất san nền, 

đã lập hồ sơ, xử phạt về lĩnh vực đất đai đói với 01 trường hợp vi phạm. 

- Công tác vệ sinh môi phường: Tuyên truyền người dân nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường, để rác đúng giờ, đúng nơi quy định, phát động phong trào 

ngày chủ nhật xanh thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo môi trường xanh, 

sạch, đẹp trong khu dân cư. Phối hợp với Công ty JUDENCO, Ban quản lý các 

dịch vụ công ích thành phố thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 

rác thải trên địa bàn phường. Kiểm tra, nhắc nhở lần đầu với các trường hợp vi 

phạm quy định về đưa rác không đúng giờ, đúng nơi quy định. Hội liên hiệp phụ 

nữ, Hội cựu chiến binh phường, khu phố, tổ dân và nhân dân tịch cực tham gia 

hưởng ứng tổng dọn vệ sinh vào ngày chủ nhật hằng tuần “Ngày chủ nhật 

xanh”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác vệ sinh môi trường 

trên địa bàn. 

- Công tác phòng chống thiên tai: UBND phường ban hành Kế hoạch số 

38/KH-UBND ngày 04/3/2022 triển khai phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2022. Thường xuyên kiểm tra các hệ thống tiêu thoát nước (khu vực 

ngã 4 Hà Khẩu, tổ 58 khu 6, tổ 35 khu 4, tổ 26 khu 3) các điểm có nguy cơ sạt lở 

cao. Tổ chức trực 24/24 trong những ngày mưa, bão đảm bảo an toàn cho các hộ 

dân, đồng thời kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Kịp thời khắc 

phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra; tổ chức nạo vét tuyến mương nước tổ 26 

khu 3; nạo vét rãnh thoát nước tổ 38 khu 4.  

- Công tác phòng cháy chữa cháy: UBND phường ban hành Kế hoạch số 

43/KH-UBND ngày 17/3/2022 Kế hoạch bảo đảm an toàn PCCC và CNCH năm 

2022 trên địa bàn phường Hà Khẩu. Giao Công an Phường phối hợp Bộ phận 

Văn hóa - thông tin Phường thường xuyên tuyên truyền, phát tin bài liên quan 

đến công tác PCCC sâu rộng trên địa bàn Phường đến tầng lớp nhân dân, đảng 
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viên và cán bộ công chức bằng nhiều hình thức (tuyên truyền trên loa phát 

thanh, tờ rơi phát khhu dân cư, treo pano, băng zôn, mở hội nghị…); Triển khai 

kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Hà Khẩu. Phối hợp với Công an Thành 

phố mở lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng năm 2022. Ban hành Quyết định số 

206/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô 

hình phong trào "Khu dân cư an toàn về PCCC" tại khu phố 8, phường Hà Khẩu; 

Tổ chức ra mắt mô hình. Chỉ đạo, huy động các lực lượng gồm: Tiểu đoàn 184, 

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an thành phố, Hạt Kiểm lâm thành phố, 

Cán bộ công chức người lao động UBND - Công an phường Hà Khẩu, lực lượng 

dân quân, chủ rừng tham gia cứu chữa cháy rừng và dập tắt cháy rừng tại 

Khoảnh 4, Tiểu khu 98b, thuộc tổ 92 Khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu vào chiều 

ngày 08/4 và ngày 09/4/2022. 

- Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, 

khu đô thị hình thành trước năm 2005; Đầu tư tuyến đường tổ 58, khu 6: Chiều 

dài 280m, chiểu rộng từ 3,5m-5m, huy động nhân dân đóng góp 100% kinh phí, 

tổng số tiền 405 triệu đồng, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 

tuyến đường tổ 47, khu 5, chiều dài 150m, rộng 5m, huy động 100% kinh phí, 

tổng số tiền 950 triệu đồng, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 

tuyến đường tổ 12, khu 2, chiều dài 180m, rộng 5m, huy động 100% tổng số tiền 

350 triệu đồng, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; tuyến đường tổ 

4, khu 1, huy động nhân dân đóng góp 100% kinh phí để làm đường, chiều dài 

200m, rộng 3-3,5m, tổng số tiền 150 triệu đồng, tuyến đường đã hoàn thành và 

đưa vào sử dụng; tuyến đường tổ 71, khu 7, huy động nhân dân đóng góp 100% 

kinh phí để làm đường, chiều dài 60m, rộng -5m, tổng số tiền 70 triệu đồng. 

Tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; đầu tư xây dựng tường rào và 

cổng trào nhà văn hóa khu 1: Hiện trạng chưa có tường rào và cổng trào, đã huy 

động nhân dân đóng góp 100% kinh phí để đầu tư làm tường rào và xây trụ 

cổng, tổng số tiền 120 triệu đồng.  

- Việc thực hiện các Kết luận kiểm tra, thanh tra năm 2021: 

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Chỉ đạo xây dựng và bàn Kế hoạch số 

135/KH-UBND ngày 08/11/2021 thực hiện Thông báo kết luận số 371-TB/TU 

ngày 28/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 

136/KH-UBND ngày 08/11/2021 Thực hiện thông báo Kết luận số 337-TB/TU 

ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Về việc kiểm tra công tác lãnh đạo, 
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chỉ đạo thưc hiện quản lý, sử dụng đất đai thuộc thẩm quyền của Thành phố và đầu tư 

công đối với một số cấp ủy, người dứng đầu cấp ủy, UBND xã, phường, các đơn vị có 

liên quan; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 31/12/2021 tăng cường công quản 

lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn phường Hà 

Khẩu năm 2022; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 31/12/2022 Phát triển kinh 

tế - xã hội phường Hà Khẩu năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 

23/2/2022 về công tác quản lý đất đai và các văn bản chỉ đạo liên quan đến đất 

đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, đất rừng. 

+ Về phổ biến tuyên truyền: Phổ biển, tuyên truyền, quán triệt các chủ 

trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành 

ủy, UBND Thành phố và quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý, sử 

dụng đất đai, đầu tư công; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng 

viên; Tăng cường các biện pháp tư vấn và hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ 

tục pháp lý liên quan; kiểm tra, rà soát lại các vướng mắc trong công tác cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ 

đạo giải quyết; Tăng cường công tác quản lý đô thị, đảm bảo đường thông hè 

thoáng phục vụ nhân dân đi lại. 

+ Thực hiện Kết luận số 371-TB-TU ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. UBND phường vận động hộ ông Phạm Văn Bội, tổ 

26 khu 3 phường Hà Khẩu tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục 

hiện trạng ban đầu, đã thực hiện tháo dỡ xong; Đối với hộ ông Bùi Xuân Hòa 

thường trú tại tổ 1 khu 3 phường Hồng Hải, hộ bà Nguyễn Thị Kiều Oanh 

thường trú tại tổ 7 khu 1 phường Trần Hưng Đạo, Hộ ông Nguyễn Văn Ánh, trú 

tổ 1 khu 8 phường Hồng Hà đã thực hiện việc đôn đốc gia đình thực hiện khắc 

phục hậu quả và hướng dẫn cấp phép xây dựng, việc khắc phục gặp vắng mắc. 

UBND phường đã có báo cáo UBND Thành phố. 

+ Thực hiện Kết luận số 337-TB/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ 

Thành uy Hạ Long. UBND phường đã thực hiện cưỡng chế xong công trình vi phạm 

của hộ bà Lê Thị Thơ, tổ 85 khu 8 phường Hà Khẩu; Đối với trường hợp hộ ông 

Hoàng Văn Mạnh, tổ 95 khu Đồn Điền, xây dựng công trình Kè không phép 

phía trên tuyến Kè là taluy đất cao và công trình kiến trúc của Cơ quan Kiểm 

lâm Vùng 1, nếu phá dỡ Tuyến kè sẽ anh hưởng đến các công trình của Kiểm 

Lâm Vùng 1. UBND phường đã có báo cáo số 82/BC-UBND ngày 13/6/2022; 

đối với 08 công trình xây dựng vi phạm của hộ dân, UBND phường đã thực hiện 

hướng dẫn và đôn đốc hộ dân thực hiện khắc phục hậu quả, tuy nhiên việc khắc 

phục gặp nhiều khó khăn, UBND phường đã báo cáo UBND thành phố Hạ 

Long. 
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+ Thực hiện Kết luận số 396/KL-SXD ngày 01/02/2021 của Sở xây dựng 

Quảng Ninh về việc thanh tra việc xây dựng các hạng mục công trình tại nghĩa 

trang Hà Khẩu theo quy hoạch được phê duyệt, kết quả thực hiện như sau: Đã 

lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp với diện tích là 1847,8m2 

và được UBND Thành phố Hạ Long đã ban hành Quyết định xử phạt VPHC. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2022 UBND phường Hà Khẩu có Văn bản số 406/UBND 

ngày 25/3/2022 “về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các khuôn viên mộ 

và đặt mộ ngoài ranh giới giao đất xây dựng nghĩa trang Hà Khẩu” gửi Phòng tài 

nguyên và môi trường Thành phố để thu hồi giao cho Phòng quản lý đô thị 

Thành tham mưu mở rộng ranh giới quy hoạch.Tăng cường công tác quản lý 

nghĩa trang, đề xuất UBND Thành phố giao Phòng quản lý đô thị Thành phố 

nghiên cứu điều chỉnh mở rộng quy hoạch theo hiện trang đã có khuôn viên mộ 

và mộ cát táng và cho đầu tư xây dựng tường rào theo ranh giới nghiên cứu mở 

rộng.   

+ Thực hiện Kết luận số 39/KL-TTr ngày 17/12/2021 của Thanh tra tỉnh 

Quảng Ninh. UBND phường đã ban hành văn bản số 834/UBND ngày 

29/6/2022 về việc thực hiện Kết luận số 39/KL-TTr ngày 17/12/2021 của Thanh 

tra tỉnh Quảng Ninh. Tuyên truyền trong việc quản lý sử dụng đất rừng đúng 

mục đích được quan tâm, nhờ vậy các hộ dân sử dụng đất lâm nghiệp đã có ý 

thức hơn trong việc trồng cây phủ xanh đất trống, vừa mang lại nguồn thu, vừa 

cải thiện được môi trường không khí trong lành. Công tác phòng chống cháy 

rừng đã được các chủ rừng quan tâm, chủ động, hạn chế được thiệt hại khi có 

cháy xảy ra. Các cá nhân, hộ gia đình ý thức trong việc quản lý, sử dụng đất 

rừng; tăng cường công tác quản lý đất rừng; kiểm tra, rà soát các hộ gia đình 

giáp rừng, các trường hợp sử dụng đất rừng trên địa bàn. Báo cáo UBND thành 

phố. 

5. Công tác Văn hoá - Xã hội, giáo dục, y tế. 

- Công tác văn hóa, tuyên truyền: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, 

thông tin tuyền truyền được thực hiện tốt. Tổ chức tốt  các hoạt động Mừng 

Đảng- Mừng Xuân, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và đón 

Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn, các sự kiện lớn của Tỉnh, Thành phố và Bầu 

cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 được trang trọng, tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi. Thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh không dây phường vào buổi sáng hằng ngày để truyền tải tin tức 

đến người dân được kịp thời. các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và 

các hộ dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc, trang trí chào mừng các ngày lễ trọng 

của đất nước, của tỉnh và thành phố được trang trọng. 
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- Công tác lao động thương binh xã hội: Trong năm 2022 cấp 50 thẻ Bảo 

hiểm y tế (trong đó: trẻ em 05 thẻ; người cao tuổi 28 thẻ; người khuyết tật 02 

thẻ; 15 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội). Tư vấn việc làm cho 352 lao động. 

Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chính sách hỗ trợ đối với các đối 

tượng chính sách. Các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối 

tượng xã hội, người có công là 1.525 xuất quà số tiền 686.100.000 đồng (Quà 

của Chủ tịch nước là 48.600.000 đồng; quà của Tỉnh, là 515.100.000 đồng; quà của 

Thành phố là 122.400.000 đồng). Quà của phường là 50.600.000 đồng; quà của 

Ủy ban MTTQ cấp phường và các tổ chức chính trị xã hội phường, là146 xuất, 

số tiền 76.500.000 đồng; tổ chức chúc thọ người cao tuổi với là 219.500.000 

đồng: Người tròn 70 tuổi và tròn 75 tuổi, là 204 cụ với số tiền là 102.000.000 

đồng và 204 xuất quà bằng hiện vật trị giá 40.800.000 đồng; Người cao tuổi tròn 

80 tuổi đến tròn 100 tuổi là 80 cụ với số tiền là 60.700.000 đồng và 80 xuất quà 

bằng hiện vật trị giá 16.000.000 đồng; trợ giúp xã hội thường xuyên cho 02 đối 

tượng người bị mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày; 02 trẻ em mất 

nguồn nuôi dưỡng; xác định khuyết tật cho 38 đối tượng (trong đó 14 đối tượng 

khuyết tật đặc biệt nặng và 20 đối tượng khuyết tật nặng và 06 khuyết tật nhẹ; 

14 đối tượng hộ gia đình nhận chăm sóc người khuyết tật nặng; đề nghị trợ cấp 

xã hội hàng tháng cho 32 đối tượng người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; 

giảm 08 đối tượng bảo trợ xã hội chuyển sang hưởng chế độ khác; hỗ trợ mai 

tang phí cho 13 đối tượng bảo trợ xã hội; đề nghị thành phố tặng 07 xe lăn cho 

07 đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng; tặng quà của Tỉnh, Thành phố và phường 

nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi và tết Trung thu 31,6 triệu đồng; Lập danh sách 

13 hộ gia đình người có công có nhu cầu sửa chữa và xây mới nhà ở; Chi trả hỗ 

trợ Covid cho 569 trường hợp là F0 và F1 năm 2021 theo Nghị quyết 68/NQ-CP 

về chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với số 

tiền là 862.200.000 đồng; Tiếp nhận và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí học 

nghề cho 36 trường hợp đang học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp trên địa 

bàn phường theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND Tỉnh 

Quảng Ninh về việc ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng học 

nghề thuộc danh mục ngành nghề khuyến khích đào tạo của UBND tỉnh Quảng 

Ninh, giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số Căn cứ Nghị quyết số 310/2020/NQ-

HĐND ngày 26/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành 

chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học 

phí văn hóa cho học sinh tốt nghiệp Trung học cơ  sở học tiếp trình độ trung 

cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025.  
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Công tác giảm nghèo: UBND phường hỗ trợ xây mới nhà ở cho 02 hộ 

nghèo theo tiêu chí Trung Ương và theo tiêu chí Tỉnh. 

- Công tác y tế: Duy trì các hoạt động của trạm y tế theo chương trình 

mục tiêu chuẩn Quốc gia về y tế; tích cực trong công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn phường không để dịch xảy ra, ngoài ra tuyên truyền các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh theo mùa; khám chữa bệnh sức khỏe ban đầu 

cho nhân dân = 6.792 lượt người. Trong đó: Khám tại sổ A1, khám các chương 

trình (lao, phong, tâm thần,…) 760 lượt (Khám sức khỏe người cao tuổi từ 80 

tuổi trở lên 315 lượt); Khám dự phòng (trường học, tiêm chủng mở rộng, tiêm 

chiến dịch: 5862 lượt; Khám sơ tuyển quân sự năm 2022 là 90 trường hợp; 

khám ngoài trạm 5.715 lượt (khám bệnh nhân mắc Covid không triệu chứng 

điều trị tại nhà); hàng tháng trạm thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ sở kinh 

doanh, sản xuất đảm bảo VSATTP, trong năm 2022 đã kiểm tra 95 lượt cơ sở. 

 Công tác phòng chống dịch bệnh: Số ca dịch bệnh 5.949 ca, trong đó: 

Covid-19, 5.817 ca; sốt xuất huyết 06 ca; tay chân miệng 10 ca; Cúm 83 ca; 

Thủy đậu 02 ca; Tiêu chảy 11 ca; Viêm gan 20 ca. 

Chương trình phòng chống bệnh tâm thần: Số bệnh nhân tâm thần hiện 

quản lý 31 (Điều trị tại trạm 26; quản lý 5), trong đó: Tâm thần phân liệt 19; 

Động kinh 10; Khác 02. Số bệnh nhân uống thuốc đều 26. 

Chương trình tiêm chủng mở rộng: Số tiêm Sởi mũi 1, 100 mũi; Số tiêm 

Sởi – Rubella 36 mũi; Số tiêm trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 171 mũi; 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều cho đối tượng 

học sinh lớp 2, lớp 3 năm học 2022-2023 và đối tượng sinh từ 01/01/2014 -  

31/12/2015, 762/824= 92%; Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A năm 2022 

đạt 758/788 = 96%. 

- Công tác dân số gia đình: Tổng số dân trên địa bàn phường tính đến 

ngày 22/11/2022 là 18.027 người, 4.530 hộ. Trong năm đã triển khai các chương 

trình dự án như; Chương trình sàng lọc sinh; Tiền hôn nhân; Người cao tuổi; 

Mất cân bằng giới tính khi sinh; Nhập biến động dân số sinh năm 2022 là 175 

trẻ, trong đó có 100  nam và 75  nữ, Có 154 trẻ khám sàng lọc sơ sinh. Trẻ em 

được sàng lọc 5 loại bệnh là 172 trẻ. Sinh con thứ 3 là: 6 trẻ (Khu 1: 1; khu 7: 2; 

Khu 6: 1; Khu 5: 1; Khu 3: 1) (cộng dồn: 6 trẻ).  Tuyên truyền về lợi ích của 

khám sàng lọc trước sinh được 138 trường hợp trong ngày tiêm phòng uốn ván, 

Cập nhật phương tiện tránh thai mới được 226 trường hợp. Tuyên truyền 58 cặp 

về lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân.  

- Công tác giáo dục: Trên địa bàn phường có 4 trường học (Trường Tiểu 

học Hà Khẩu, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường TH-THCS-THPT Nguyễn 
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Bỉnh Khiêm, Trường mầm non Hà Khẩu) Các trường đã hoàn thành chương 

trình năm học 2021 – 2022 và triển khai năm học 2022-2023 đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch.  

+ Trường tiểu học Hà Khẩu, tổng số học sinh toàn trường năm học 2022 - 

2023 là 1.543 em. Số học sinh tuyển mới đầu cấp 305 em. Tỷ lệ huy động 100%. 

Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 271 em đạt 100%. Tổng số cán bộ, 

giáo viên, nhân viên theo biên chế 55 người (cán bộ quản lý 3 đ/c; Giáo viên 50 

đ/c; Nhân viên 02). Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh 01 đồng chí, Giáo viên 

giỏi cấp thành phố10 đồng chí, giáo viên giỏi cấp trường 25 đồng chí. Chất 

lượng giáo dục năm học 2021-2022: 01 học sinh đạt Huy chương đồng môn 

Toán quốc tế TIMO; Cấp Quốc gia 21 giải, trong đó: Môn Toán Quốc tế 

HKIMO giải Quốc gia (11 học sinh đạt Huy chương vàng; 03 học sinh đạt Huy 

chương đồng; 04 học sinh đạt giải Khuyến khích); Môn Toán Quốc tế TIMO 

giải Quốc gia 02 học sinh đạt Huy chương vàng; Điền kinh 01 học sinh đạt huy 

chương vàng môn chạy tiếp sức, 01 học sinh đạt Huy chương đồng môn bật xa, 

01 học sinh đạt huy chương vàng môn bóng đá HKPĐ cấp tỉnh, em được chọn 

vào đội tuyển tham gia giải bóng đá Quốc gia tháng 7/2022; Hội khỏe Phù Đổng 

cấp Thành phố đạt giải Ba đồng đội nữ, giải Ba toàn đoàn; Cuộc thi Olympic 

tiếng anh 3 học sinh đạt giải nhì, 6 học sinh đạt giải ba, 4 học sinh đạt giải 

khuyến khích; Giải nhì cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VII; 

06 học sinh đạt giải Võ cổ truyền với 03 huy chương vàng, 3 huy chương bạc; 

Giải nhất hội thi “ Đại sứ văn hóa đọc”. Nhà trường đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục cấp độ 1; Hoàn thành việc xây dựng phương hướng chiến lược phát 

triển nhà trường giai đoạn 2021-2025. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động 

Xuất sắc.  

+ Trường THCS Nguyễn Trãi, tổng số học sinh toàn trường năm học 2022 

- 2023 là 990 em. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 36. Số cán bộ, GV đạt 

trình độ chuẩn trở lên theo Luật Giáo dục 2019 là 35/36 = 97.2 %, số GV chưa 

đạt chuẩn (Trình độ Cao đẳng) 01, giáo viên đang theo học chương trình Đại 

học, đến năm 2023 hoàn thành. Chất lượng giáo dục năm học 2021-2022, Học 

lực giỏi 31.2 %, Khá 42.9 %, Trung bình 25%, yếu 0.14%. Hạnh kiểm tốt, khá 

98,3%, Hạnh kiểm Trung bình 0.85, Yếu: 0.6%; Tỷ lệ HS lên lớp 99,7%; Chất 

lượng mũi nhọn: Học sinh giỏi cấp Thành phố 09 HS đạt giải HSG cấp Thành 

Phố: Hóa, 03 (01 giải Nhì, 02 giải KK); Văn 05 (03 giải ba, 02 giải KK); Địa 01 

giải KK. Học sinh giỏi cấp Tỉnh 01 HS. HS tham gia sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng đạt 01 giải nhì và 01 giải khuyến khích cấp thành phố; Trường được 

công nhận là Tập thể lao động tiên tiến năm học 2022-2023; 04 Giáo viên được 
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công nhận là Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố; 05 Giáo viên được công 

nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở; 2 giáo viên được nhận Giấy khen của UBND 

Thành phố Hạ Long; Năm 2022, Phường Hà Khẩu được công nhận Phổ cập 

THCS cấp độ 3. Nhà trường đã  được công nhận đạt Trường THCS đạt chuẩn 

Quốc gia – Giai đoạn 2017-2022.  

+ Trường mầm non Hà Khẩu: Đảm bảo và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 

trong năm học, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp tăng cụ thể: Năm học 2021-2021, tổng 

số học sinh 342 học sinh Huy động số lượng trẻ 5 tuổi ra lớp, đạt tỷ lệ 100%. Tỉ 

lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 95/95 trẻ, đạt tỷ lệ 

100.%; Năm học 2022-2023, tổng số học sinh 354 em. Tổng số cán bộ, giáo 

viên, nhân viên theo biên chế 29 người; số giáo viên được đào tạo bồi dưỡng, 

nâng chuẩn trong năm học 04 đồng chí, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn 79,16%; Số 

lượng giáo viên giỏi cấp trường 17 đ/c, tỉ lệ 70,83%. Chất lượng giáo dục năm 

học 2021-2022: Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 98%; Tỷ lệ Bé ngoan đạt 100%; Tỷ 

lệ chuyên cần trẻ 5 tuổi đạt 98,5 %; tổng số trẻ được đánh giá 342/342 trẻ. 

Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, UBND Tỉnh  tặng cờ thi đua 

là đơn vị dẫn đầu khối thi đua đối với các trường mầm non ngoại vi thành phố 

năm học 2021-2022. 

6. Công tác tư pháp, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, nội vụ. 

- Công tác chứng thực – Hộ tịch: Đăng ký khai sinh cho 157 trường hợp, 

đăng ký lại khai sinh 94 trường hợp; Kết hôn 59 trường hợp; Khai tử 61 trường 

hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân cho 390 trường hợp; Cấp bản sao trích lục hộ 

tịch: 375 trường hợp. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con: 02 

trường hợp. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 09 trường hợp. Chứng thực 

bản sao từ bản chính 2.523 trường hợp; chứng thực chữ ký 857 trường hợp; 

chứng thực văn bản khác 28 trường hợp. 

- Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư: Thực hiện tốt việc tiếp 

công dân thường xuyên và tiếp công dân vảo ngày thứ năm hằng tuần, đảm bảo 

giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa việc khiếu kiện vượt cấp; đặc 

biệt tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan đến đông 

người. Chủ tịch UBND phường tiếp công dân (tiếp định kỳ 46 cuộc; tiếp đột 

xuất 04 cuộc, tổng số 570 lượt người); Đến tháng 11 năm 2022 đã tiếp nhận tổng 

số 40 đơn thư kiến nghị của công dân, đã giải quyết 37/40 đơn thư, đang thụ lý 

giải quyết 03 đơn theo quy định.   

7. Công tác cải cách hành chính. 

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực 

tuyến. Ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 Thành lập Ban 
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chỉ đạo chuyển đổi số toàn diện phường Hà Khẩu; Kế hoạch số 58/KH-UBND 

ngày 07/4/2022 Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. Thực hiện báo cáo hàng tuần, hàng tháng kết quả 

thực hiện Đề án 06, Nghị quyết 09 theo đúng nội dung và thời hạn quy định. 

Ngày 22/8/2022, UBND đã ban hành văn bản số 1059/UBND “Về việc triển khai 

nội dung công việc của Tổ công nghệ số cộng đồng”. Trong đó hướng dẫn các 

Tổ công nghệ số cộng đồng 9 khu phố thành lập nhóm zalo cộng đồng để truyền 

tải, phổ biến các tài liệu và khóa bồi dưỡng “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” và 

các tài liệu của nhóm “Ban chỉ đạo công nghệ số phường Hà Khẩu” gửi, phổ 

biến tới từng hộ dân trên địa bàn khu phố. UBND phường đã thực hiện đăng ký 

cho 19 cán bộ, công chức tham dự chương trình bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi 

số và đã hoàn thành khóa học 100%. Tổ chức tập huấn trực tuyến cho 85 tổ viên 

kỹ năng chuyển đổi số. 

Giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa: Trong năm 2022, 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 4.655 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND phường; Đã giải quyết 4647 hồ sơ. Trong đó trước hạn: 4621; 

đúng hạn: 25, quá hạn: 1 (Do tích chuyển nhầm trên hệ thống Chính quyền điện 

tử trên thực tế hồ sơ đã được giải quyết trước ngay trong buổi làm việc); tỷ lệ hồ 

sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,98%; tiếp nhận và giải quyết 1859 hồ 

sơ trực tuyến mức độ 3. Đạt 40% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết. 

8. Công tác an ninh, quốc phòng. 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn 

định, Duy trì chế độ trực sẵn sảng chiến đầu, trực chỉ huy, trực ban, đặc biệt vào 

thời điểm các ngày Lễ lớn. Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng DQTV-

DBĐV thường xuyên được rà soát, kiện toàn, mở rộng lực lượng, giáo dục pháp 

luật, bồi dưỡng tư tưởng chính trị. Tổ chức tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn 

cho nhân dân trong dịp Tết nguyên; Phối hợp với các ban Ngành đoàn thể, thăm 

và tặng quà cho các Thanh niên lên đường nhập ngũ. Bảo quản vũ khí trang bị, 

phục vụ công tác kiểm tra vũ khí trang bị thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2022.  Phối 

hợp cùng Công an phường, Bảo vệ dân phố Tuần tra và trực SSCĐ dịp Tết dương 

lịch 2022 đủ quân số, thời gian với 32 lượt người tham gia. Phối hợp cùng các lực 

lượng trực chốt, tiêu độc, khử khuẩn trong phòng chống Covid-19 trên địa bàn. 

Tham gia lớp tập huấn Cán bộ Ban CHQS các phường tại Ban CHQS Thành phố Hạ 

Long, thời gian: 02 ngày.  Tiếp nhận quân tư trang của cấp trên và cấp phát quân 

tư trang cho công dân nhập ngũ năm 2022. UBND Phường tổ chức gặp mặt tặng 

quà cho công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2022 bảo đảm trang trọng,trong không 
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khí sối nổi, vui tươi của Xuân Nhâm Dần. Và xây dựng kế hoạch tổ chức giao 

nhận quân và tổ chức tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo an toàn, đúng 

thời gian, quy định, đủ chỉ tiêu thành phố giao 14 công dân thực hiện NVQS. 

Ban CHQS đã chủ động phối hợp cùng với Công an phường, bảo vệ dân 

phố tổ chức tuần tra ban đêm bằng 07 buổi với 45 lượt đúng thời gian, đủ quân 

số quy định, đảm bảo giữ vững ANCT – TTATXH trước, trong và sau tết 

nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.Thông báo tuyển sinh quân sự năm 2022 theo 

hướng dẫn của Ban CHQS thành phố Hạ Long.Lập kế hoạch đăng ký tuổi 17,  triển 

khai rà soát, tổ chức giao Lệnh đăng ký NVQS đến tận tay các nam công dân. Tổ 

chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2022 tại Trạm y tế phường Hà Khẩu, kết 

quả 92/92 công dân, đạt 100% kế hoạch đề ra. Và lập kế hoạch rà soát, đăng ký 

lực lượng Dân quân năm 2022, tổng hợp báo cáo Ban CHQS theo quy định. Chuẩn 

bị văn kiện diễn tập, tham mưu tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ 

cấp phường năm 2022, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.  Tham gia hội 

thao B dân quân cơ động năm 2022, kết quả đạt giải 3 toàn đoàn, 01 giải nhất cá 

nhân. Tổ chức triển khai Kế hoạch trực SSCĐ dịp 30/4 và 01/5 và bầu cử trưởng 

khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 bảo đảm quân số, thời gian theo quy định.   

UBND phường triển khai rà soát giải quyết chế độ, chính sách theo các 

Quyết định của Thủ tướng chính phủ, tổng hợp danh sách, báo cáo Hội đồng 

chính sách phường, Hội đồng chính sách thành phố theo quy định. Xây dựng kế 

hoạch và tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 

4 năm 2022 với 40 đồng chí, bảo đảm chương trình theo kế hoạch. Tuyên 

truyền, rà soát quân nhân tại ngũ đang công tác tại khu vực biên giới, hải đảo, 

khu vực khó khăn, tổng hợp báo cáo Ban CHQS theo quy định, bao gồm kế 

hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, kế hoạch rà soát nguồn, 

kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng NVQS phường năm 2023. 

Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2022 tại Trạm y tế phường Hà 

Khẩu, kết quả 92/92 công dân, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức khám tuyển NVQS 

năm 2023, kết quả 19 công dân đủ sứ khỏe từ loại 1 – 3. Tổ chức thành công diễn tập 

phòng thủ năm 2022.  

- Về tình hình an ninh chính trị.  

Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy, UBND 

phường Hà Khẩu về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022. Công an phường đã 

tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững an ninh trật tự 

trên địa bàn; tình hình nội bộ, an ninh chính trị ổn định, cán bộ và nhân dân trên 

địa bàn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, 

công tác bầu Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 diễn ra an toàn, các đoàn 
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lãnh đạo đảng và nhà nước, sự kiện Sea games 31 được bản vệ an toàn; tình hình 

an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo giữ vững, các cơ sở tôn 

giáo hoạt động thuần túy, đúng quy định pháp luật (trên địa bàn phường hiện có 

03 Chùa, Nhà thờ của Giáo xứ Hà Khẩu, 03 điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin Lành, 

1 điểm nhóm PLC) chưa phát hiện vấn đề gì đáng chú ý phức tạp. Chủ động, kịp 

thời tham mưu cho Đảng uỷ, UBND phường ban hành 02 Nghị quyết, 16 văn 

bản chỉ đạo các đơn vị, bộ phận, đoàn thể, khu phố thực hiện công tác đảm bảo 

an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid -19, xây dựng mô hình phong trào tự 

quản về ANTT, kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC theo Nghị định 137 của 

Chính phủ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết kịp thời 

những kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác đền bù GPMB thực hiện 

các dự án, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ địa bàn cơ sở.  

Xây dựng kế hoạch thực hiện Phương án số 02 của Giám đốc Công an 

tỉnh, thực hiện Luật phòng chống ma túy 2021, Phương án chuyển hóa địa bàn 

an toàn về ma túy, đặc biệt là công tác rà soát, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện; thực 

hiện Nghị quyết số 70 -NQ/ĐU-CATP ngày 03/10/2018 của Đảng ủy Công an 

thành phố về việc tăng cường công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi 

CNBB, tự nguyện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Tổ 

chức thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trong 

dịp Tết Nguyên đán 2022, cao điểm bảo vệ Seagames 31 diễn ra trên địa bàn. 

Công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện 

nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định.  

Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo công an thành phố về việc thực 

hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, dự án cấp, quản lý, sử 

dụng CCCD gắn chíp điện tử và Đề án số 06 của Chính phủ, thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Công an 

phường đã tập trung tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các đơn vị, bộ 

phận, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường, khu phố tuyên truyền, thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả Luật cư trú năm 2021, công tác quản lý cư trú, nắm tình 

hình kịp thời giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở; thường xuyên chỉ đạo Cảnh sát 

khu vực tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc đăng ký hộ khẩu thường 

trú, tạm trú, quản lý người nước ngoài đến lưu trú, làm việc trong các cơ quan, 

doanh nghiệp trên địa bàn phường. Tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử; 

thu thập tài liệu làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” theo 

chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Tổ chức rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ quản lý 

các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh karaoke, nhà trọ, lán trại xây 

dựng. 
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Về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Thực hiện kế 

hoạch cao điểm về vận động nhân dân giao nộp, đấu tranh tội phạm liên quan 

đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an phường đã tham mưu, phối 

hợp với cơ quan, đơn vị UBND phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện Luật Quản lý 

và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định 137/2009/NĐ- CP về 

Quản lý và sử dụng pháo. Kết quả đã vận động nhân dân giao nộp 01 súng tự 

chế, 03 lựu đạn, 25 viên đạn và 7 dao kiếm các loại.  

Về công tác PCCC: Xây dựng kế hoạch triển khai Luật PCCC, Nghị định 

136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật PCCC, tham mưu cho UBND 

phường kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC, cứu hộ, cứu nạn phường và tổ chức tuyên 

truyền Luật PCCC. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Đội dân phòng 9/9 địa bàn khu 

phố với tổng số 120 thành viên. Kết quả: 6 tháng đầu năm 2022 đã tiến hành 

kiểm tra 160 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, ký cam kết an toàn PCCC đối 

với 20% hộ dân trên địa bàn, tổ chức 4 buổi tuyên truyền về PCCC cho 450 

công dân là chủ cơ sở kinh doanh, đại diện các cơ quan, doanh nghệp, bảo vệ 

dân phố và lực lượng dân phòng.... Xây dựng, triển khai phương án PCCC rừng, 

kiểm tra, hướng dẫn BQL chợ Hà Khẩu, các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, điểm 

bán xăng dầu, cơ sở đóng tàu thuyền, sửa chữa ôtô, nhà ở, nhà ở kết hợp sản 

xuất kinh doanh theo phân cấp quản lý và các điểm thu mua phế liệu trên địa 

bàn phường ký kết thực quy định về an toàn PCCN. 

 Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị: Đã tham m-

ưu UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 18 của 

Bộ Công an, Kế hoạch của UBND Thành phố Hạ Long về việc lập lại trật tự đô 

thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Kết quả đã tổ chức 4 đợt ra 

quân tuyên truyền, kiểm tra xử lý 15 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao 

thông, trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan đô thị, duy trì công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng ngừa ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm 

tại các cổng trường học, và điểm nút gia thông tại ngã tư, điểm nút giao thông 

phức tạp. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng trong 

công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các TNXH. Công an phường đã 

tham mưu Đảng uỷ, UBND phường chỉ đạo thực hiện Kết luận số 44-KL/TW 

của Ban bí thư, Thông tư số 124/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, 

xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” thay thế Thông tư số 23; tiếp tục củng cố, kiện toàn và xây dựng 

đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở địa phương, các ban ngành đoàn thể, 

khu phố tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, 
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chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tội 

phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

Duy trì thực hiện hiệu quả mô hình phong trào “Tổ tự quản ANTT khu phố” do 

CCB làm nòng cốt, mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, Tổ Covid cộng đồng tham 

gia phòng chống dịch Covid-19.  

Triển khai thực hiện các mặt công tác giữ gìn ANTT nhằm mục tiêu xây 

dựng khu phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Cán bộ tổ dân khu phố đã tích 

cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”; các khu phố duy trì thực hiện mô 

hình “Phong trào các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê trọ tự quản về ANTT”; 76/76 tổ 

dân thực hiện mô hình “Tổ nhân dân tự quản về ANTT”; củng cố mô hình “Tổ 

dân phòng” tại tổ 71 khu 7. Kết quả đã tổ chức hoà giải được 10 vụ việc mâu 

thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội 

phạm, cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ cho công tác phòng ngừa, xử 

lý tội phạm. 

- Công tác thi hành an hình sự tại cộng đồng. Thực hiện tốt công tác thi 

hành án hình sự tại cộng đồng. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH. 

Thực hiện nhiệm văm 2022, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 

162/KH-UBND ngày 31/12/2022 phát triển kinh tế - xã hội phường Hà Khẩu 

năm 2022. Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu năm 

2022, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết Thành phố, phường về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó:  

1. Tập trung chỉ đạo các hoạt động tổng kết năm 2021 và xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.  

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 25-KL/TW 

ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021, Công văn số 713-CV/TU 

ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thông báo số 75-TB/BCSĐ ngày 

19/02/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các chỉ đạo có liên quan của 

Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; giữ vững địa 

bàn “An toàn - ổn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới”.  

3. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - 

Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, 

chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Tổ chức chương trình phát 
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động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022. Tổ chức 

giao, nhận quân năm 2022 bảo đảm đủ số lượng và chất lượng. 

4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương,  tỉnh, Thành 

ủy, Đảng ủy về điều hành ngân sách: xây dựng, ban hành kịch bản thu ngân sách 

năm 2022; bám sát tiến độ thu, chi ngân sách, ban hành các kế hoạch, văn bản 

để đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các khu phố tăng cường triển khai 

thu ngân sách, nhất là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.  

5. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 gắn với việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ.  

6. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn UBND phường tiếp tục rà soát, cập 

nhật niêm yết công khai TTHC, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải 

quyết TTHC…Nâng cao chất lượng công tác tổ chức thực hiện tiếp nhận, đôn 

đốc việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường 

để trả kết quả cho tổ chức, công dân đúng hạn.  

7. Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, tài 

nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.Chỉ 

đạo thực hiện khắc phục tồn tại đã chỉ ra tại Kết luận số 337-TB/TU ngày 

01/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Về việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo thưc hiện quản lý, sử dụng đất đai thuộc thẩm quyền của Thành phố và đầu tư 

công đối với một số cấp ủy; Kết luận số 337-TB/TU ngày 01/11/2021 của Ban 

Thường vụ Thành uy Hạ Long; Kết luận số 396/KL-SXD ngày 01/02/2021 của Sở 

xây dựng Quảng Ninh về việc thanh tra việc xây dựng các hạng mục công trình 

tại nghĩa trang Hà Khẩu theo quy hoạch được phê duyệt; Kết luận số 39/KL-TTr 

ngày 17/12/2021 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh. 

8. Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy; Ban hành Quyết định số 

206/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô 

hình phong trào "Khu dân cư an toàn về PCCC" tại khu phố 8, phường Hà Khẩu. 

9. Chỉ đạo công tác bầu Trưởng khu phố nhiệm kỳ 20222-2025 thành 

công tốt đẹp. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Ưu điểm:  

UBND phường đã bán sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành 

phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ 

các đoàn thể phường; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị  phường 

triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường đạt kết quả; công 
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tác quản lý đất đai, giải phòng mặt bằng được đảm bảo; thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch Covid-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng khu phố 

nhiệm kỳ 2022-2025; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến 

nghị được tập trung thực hiện không còn tồn đọng.; các chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch giao. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn ổn định. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của 

phường vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: (1) Tình hình dịch Covid-19 còn 

diễn biến phức tạp. (2) Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu ảnh hưởng lớn bởi 

dịch bệnh tác động lớn đến thu nhập, đời sống của nhân dân. (3) Xây dựng công 

trình, san gạt đất trái phép xảy ra, phải kỷ luật bằng hình thức khiểm trách đối 

với phó Chủ tịch UBND phường phụ trách đất đai, xây dựng; Cảnh cáo 01 công 

chức địa chính, xây dựng, đô thị và vệ sinh môi trường phường. (4) Công tác 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường chưa thường xuyên. 

3. Nguyên nhân. 

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan: (1) 

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn đến ảnh hưởng đến sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và thu nhập của hộ dân. (2) Nhận thức của người dân về 

công tác quản lý, sử dụng đất đai còn hạn chế; trên địa bàn phường triển khai 

nhiều dự án trong điểm, công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường 

thiếu, địa bàn rộng dẫn đến việc kiểm tra chưa kịp thời. Một số quy định của 

pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường chưa rõ ràng. (3) Về công tác 

truyên truyền chưa thường xuyên là do thiếu công chức văn hóa – thông tin, 

công chức chỉ huy trưởng quân sự phường phải kiêm nhiệm. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2023 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Giữ vững thành quả phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển là dịch vụ, du lịch - đô 

thị hóa - đổi mới, sáng tạo - chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; 

bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất 
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lượng sống. Kiểm soát, đẩy lùi ô nhiễm môi trường, nguồn nước; chủ động tích 

cực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Nâng cao 

chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc 

đẩy phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo. Tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giữ vững ổn 

định an ninh, trật tự; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn 

minh.  

2. Các tiêu chủ yếu 

Chỉ tiêu về thu ngân sách: (1) Các chỉ tiêu thu ngân sách do phường trực 

tiếp thu đạt và vượt kế hoạch thành phố giao 

Các chỉ tiêu về xã hội: (2) Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 250 lao động trở 

lên. (3) Duy trì phường không có hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai 

đoạn 2021-2025. (4) Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5%. 

(5) trạm y tế phường giữ vững bộ tiêu trí quốc gia về y tế tuyến xã. (5) Duy trì tỷ 

lệ che phủ bảo hiểm y tế từ 96%. (6) Phấn đấu có từ 90% hộ gia đình trở lên đạt 

gia đình văn hóa, 50% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa trở lên. (7) 

phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Các chỉ tiêu về môi trường: (8) Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 100%. 

(9) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, điện sinh hoạt đạt 100%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tập trung triển khai thực hiện nghị quyết, đề án, chương trình 

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên 

các lĩnh vực theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của phường.  

Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án, chương 

trình, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường. Rà soát, 

đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

phường để có các giải pháp, lộ trình phù hợp, sát thực tiễn, phấn đấu hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. 

2. Giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi chặt 

chẽ tình hình dịch bệnh, có phương án ứng phó hiệu quả với các tình 

huống dịch bệnh có thể xảy ra 

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19. Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biễn của dịch bệnh; nâng cao công 

tác phân tích, dự báo tình hình dịch để có phương án đáp ứng hiệu quả với các 

tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là đối với các biến chủng mới của 

COVID-19. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm 
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vaccine phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Đánh giá miễn 

dịch cộng đồng để chủ động có giải pháp phòng ngừa lây nhiễm, nhất là đối với 

các biến chủng mới.  

Triển khai hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và 

y tế điều trị; chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 -

2025, định hướng đến năm 2030”. Phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở, các 

đội phản ứng nhanh, tổ hỗ trợ điều trị Covid-19, tổ Covid-19 cộng đồng; tiếp tục 

tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh. 

Thực hiện phương châm lấy người dân là trung tâm, chủ thể, củng cố vững chắc 

năng lực phòng, chống dịch tại từng khu. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc nguồn thu, các đối tượng thu; 

nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng tư vấn thuế; thường xuyên rà soát, phí, lệ 

phí, các hộ kinh doanh để đưa vào quản lý thuế. Đẩy mạnh việc thu ngân sách 

đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tăng cường thực hiện tốt công tác chống thất thu ngân 

sách. Phấn đấu các chỉ tiêu thu ngân sách do phường trực tiếp thu đạt và vượt kế 

hoạch thành phố giao. Đối với công tác chi phải đảm bảo chi đúng, chi đủ và kịp 

thời, có giải pháp tiết kiệm chi, tăng thu để chi cho đầu tư phát triển. Tăng 

cường vận động xã hội hóa để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, 

bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân. 

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất 

đai, tài nguyên, môi trường và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn . 

- Về đô thị: Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, đảm bảo 

tuân thủ giấy phép xây dựng và quy hoạch được phê duyệt. Quyết tâm thực hiện 

tạo sự thay đổi rõ nét trong bảo đảm trật tự, văn minh đô thị; có giải pháp căn cơ 

giải quyết tình trạng sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè. Tăng cường năng lực 

tổ chức giao thông đô thị và kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm về trật tự 

an toàn giao thông trên các tuyến đường đô thị, các phương tiện vận chuyển đất 

đá, vật liệu rời, xe chuyên dụng, xe thô sơ không được phép hoạt động.  

- Về đất đai: Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, thường 

xuyên cập nhập, chỉnh lý hồ sơ đất đai; thường xuyên rà soát, xử lý nghiêm việc 

sử dụng đất không đúng mục đích, dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đất 

đai, đầu tư xây dựng.  

  

- Về tài nguyên, khoáng sản: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, 

ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với 
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ngành Than thúc đẩy tiến độ xây dựng, triển khai Đề án sử dụng nguồn đất đá 

bãi thải mỏ làm nguồn vật liệu san lấp, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý vi phạm đối với các hoạt 

động khai thác đất trái phép (nhất là đối với các dự án san nền), các dự án có 

hoạt động khai thác khoáng sản không đúng quy hoạch, ranh giới giao/thuê đất... 

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài 

nguyên nước, đặc biệt là khai thác nước ngầm.  

- Tiếp tục đề nghị Thành phố đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân 

cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn phường theo Nghị quyết 

số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, các khu dân cư 

cũ kết hợp với xử lý dứt điểm các điểm ngập lụt. 

- Công tác bảo vệ môi trường: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, trọng tâm là Nghị quyết số 12-

NQ/TU, ngày 12/3/2018 của Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường Tỉnh giai đoạn 2018-

2023; Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 26/9/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ 

Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu, 

đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030. Phát động, duy trì các mô 

hình tự quản bảo vệ môi trường trong Nhân dân... Quy hoạch địa điểm, mở rộng 

mạng lưới thu gom, tập kết rác thải sinh hoạt tại địa bàn khu; kiểm soát chặt chẽ 

nguồn thải, khí thải từ các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở y tế... trên địa 

bàn.  

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai: Thường 

xuyên, chủ động triển khai công tác PCTT, ứng phó với biến đổi khí hậu nhanh 

chóng, kịp thời nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản. Thực 

hiện kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ phát sinh sự cố nguy hiểm tại địa bàn 

phường. Rà soát các điểm nguy cơ sạt lở, điểm có nguy có ngập úng, điểm nguy 

cơ khác; xây dựng Phương án Phòng chống thiên tai năm 2023.- Tập trung khắc 

phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra tại các Kết luận thanh tra, giám sát của các 

cấp. 

5. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện có hiệu quả các 

chính sách đảm bảo an sinh xã hội. 

- Phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông; xây dựng 

nếp sống văn hóa, văn minh đô thị: Tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược phát 

triển văn hoá, gắn với thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 09/3/2018 của 
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Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững; đẩy mạnh phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, theo hướng thực chất, hiệu quả, 

chiều sâu, lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng. 

Tăng cường quản lý các dịch vụ văn hoá, đặc biệt karaoke, vũ trường và 

các loại hình kinh doanh mới bar, pub; quản lý chặt chẽ các hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật, dịch vụ văn hoá phẩm. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) và kỷ niệm 60 

năm ngày Bác Hồ về thăm đảo Tuần Châu - Hạ Long.  

- Về phát triển giáo dục - đào tạo: Nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo đảm bảo thực chất, toàn diện; Thực hiện mục tiêu duy trì trường công lập đạt 

chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; khuyến 

khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

- Về lĩnh vực y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân: Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động cảu y tế phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới; Thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, 

nhất là người dân người có mức sống trung bình. Phát triển hệ thống y tế gia 

đình; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số, nhất là bảo 

đảm mức sinh hợp lý và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Siết chặt quản lý 

y, dược tư nhân, quản lý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực 

kiểm tra, kiểm nghiệm phòng chống, ngộ độc thực phẩm. 

- Về đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân: Tiếp tục thực 

hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì 

không có hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới trên địa bàn phường; 

nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội; cải thiện điều kiện nhà ở, nâng cao 

sức khỏe và chất lượng sống cho người dân, người có thu nhập thấp trên địa bàn. 

Tăng cường công tác quản lý lao động, giảm thiểu tình trạng nợ đọng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc, tăng nhanh tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự 

nguyện. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp, định hướng nghề 

từ cấp học phổ thông theo hướng khuyến khích học nghề phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế của địa phương. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ đào 

tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện bình đẳng giới; quan tâm chăm sóc, bảo 

vệ trẻ em, đảm bảo đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định 

06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Quán triệt, triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2022 của Tỉnh ủy; Thực hiện tốt 

chính sách tôn giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng của Nhân dân theo đúng quy 
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định của pháp luật; phát huy vai trò tích cực của các chức sắc, người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiếu số và cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động 

thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước của 

địa phương. 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số 

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; 

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND Tỉnh ngày 04/11/2022 của Hội đồng Nhân dân 

Tỉnh về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chuyển đổi số tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố; Nghị quyết 

19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Nghị quyết về Cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh của chính phủ năm 2023. Khuyến khích phát triển 

doanh nghiệp trên địa bàn. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cho các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh; kịp thời thông tin, báo cáo các đơn vị liên quan 

có phương án xử lý với những nội dung không thuộc thẩm quyền.   

Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/02/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục rà soát, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa nền hành chính. Vận 

hành, khai thác hiệu quả Trung tâm điều hành thành phố thông minh để phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Hoàn thành 100% số hóa, 

ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính đã được giải quyết thành công; trên 65% hồ sơ thủ tục hành chính phường 

được giải quyết trực tuyến mức độ 3,4; phấn đấu 80% hồ sơ công việc tại 

phường được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ mật); thúc đẩy 

phát triển thương mại điện tử; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nâng 

cao kỹ năng số cho người dân để sử dụng các dịch vụ số.  

7. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
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Tiếp tục các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ 

khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người, không để hình thành, phát sinh 

điểm nóng, mất an ninh trật tự.  

 Thực hiện tốt công tác tư pháp, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, đảm tính khả thi, phát huy hiệu quả khi triển khai thực hiện; kịp 

thời triển khai các Luật, Nghị quyết của cấp có thẩm quyền. Chú trọng công tác 

tuyên truyền, phổ biết, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân.   

8. Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước 

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính quyền đoàn kết, thống nhất, liêm chính, 

dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; bám sát thực tiễn, hành động thiết thực, 

hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đề cao 

trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi trách nhiệm giải trình, đảm bảo công 

khai minh bạch. Nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, công tác phối hợp giữa 

các bộ phận chuyên môn; công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội phường. 

9. Đảm bảo quốc phòng, an ninh 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của 

Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về công tác quân sự, quốc phòng địa 

phương, nhất là các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết 

số 03-NQ/TU, ngày 23/3/2021 về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa 

phương giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/3/2021 về tăng 

cường sự lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh, giai đoạn 2022-2025.  

- Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ 

trong mọi tình huống. Triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ 

các sự kiện quan trọng năm 2023. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chỉ tiêu 

động viên Quân nhân dự bị bảo đảm chất lượng tốt; đăng ký Nghĩa vụ quân sự 

năm 2023 cho thanh niên đủ 17 tuổi. Rà soát và hoàn chỉnh danh sách dự bị 

động viên theo biên chế và độ tuổi, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục duy trì, điều chỉnh, bổ sung và quản 

lý chặt chẽ vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên kiểm tra 

vũ khí đạn; có kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng theo định kỳ, không để mất an 

toàn. 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ứng phó kịp thời với 

các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; xây dựng xã hội trật 
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tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống các loại tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, 

làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản 

động, không để bị động, bất ngờ; xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội; Tăng cường công 

tác quản lý các đối tượng hình sự, ma tuý; Tập trung các biện pháp quản lý đối 

tượng nghiện. Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm; hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra; 

triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về 

tạm trú, lưu trú, nhà cho thuê trên địa bàn phường. 

- Quản lý thi hành án hình sự tại cộng đồng:  

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện có hiệu quả 

Luật Thi hành án sự, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm 

pháp luật về thi hành án hình sự đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn. 

 Chủ động trong công tác tiếp nhận, phân công quản lý, giám sát, giáo dục 

người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù, 

người được đặc xá về nơi cư trú trên địa bàn; quản lý, giám sát, giáo dục và giúp 

đỡ họ ổn định cuộc sống, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng tái phạm tội. 

Trên đây là Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương 

hướng năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu./. 
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