
1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HỒNG HẢI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 96/BC-UBND 

 

               Hồng Hải, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; 

Phương hướng, nhiệm vụ  06 tháng cuối năm 2022 
 

 

   Thực hiện Công văn số 4942/UBND, ngày 29/6/2022 của UBND thành 

phố về việc cập nhật số liệu báo cáo phát triển Kinh tế- xã hội 06 tháng đầu năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; 

  Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã 

hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường 6 tháng đầu; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, nội dung cụ thể như sau:   

  I. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

2022 

    1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

     UBND phường tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh, thành phố 

và Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, 

cấp bách hàng đầu, thường xuyên và lâu dài. Quán triệt phương châm “3 trước, 4 tại 

chỗ”, UBND phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống 

dịch COVID-19.  

 2. Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách 

Thu ngân sách: thực hiện đến 15/6/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn 

là: 12.475 triệu đồng/ 29.337 triệu đồng, đạt 42,5% kế hoạch Thành phố giao; 

12.475 triệu đồng/ 30.949 triệu đồng, đạt 40,3% kế hoạch theo Nghị quyết của 

HĐND phường, và đạt 99% so với cùng kỳ năm 2021. Các chỉ tiêu Phường trực 

tiếp thu là: 794,3 triệu đồng/ 5.070 triệu đồng, đạt 15,7% kế hoạch Thành phố 

giao; 794,3 triệu đồng/ 5.399 triệu đồng, đạt 14,7% kế hoạch Nghị quyết của 

HĐND phường, và đạt 101% so với cùng kỳ năm 2021.  

 Chi ngân sách: Tổng số chi ngân sách phường thực hiện lũy kế T6/2022: 

4.786 triệu đồng/ 11.395 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch Thành phố giao, và 4.786 

triệu đồng/ 11.467 triệu đồng đạt 42% theo Nghị quyết của HĐND phường đã 

thông qua và đạt 102% so với cùng kỳ năm 2021 

.3. Công tác Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Giải phóng mặt 

bằng, Đầu tư xây dựng, Phòng chống thiên tai: 

3.1. Quản lý quy hoạch 
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 Tổ chức công bố, công khai đối với 02 quy hoạch: (i1) QH chi tiết XD tỷ 

lệ 1/500 tuyến đường nối Quốc lộ 18A phường Hồng Hải (cạnh trường Trung học 

phổ thông Hòn Gai) với tỉnh lộ 336 tại trung tâm phường Hà Lầm và khu dân cư, 

tái định cư hai bên đường thành phố Hạ Long; (i2) QH điều chỉnh lần 3 chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Quần thể trung tâm hội nghị, Khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự 

nghỉ dưỡng và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long tại khu vực đồi cột 3 đến cột 8, 

thành phố Hạ Long. 

Lấy ý kiến đối với 07 đồ án QH: (i1) Đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ 

Long đến năm 2040; (i2) Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 (kèm theo phương 

án thiết kế kiến trúc) Trụ sở làm việc Chi cục thuế Hạ Long – Hoành Bồ tại 

phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long: (i3) Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 

Nhà văn hóa khu 10 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long; (i4) Điều chỉnh cục 

bộ Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 hạng mục Tuyến kè chống sạt lở, khu 

vực tập thể thao quân sự và nhà tập luyện thể lực cho các cán bộ, chiến sỹ tại Trụ 

sở Ban chỉ huy quân sự thành phố tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long; (i5) 

Quy hoạch tổng mặt bằng (kèm theo kiến trúc công trình) điều chỉnh cục bộ ô đất 

số 19 và 20 thuộc KTX lấn biển 8 hộ HTX dịch vụ vận tải Hồng Hải, phường Hồng 

Hải; (i6) Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cải tạo KDC cũ ven đường phía 

Đông và Bắc khu quy hoạch Bãi Xít cột 2 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long; 

- (i7) Điều chỉnh hợp khối 04 ô đất 8, 9, 10, 11 thuộc QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu 

trung tâm, KDC, TĐC phường Hồng Hải (lô A4);  

Các dự án xây dựng trên địa bàn:  

Dự án đang triển khai thi công: 05 dự án, (1) Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

(CDC) Quảng Ninh tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long; (2) Nhà ở kết hợp 

kinh doanh khách sạn tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long; (3) Dự án Quần 

thể Trung tâm hội nghị, Khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng 

FLC Hạ Long tại khu vực đồi cột 3 đến cột 8, thành phố Hạ Long; (4) Chung cư 

DMC Plaza tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; (5) 

Công trình phục vụ nhân sinh trên một nắp mương hở phố Hải Thịnh. 

 Dự án chậm tiến độ: 04 dự án: (1) Dự án Khu đô thị mới hiện đại phía 

Đông hòn Cặp Bè, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (hạng mục: Xây dựng 

hoàn thiện tòa nhà hỗn hợp dịch vụ và chung cư)/Công ty TNHH HD Mon Hạ 

Long; (2) Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh: Dự án Tòa nhà chung cư kết 

hợp dịch vụ QUAWACO tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long; (3) Dự án 

Khối văn phòng cho thuê, chung cư, dịch vụ (quy mô 26 tầng + 02 tầng hầm + 01 

tầng mái) theo quy hoạch đã được UBND Tỉnh phê duyệt ngày 11/10/2010; (4) 

Chung cư DMC Plaza tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

3.2. Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường  
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 Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ: Tiếp nhận giải quyết qua chính 

quyền điện tử: 05 hồ sơ (Cấp đổi: 01 hồ sơ, Cấp lần đầu: 04 hồ sơ): Đã giải quyết 

xong 05 hồ sơ trong thời hạn giải quyết. Công tác thực hiện kế hoạch cấp giấy 

năm 2021 - 2022: Chỉ tiêu cấp: 30 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó: Đã xét duyệt 

chuyển văn phòng đăng ký QSDĐ 21 hồ sơ, đã xét duyệt và đang niêm yết công 

khai 05 hồ sơ, còn lại 04 hồ sơ đang dự thảo tờ trình trình Hội đồng đăng ký đất 

đai xét duyệt. 

3.3. Quản lý môi trường, dịch vụ công ích  

 Duy trì công tác kiểm tra việc nhân dân bỏ rác đúng giờ đúng nơi quy định 

trên địa bàn phường đặc biệt các trục đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Nghiễn, 

Tôn Thất Tùng. Kiểm tra, rà soát, các tuyến mương, cống thoát nước chính cần 

nạo vét gửi Ban QL các dịch vụ công ích tổng hợp báo cáo UBND Thành phố: 01 

tuyến tổ 2 khu 7A.  

Hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt: Hàng tháng rà soát khối lượng cần 

thu gom rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng trên địa bàn phường. Phối hợp cùng 

Ban quản lý dịch vụ công ích Thành phố, Judenco kiểm tra xác định các tuyến thu 

gom rác bổ sung trên địa bàn phường. 

Phong trào chủ nhật xanh: 18 khu phố thường xuyên triển khai phong trào 

chủ nhật xanh trên địa bàn các khu phố. Chỉ đạo công ty Judenco thường xuyên 

phối hợp các khu phố thực hiện thu gom rác trong ngày chủ nhật xanh. 

Phối hợp cùng ban quản lý dịch vụ công ích Thành phố, công ty Judenco 

thu gom, xử lý các điểm rác tại 18 nhà văn hóa khu phố phục vụ công tác bầu cử 

khu trưởng nhiệm kỳ 2022-2025. 

Triển khai vận động nhân dân phá dỡ các bộ phận công trình xây dựng trên 

tuyến cống và tiến hành khảo sát xây dựng phương án nạo vét tại tuyến cống lô 

A11 và A12 khu trung tâm phường Hồng Hải. 

3.4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 

Các công trình triển khai đầu tư theo Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 

31/12/2020 của Ban thường vụ Thành ủy: Công trình hạ tầng kỹ thuật: Công trình 

cải tạo tuyến ngõ tổ 5 khu 7B: Tư vấn lập dự toán, thiết kế; Họp vận động GPMB 

và huy động nguồn vốn đầu tư. Công trình cải tạo tuyến ngõ 21 đường Nguyễn 

Văn Cừ: Ban chỉ đạo khu phố đã họp lấy ý kiến nhân dân về chủ trương và đồng 

thuận của nhân dân: Kết quả 29/30 hộ dân có mặt đồng thuận, còn lại 11 hộ dân 

không có mặt tại hội nghị Ban chỉ đạo khu phố tiếp tục vận động. Công trình cải 

tạo tuyến ngõ nối phố Hoàng Diệu với phố Phan Đăng Lưu (tổ 5, 6 khu 2A): Ban 

chỉ đạo khu phố đã họp lấy ý kiến nhân dân về chủ trương và đồng thuận của nhân 

dân: Kết quả nhân dân đồng thuận với chủ trương, tuy nhiên tổng mức đầu tư lớn 

khó khăn trong việc huy động đóng góp xã hội hóa. Đề xuất điều chỉnh quy mô 

đầu tư; Công trình nhà văn hóa: Nhà văn hóa khu 10: Đã tổ chức lấy ý kiến nhân  

dân về đồ án quy hoạch, có 61 ý kiến không đồng ý, 295 ý kiến đồng ý. 
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3.5. Quản lý trật tự xây dựng  

Hướng dẫn các trường hợp xây dựng (thuộc diện không phải cấp phép xây 

dựng): 22 trường hợp. Kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 

hoạt động xây dựng và quản lý đất đai: 14 trường hợp, cụ thể:  Đất đai: 13 trường 

hợp, với số tiền 55.000.000 đồng, đã nộp 55.000.000 đồng. Xây dựng: 1 trường 

hợp, với số tiền 45.000.000 đồng. đã nộp 45.000.000 đồng. Họp triển khai cưỡng 

chế công trình vi phạm tại tổ 4 khu 1B phường Hồng Hải của bà Lê Thị Mão. 

 Dự án khu đô thị mới hiện đại phía Đông hòn Cặp Bè: Tổng số 445 căn hộ 

đã đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài công trình Nhà ở thấp tầng, 

cụ thể: 57 căn nhà biệt, 311 căn nhà ở liền kề và 77 căn nhà ở phố thương mại 06 

tầng. Công trình xây dựng vi phạm quy định về trật tự xây dựng: 102 căn hộ chưa 

thực hiện sửa chữa, hoàn thiện; 35 căn hộ sửa chữa, hoàn thiện nhưng không vi 

phạm; 308 căn hộ sửa chữa, hoàn thiện vi phạm quy định về trật tự xây dựng. Kết 

quả tuyên truyền, vận động nhân dân phá dỡ công trình vi phạm đối với 308 căn 

hộ vi phạm: Vận động 04 hộ dân tự nguyện tháo dỡ các bộ phận công trình xây 

dựng vi phạm tại khoảng lùi phía sau.  

Tính đến thời điểm: Số đã tự nguyện phá dỡ 40 trường hợp, trong đó: 26 

trường hợp đã phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm; 10 căn hộ phá dỡ công trình 

vi phạm khoảng lùi phía sau; 04 trường hợp phá dỡ công trình vi phạm tại tầng 

6. Ủy ban nhân dân phường thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ không để 

phát sinh thêm trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc và 

các đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân tự nguyện phá dỡ các bộ phận công trình 

vi phạm trật tự xây dựng đối với các căn hộ còn lại. 

3.6. Quản lý trật tự đô thị  

 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ: 01 trường hợp 

với số tiền 2.500.000 đồng, đã nộp 2.500.000 đồng. Xử lý 21 biển quảng cáo các 

loại; tháo dỡ 560 băng zôn; 30m2 bạt. Tuyên truyền, nhắc nhở trên 200 hộ kinh 

doanh trên địa bàn phường trong dịp Tết nguyên đán 2022. Tăng cường công tác 

TTĐT tại các cổng trường, Chợ, Quảng trường 30/10 và các tuyến đường trên địa 

bàn phường. Tập trung xử lý, thu dọn chậu hoa cây cảnh trên các tuyến đường 

Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Nghiễn, Hải Long, Hải Phượng và các tuyến đường 

khác trên địa bàn phường. Phối hợp kiểm tra, xử lý các hộ dinh doanh, điểm kinh 

doanh vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 Hàng tháng xây dựng Kế hoạch trong công tác TT đô thị theo kế hoạch số 

146/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thành phố Hạ Long. 

3.7. Công tác Giải phóng mặt bằng 

 Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường THPT Hòn Gai, phường Hồng 

Hải: Báo cáo xác minh bổ sung thông tin theo đề nghị của Trung tâm PTQĐ Thành 

phố và chỉ đạo của UBND Thành phố. 
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Tuyến đường nối Quốc lộ 18A phường Hồng Hải (cạnh trường Trung học 

phổ thông Hòn Gai) với tỉnh lộ 336 tại trung tâm phường Hà Lầm và khu dân cư, 

tái định cư hai bên đường, thành phố Hạ Long: Phối hợp trung tâm phát triển quỹ 

đất Thành phố công bố, công khai thông báo thu hồi đất, cơ chế chính sách thực 

hiện dự án; Phối hợp trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố kiểm đếm công trình 

kiến trúc và cây cối hoa màu; Ban hành văn bản đề nghị các hộ dân thuộc diện 

GPMB cung cấp các hồ sơ liên quan phục vụ công tác xác minh và lập bản chứng 

nhận nhà, đất; Phối hợp trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, tổ dân, khu phố 

triển khai vận động 19 hộ dân hợp tác kiểm đếm và ký biên bản kiểm đếm công 

trình kiến trúc và cây cối hoa màu. 

Dự án Khu đô thị hai bên đường vào phía Tây sân golf FLC Hạ Long: Phối 

hợp cùng các phòng, ban Thành phố rà soát việc sử dụng đất, công trình nhà ở, 

các điểm có nguy cơ gây mất an toàn và tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường tại 

khu vực. 

3.8. Công tác phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn 

 Rà soát, báo cáo UBND Thành phố các điểm sạt lở, ngập úng, nguy cơ 

nguy hiểm với tổng số 12 điểm, trong đó: Nguy cơ sạt lở 10, ngập úng 01 và nguy 

cơ nguy hiểm 01. Báo cáo UBND Thành phố, Hội đồng thực hiện hỗ trợ khắc 

phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Hạ Long xem xét hỗ trợ 03 hộ gia 

đình xây dựng kè chắn đất để đảm bảo an toàn. Tham mưu cho Thường trực 

UBND phường ban hành Quyết định, phương án, phân công nhiệm vụ trong các 

công tác PCTT&TKCN, công tác PCCC trong ccá khu dân cư, PCCC rừng. Thống 

kê báo cáo UBND Thành phố (Thông qua Ban dịch vụ công ích Thành phố) Cắt 

tỉa cây xanh có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa báo 2022: Khối lượng cắt tỉa 

86 cây bóng mát, chặt hạ 14 cây bóng mát. 

 3.9. Công tác khác 

Phối hợp đảm bảo An ninh - Trật tự cho các sự kiện tại Quảng trường 30/10 

như: điểm tiêu thụ sản phẩm hoa trong dịp Tết nguyên đán 2022; giải đua xe đạp 

toàn quốc diễn ra tại Quảng trường 30/10 phường Hồng Hải; Hội chợ OCOP...  

 Thống kê các Chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn: Có 02 chung cư trên 

địa bàn. 

 Rà soát, báo cáo công tác quản lý nhà nước tại các dự án đã đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật cơ bản hoàn thành trên địa bàn phường. 

 Rà soát, báo cáo các vị trí nhà, đất, quỹ đất xen kẹp không đủ điều kiện 

xây dựng nhà ở và không đảm bảo mỹ quan, tiêu chuẩn đô thị loại 1 trên địa 

phường 

    4. Các lĩnh vực Văn hóa, Xã hội 

4.1. Về Văn hóa- Xã hội 

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thành phố 

Hạ Long về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 
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của đất nước, của tỉnh, của thành phố trong năm 2022;tổ chức trang trí treo và 

tháo dỡ trên 300 chiếc cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 06 băng rôn chúc mừng năm mới 

2022, 09 băng rôn, 80 banner tuyên truyền về pháo và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Nghiễn, đường ra Quảng 

trường 30/10, Nhà văn hóa khu phố. Đôn đốc các cơ quan, vận động nhân dân 

trên địa bàn trang trí, dọn vệ sinh, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức 

Mừng Đảng, Mừng xuân Nhâm Dần 2022. Trang trí khanh tiết lễ phát động trồng 

cây năm Nhâm Dần 2022, lễ tuyển quân năm 2022.; Vận động nhân dân treo cờ 

Tổ quốc trên địa bàn, cờ Tổ quốc trên trục đường Nguyễn Văn Cừ, đường Trần 

Quốc Nghiễn, treo Băng rôn hưởng ứng Lễ phát động cuộc vậnđộng “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân tỉnh Quảng Ninh năm 2022 hưởn gứng SEA game 31. Tuyên truyền trực 

quan, trang trí khánh tiết bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ năm 2022 – 2025 trên 

toàn địa bàn phường   

Triền khai thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trên 

trong khu dân cư. Treo cờ đảng cờ tổ quốc trên một số trục đường Nguyễn Văn 

Cừ, đường Trần Quốc Nghiễn, treo băng rôn tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày 

giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm 

Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022), theo hướng dẫn của UBND 

Thành phố. Phối hợp phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Thông tin Thành phố 

thực hiện tuyên truyền theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 30/3/2022 của 

UBND thành phố Hạ Long về việc phục vụ đăng cai tổ chức các môn thi đấu trong 

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) năm 2022 của UBND 

thành phố Hạ Long và  ngày bầu cử Trường khu phố nhiệm kỳ năm 2022 – 2025. 

Vận động nhân dân đến xem, cổ vũ trực tiếp các môn thi đấu, gắn với 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, Phối hợp với các cơ 

quan chức năng, khu phố, tổ dân thực hiện tốt việc thu gom, giải quyết triệt để các 

đối tượng ăn xin, ăn mày, tâm thần lang thang trên địa bàn, nhất là trong những ngày 

diễn ra SEA Games 31. 

 Hoàn thiện hồ sơ đặt tên cho 01 tuyến đường, 11 tuyến phố và 3 tuyến phố 

nối dài từ giáp ranh phường Hồng Hà đến phố Hải Phượng trên địa bà khu 8, phối 

hợp đơn vị Mobiphon khảo sát lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh trên 

18 khu phố; Phục vụ trang thiết bị cho công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên 

địa bàn trong tháng. Phục vụ công tác tuyên truyền khai mạc Đại hội TDTT thành 

phố năm 2022 vào ngày 18, 20/3/2022.Thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển 

gia đình Việt Nam trên địa bàn phường Hồng Hải đến năm 2030; Kế hoạch thực 

triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình 

hình mới đến năm 2025; Kế hoạch triển khai thực hiệnChỉ thị số 06-CT/TWngày 
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24/6/2021 của Ban Bí thư về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

xây dựng gia đình trong tình hình mới.  

 Duy trì thường xuyên phối hợp Đội Trật tự - Đô thị trong 6 tháng đầu năm 

2022 đã tổ chức bóc, tháo dỡ thu giữ trên 1170 quảng cáo rao vặt trên địa bàn và 

khu khu dự án Monbay 30 băng rôn, 275 biển Quảng cáo rao vặt, benner trái phép 

trên địa bàn. Xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp về hành vi dán quảng 

cáo rao vặt trái phép và treo biển quảng cáo sản phẩm ngoài trời không đúng vị 

trí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 

4.2. Về giáo dục, đào tạo  

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 thích ứng với các tình 

huống phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Khuyến khích đưa hoạt 

động giáo dục STEM vào hoạt động giảng dạy. 100% các cơ sở giáo dục xây dựng 

kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc 

xin phòng chống dịch đảm bảo an toàn.  

4.3. Về Lao động, thương binh và xã hội 

Tiếp nhận và tổ chức phát quà của của Chủ tịch nước, UBND Tỉnh, UBND 

thành phố Hạ Long, UBND phường và các tổ chức Đoàn thể, xã hội, cá nhân cho 

các gia đình liệt sỹ, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất với tổng số 

2.242 xuất quà trị giá 1.389.000.000 đồng. Rà soát và phát quà cho các đối tượng 

người có công đang hưởng hàng tháng và trẻ em bị nhiễm Covid. 

Người có công: Lập danh sách đăng ký đi điều dưỡng năm 2022 cho 110 

đối tượng thương - bệnh binh, CĐHH và thân nhân liệt sỹ; Rà soát danh sách 

người tham gia kháng chiến theo quy định tại nghị đình 131/2021/NĐ-Cp. Hướng 

dấn hồ sơ theo nghị định 131/2021-NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành người có công với cách mạng, cụ thể: Đề nghị cắt chế độ người 

có công với cách mạng: 4 trường hợp; Chế độ mai táng phí, trợ cấp 1 lần đối với 

NCC từ trần: 4 trường hợp; Đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người HĐKC 

bị nhiễm CĐHH: 1 trường hợp; Đề nghị di chuyển hồ sơ người có công và thân 

nhân liệt sỹ: 3 trường hợp; Đề nghị hưởng chế độ người HĐKC giải phóng dân 

tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: 1 trường hợp; Đề nghị cấp lại giấy 

chứng nhận gia đình liệt sỹ: 01 trường hợp; Cắt giảm thẻ BHYT theo QĐ 

62/2011/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ: 01 trường hợp; Đề nghị giải quyết chế 

độ mai táng phí theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ: 02 trường 

hợp 

Bảo trợ xã hội: Hướng dẫn hồ sơ và tổ chức xét duyệt hồ sơ chế độ chính sách 

cho các đối tượng người khuyết tật trên địa bàn phường theo qui định, trong đó: Hồ 

sơ xin xác định mức độ khuyết tật: 09 hồ sơ; Hồ sơ điểu chỉnh chế độ trợ giúp 

người khuyết tật theo nghị định 20/2021: 01 ;Hồ sơ xin hưởng chế độ trợ giúp xã 

hội người cao tuổi trên 80 tuổi theo nghị định 20/2021: 01; + Hồ sơ xin hưởng 

chế độ chăm sóc người khuyết tật: 04; Trợ giúp xã hội theo Nghị định 
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20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đ/v đối tượng bảo trợ xã hội: 07;  'Trợ giúp xã hội thường xuyên theo NĐ 

20/2021 người cao tuổi trên 80 tuổi: 03; Hỗ trợ chi phí mai táng phí cho người 

cao tuổi hưởng tuất BHXH: 02; Hỗ trợ chi phí mai táng phí cho người khuyết tật 

: 02; Cấp BHYT đối tượng 70-80 tuổi không có chế độ gì: 02; Cắt giảm chế độ 

hưởng BTXH hàng tháng: 05; Báo giảm thẻ BHYT đối tượng hưởng chế độ 

BTXH:02; 33 lao động được GQVL trong 6 tháng. 

Công tác khác: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: 112 thẻ; Hỗ 

trợ học nghề theo QĐ 334/2016 ngày 2/2/2016 của UBND tỉnh QN: 10; Phối hợp 

với tổ từ thiện Chính Tâm, Khu phố 5 hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho ông Nguyễn 

Ngọc Thanh tổ 6 khu 5, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 50.000.000đ; Rà 

soát thống kê lực lượng lao động trên địa bàn để kết nối lao động người lao động 

với doanh nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp với người lao động, cung ứng lao 

động cho các đơn vị doanh nghiệp: 121 người; Xét duyệt danh sách trẻ em mầm 

non thuộc 12 cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn phường đề nghị hỗ trợ học phí 

kì 2 quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 

của HĐND tỉnh. 

4.4. Công tác y tế  

Trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng số lượt khám bệnh (Khám lao, tâm thần, 

HIV, khám dự phòng tiêm chủng, khám sức khỏe học sinh): 2.724 người. 

 An toàn thực phẩm: Giám sát  33 cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn 

theo phân cấp quản lý. 

 Công tác phòng chống dịch Covid-19: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn: 

F0 đang thực hiện cách ly tại nhà: 16; F0 trên địa bàn tích lũy từ 1/1/2022 đến 

nay: 6.310; F0 đang điều trị tại bệnh viện: 0 người; F0 hoàn thành điều trị tích lũy 

từ 1/1/2022: 6.294 trưởng hợp. Trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-

19 từ 1/1/2022 đến nay cho 6.176 trường hợp và lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 

2.369 trường hợp. 

Tiếp tục phối hợp khu phố trong công tác giám sát dịch bệnh Covid-19 và 

các dịch bệnh theo mùa, Tháng 6 ghi nhận 02 ca mắc sốt xuất huyết tại tổ 2 khu 

4a và tổ 5 khu 6a, Trạm y tế phối hợp Trung tâm kiếm soát bệnh tật và TTYT TP 

giám sát chủ động sốt xuất huyết tại khu 4a,4b,4c,4d, 6a. Tuyên truyền cho người 

dân tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt loăng quăng bọ gậy để phòng 

chống sốt xuất huyết. 

 Hành nghề y tế tư nhân: Tổng số cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn: 

60 (Số cơ sở y tư nhân: 33  Số cơ sở dược tư nhân: 27) Số cơ sở được giám sát 

trong 6 tháng: 25 cơ sở.  

Tiêm chủng mở rộng: Trong 6 tháng tiêm chủng thường xuyên cho 135 trẻ. 

Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 tại nhà cho các trường hợp già yếu không đi lại 

được: Mũi 1: 30; Mũi 2: 31; Mũi 3: 24. Tiêm phòng vắc xin COVID-19 Mũi 4 
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cho các trường hợp từ 50 tuổi trở lên và từ 18 tuổi suy giảm miễn dịch, lực lượng 

tuyến đầu : Tổng số đã tiêm được 2.938 người.  Tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi được: Mũi 1: 989, Mũi 2: 446 trẻ. Tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được: Mũi 2: 121. 

Công tác cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em: Triển khai tốt chiến dịch 

uống Vitamin A vào ngày 31/5, 1/6 và 2/6/2022 kết quả đạt được như sau: >98% 

số trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi được uống Vitamin A. Số trẻ em SDD cân 

nặng/tổng số trẻ được cân: 48/1351 = 3,5%.  Số trẻ em suy dinh dưỡng chiều 

cao/tổng số trẻ được đo: 48/1351 = 3,5% 

 Công tác Dân số KHHGĐ: Công tác cập nhật hệ thống thông tin quản lý 

dân số: Rà soát biến động dân số, sinh con thứ 3 trở lên,cập nhật phương tiện tránh 

thai vào phần mềm MIS, cùng CTV tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình về các mô 

hình: 50 hộ gia đình. Rà soát biến động dân số hang tháng tại các khu phố. Tiếp 

tục thu thập thông tin biến động Dân số-KHHGĐ. Thực hiện quy trình đổi sổ A0. 

4.5. Công tác tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư  

Công tác tư pháp 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiến hành đăng ký khai sinh 161 trường 

hợp, đăng ký kết hôn 65 trường hợp, đăng ký khai tử 57 trường hợp, xác nhận tình 

trạng hôn nhân 463 trường hợp, chứng thực chữ ký 320 trường hợp, chứng thực 

bản sao từ bản chính 4768 trường hợp. 

 Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

 Đã tiếp nhận đơn thành phố chuyển xuống thuộc quyền giải quyết: tổng 8 

đơn, đã giải quyết 05 đơn ( 01 đơn tố cáo, 04 đơn kiến nghị)  còn lại 03 đơn ( 2 đơn 

đề nghị; 01 đơn kiến nghị) trong thời gian thu thập hồ sơ giải quyết;  

Đơn công dân gửi đến phường tổng 16 đơn,  đã giải quyết 14 đơn (đề nghị 08 

đơn; kiến nghị 04 đơn; tố cáo 02); còn lại 04 đơn (02 đề nghị; 02 kiến nghị)  đang 

trong thời gian giải quyết. 

5. Đảm bảo Quân sự  Quốc phòng 

 Xây dựng và triển khai kế hoạch tuần tra hàng tháng, duy trì nghiêm chế 

độ trực, thông tin, báo cáo. Trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh trật 

tự trên địa bàn. Xây dựng và triển khai các kế hoạch trực SSCĐ cụ thể: kế hoạch bảo 

vệ trong dịp lễ Noel và Tết dương lịch 2022; kế hoạch trực SSCĐ bảo vệ trong dịp tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; kế hoạch trực SSCĐ bảo vệ ngày lễ giỗ tổ Hùng 

Vương, 30/4 – 01/5 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kế hoạch bảo vệ Đại hội thể dục thể 

thao các nước Đông Nam Á diễn ra tại Hạ Long từ ngày 05/5 đến 23/5/2022. Huy 

động lực lượng Dân quân phối hợp với các lực lượng khác tham gia bảo vệ trong 

dịp tết Nguyên đán đảm bảo quân số, an toàn tuyệt đối với trên 200 lượt cán bộ 

chiến sỹ tham gia. Phối hợp kiểm tra phương tiện bay dù lượn tại Quảng trường 

30/10 (Có giấy phép bay). Huy động lực lượng dân quân tham gia thực hiện nhiệm 
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vụ phòng chống dịch COVID-19 theo kế hoạch Ban CHQS Thành phố và của UBND 

phường. 

Tuyển quân năm 2022: Tham mưu với UBND Phường xây dựng và triển khai 

kế hoạch giao nhận quân năm 2022; Thông báo quản lý Tân binh. Phát lệnh gọi nhập 

ngũ, trao quà Tết cho Tân binh vào ngày 26/01/2022. Tổ chức đoàn lãnh đạo của 

Phường đến thăm, tặng quà, động viên Tân binh nhập ngũ 2022 vào ngày 

14/02/2022. Quản lý chặt chẽ số Tân binh trước khi nhập ngũ, đưa Tân binh đi xét 

nghiệm RT-PCR vào ngày 14/02/2022. Tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND 

Phường tổ chức bàn giao Tân binh nhập ngũ năm 2022 vào ngày 16/02/2022 = 10/10 

tân binh đảm bảo 100% chỉ tiêu Thành phố giao, đảm bảo an toàn, đúng thời gian, 

chương trình giao nhận quân của Thành phố.                                               

Công tác Đăng ký NVQS:  Phối hợp với Công an phường rà soát nam công 

dân sinh năm 2005 phục vụ công tác đăng ký NVQS đối với công dân nam giới đủ 

17 tuổi năm 2022 làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức đăng ký nghĩa vụ 

quân sự năm 2022 trên địa bàn Phường đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác 

tuyên truyền về đăng kí, di chuyển và tạm vắng NVQS; tạm hoãn và miễn thực hiện 

NVQS. Tổ chức đăng ký NVQS vào ngày 22/4/2022 với 103 công dân đăng ký đảm 

bảo đúng quy định. 

 Chính sách, hậu phương quân đội:  Hướng dẫn cho 01 đối tượng hoàn thiện 

hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về Ban 

CHQS Thành phố. 

Dự bị động viên: Tiếp nhận 05 Quân nhân xuất ngũ đăng ký vào nghạch dự bị 

theo quy định, tổ chức rà soát báo cáo danh sách quân nhân dự bị hạng 1 về Ban CHQS 

Thành phố đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch. Kiện toàn biên chế quản lý Dân quân; 

rà soát Sỹ quan dự bị, Quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2, nữ chuyên môn kỹ thuật cần 

cho quân đội, phương tiện kỹ thuật, báo cáo về Thành phố. 

 Công tác tập huấn, huấn luyện, hội thao: Tham gia tập huấn cán bộ quân sự 

năm 2022 tại Ban CHQS Thành phố. Tham gia tập huấn Chỉ huy trưởng Quân sự tại 

trung đoàn 244 (phường Nam Khê – Uông Bí). Tổ chức huấn luyện chiến đấu, giáo 

dục chính trị đối với lực lượng Dân quân cụm huấn luyện 03 phường từ ngày 08/6 

đến ngày 16/6 đảm bảo quân số, nội dung, thời gian. Thành lập đoàn vận động viên 

tham gia hội thao trung đội Dân quân cơ động do Thành phố tổ chức, bắt đầu huấn 

luyện và tham gia hội thao từ ngày 20/6 đến ngày 28/6/2022 

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ: Tổ chức rà soát biên chế lực lượng DQ 

của Phường theo quy định báo cáo Ban CHQS Thành phố. Báo cáo danh sách cán bộ 

Khu đội trưởng, cán bộ chiến sĩ Dân quân năm thứ nhất về Ban CHQS Thành phố. 

Báo cáo Ban CHQS Thành phố kiện toàn Khu đội trưởng 02 Khu phố: 4C, và 6C,  

theo quy định. 

 Vũ khí trang bị: Chuyển trả về  Ban CHQS Thành phối 04 khẩu súng AK 

phân cấp 4, nhận cấp đổi 04 khẩu AK phân cấp 2. Vũ khí trang bị thường xuyên được 
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bảo dưỡng, bảo quản đúng quy định. Nhận cấp phát quân trang Dân quân năm 2022 

từ Ban CHQS Thành phố với 20 bộ chiến sỹ, 05 bộ sỹ quan. 

6. Công tác An ninh trật tự 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức tiếp nhận, thu thập tài liệu, phân 

loại xác minh, giải quyết 328 thông tin, tài liệu, vụ việc có liên quan tới Công tác 

đảm bảo ANTT. Sau khi phân loại có: 81 thông tin, tài liệu, vụ việc không đúng 

hoặc không thuộc thẩm quyền của Công an phường đã hướng dẫn Công dân và 

chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 247 thông tin, tài liệu, vụ việc liên 

quan đến công tác xác minh, bảo vệ các sự kiện trên địa bàn; xảy ra 05 vụ việc. 

Cụ thể: Trộm cắp tài sản = 02 vụ. Mâu thuẫn đánh nhau, cố ý gây thương tích = 

01 vụ; Chết đột tử: 01 vụ; Cướp giật tài sản: 01 vụ. 

Công an phường đã phối hợp với đội Đội công an Hình sự bắt 01 vụ = 01 

đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản báo cáo chuyển công an TP xử lý. Kết quả 

thực hiện Nghị quyết 70 của Đảng ủy CATP về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy và vi phạm pháp luật khác vào áp dụng biện pháp 

giáo dục tại phường: trực tiếp bắt 02 vụ = 02 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất 

ma túy; 01 vụ = 12 đối tượng (đã khởi tố 04 đối tượng) có hành vi tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma túy. Đã đưa đi xét nghiệm ma túy đối với: 16 đối tượng (kết quả: 04 

Dương tính; 12 Âm tính); lập hồ sơ giáo dục tại phường: 02 đối tượng; đưa đi cai 

nguyện tự nguyện: 01, đưa cai nghiện bắt buộc: 03 

Công tác quản lý cư trú: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-ĐUCA 

ngày 23/10/2018: Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng CSKV Công an phường 

gồm 10 đ/c đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý cư trú trên địa bàn. Tiến 

hành kiểm tra KV1: 1991 hộ = 3633 nhân khẩu; Kiểm tra nhà trọ: 138 lượt; Lán 

trại: 48 lượt lán trại. 

Làm sạch DLQG về DC: Tiếp nhận trả lời HK03, CT10: 358 trường hợp, 

Gửi xác minh HK03; CT10: 687 trường hợp, Cập nhập chỉnh sửa DC01, DC02: 

210 trường hợp. Cập nhập đói tượng lên hệ thống DLQG về DC: 19; rà soát công 

dân trong độ tuổi đi NVQS: 104; rà soát lập danh sách công dân sinh năm 2008: 

375 trường hợp; Đôn đốc đi làm CCCD đối với số công dân đã đủ tuổi: 192 trường 

hợp; Làm việc với lán trại về công tác phòng chống dịch, xây dựng phương án 

phòng chống dịch khi có F0 tại lán trại + ký cam kết: 33 cơ sở; Tuyên truyền vận 

động tổ chức ký cam kết với các cơ sở nhà nghỉ, nhà trọ về đăng ký lưu trú trên 

dịch vụ công: 132 trường hợp. Kiểm tra khách sạn, nhà nghỉ: 63 cơ sở. Xử phạt 

Vi phạm hành chính về cư trú:13 trường hợp 5.900.000đ 

 Công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài: Quản lý tốt 

1793 người nước ngoài, Việt kiều lưu trú trên địa bàn phường. Qua công tác quản 

lý lưu trú, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp liên quan đến ANTT. Công tác vận 

động thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháp nổ, pháo hoa: Lập biên bản làm việc, vận động 
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17 trường hợp đã mua pháo hoa của Bộ Quốc Phòng  không đốt pháo hoa dịp Tết 

Nguyên đán. Vận động thu hồi VK – VLN – CCHT: 01 súng tự chế, 03 dao kiếm 

các loại, 4,5 kg pháo (03 hộp), 07 kíp mìn, 05 viên đạn nộp về Công an thành phố. 

 Kết quả triển khai các giải pháp phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, 

ùn tắc giao thông, chống đua xe trái phép, xử lý vi phạm về TTATGT trong lứa 

tuổi thanh thiếu niên: Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ 

thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 

triển khai Chương trình mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo Nghị 

định số 73/NĐ-CP của Chính phủ, các giải pháp của Bộ và Tỉnh về bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2022 theo 

chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh Covid-19”; phấn đấu làm giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm 

trọng. Trọng tâm là: Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về an toàn 

giao thông, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình phong trào trên các tuyến 

đường bộ, đường thủy nội địa; Duy trì cường độ cao các đợt cao điểm, kế hoạch 

kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, phù hợp với từng tuyến, địa bàn; xử lý 

nghiêm tình trạng người chưa thành niên vi phạm quy định về trật tự an toàn giao 

thông; Đẩy mạnh thực hiện các dự án khoa học - công nghệ phục vụ công tác quản 

lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, phối hợp giải quyết các “điểm đen”, bất 

cập về tổ chức giao thông tại các địa bàn; Giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đúng 

quy định đối với các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý. Chủ động 

tham mưu và giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các giải pháp về đảm bảo 

TTATGT; nhất là phối hợp đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về ATGT, từng bước làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp 

luật ATGT của người dân, nâng cao trách nhiệm của lực lượng CSTT. Tăng cường 

tuần tra, kiểm soát, xử lý mạnh các vi phạm, nhất là các vi phạm ATGT tĩnh, đỗ 

dừng ô tô trái phép, xe đi ngược chiều đường, không đội mũ bảo hiểm... Tuần tra 

nhắc nhở 158 trường hợp xe ô tô đỗ dừng sai quy định, xử lý 12 trường hợp vi 

phạm luật giao thông, phạt tiền 6.000.000đ. TNGT xảy ra 20 vụ trong đó: 01 

người chết, 08 người bị thương. Tuyên truyền công tác đảm bảo TTATGT đối với 

các xe đỗ không đúng nơi quy định xung quanh khu vực công ty điện lực Hạ Long 

và chi cục Thuế Hạ Long; Tham mưu giải quyết việc cưỡng chế hộ nhà bà Ngô 

Thị Mão, thuộc tổ 4 khu 1B, Hồng Hải, Hạ Long theo hướng vận động tự tháo dỡ; 

Lập biên bản 03 họ dân tại khu 10, yêu cầu đỗ xe đúng theo quy định. Phối hợp 

với TTĐT phường nhắc nhở 52 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thu giữ 

04 bàn, 08 ghế nhựa, 05 biển quảng cáo; ký cam kết 24 cơ sở kinh doanh có liên 

quan đến TTATGT – TTĐT. 

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, UBND phường Hồng Hải tiếp 

tục tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, có trọng 
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tâm, trọng điểm; với sự giám sát Hội đồng nhân dân các cấp, sự phối hợp của 

các  đoàn thể, khu phố để tổ chức triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân phường Hồng Hải về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

 Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, linh hoạt và sáng tạo các văn bản chỉ đạo của 

UBND thành phố, Đảng ủy, HĐND phường. UBND phường luôn chủ động, kịp thời 

trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch Covid-19, công tác tiêm chủng 

vắc xin, tập trung cao độ nhằm giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái 

bình thường mới”; đồng thời tận dụng mọi cơ hội an toàn dịch bệnh để nhanh chóng 

khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.  

Chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi công tác triển khai các giải pháp hoàn thành 

nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, nhất là trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn. Nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách; tập trung giải phóng mặt 

bằng các dự án trọng điểm; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập 

trung vào quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý dự án đầu tư công, 

dự án ngoài ngân sách; phát triển các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt cải cách hành chính, tháo gỡ 

vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất 

kinh doanh sau dịch bệnh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của phường trong 6 tháng đầu năm 

2022 có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

đạt 42% kế hoạch thành phố giao.Tình hình ANCT-TTAT xã hội được giữ vững, 

không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ, công tác đảm bảo ATGT, 

TTĐT được đẩy mạnh 

2. Hạn chế, tồn tại 

Nguyên nhân khách quan: Dịch bệnh COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng 

trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội đặc biệt là ngành kinh doanh 

thương mại, dịch vụ, du lịch và hầu hết các thành phần kinh tế, nhân dân. Ý thức 

của một bộ phận người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, chấp 

hành các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông còn kém, 

chuyển biến chậm. Số lượng hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường, 

xây dựng lớn, nhiều hồ sơ phức tạp, cần xác minh bổ sung thông tin hoặc xin ý 

kiến hướng dẫn của ban ngành chuyên môn và vướng mắc trong quá trình đo đạc, 

xác nhận nguồn gốc đất, xác định chia thừa kế và có những hộ khó khăn về tài 

chính, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 
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Nguyên nhân chủ quan: Công tác tham mưu của một số bộ phận chuyên 

môn còn thiếu chủ động, chưa kịp thời; Công tác phối hợp giữa các bộ phận 

chuyên môn có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả chưa cao.                                       

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

6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Công tác Tài chính 

Công tác thu: Triển khai, kiểm tra rà soát các chỉ tiêu kế hoạch để tham 

mưu cho UBND phường có giải pháp đặc biệt thu thuế đất phi nông nghiệp, phí 

vệ sinh môi trường, thuế ngoài quốc doanh. Cập nhật các số thu tại cục thuế, kiểm 

tra tiến độ kế hoạch thu để báo cáo kịp thời với UBND thành phố. 

Công tác chi: Đảm bảo đúng, đủ chứng từ, tiếp tục theo dõi theo đúng 

nguyên tắc tài chính. Thanh quyết toán trong tháng đúng thời gian quy định. Báo 

cáo kịp thời theo đúng chế độ vốn đầu tư về xây dựng báo cáo thu, chi từng tháng 

cụ thể chi tiết có đối chiếu với kho bạc. 

2. Công tác ĐCXD, TTĐT, XDCB, GPMB, VSMT 

2.1. Công tác Quản lý đô thị 

Trật tự xây dựng: Hướng dẫn các trường hợp có nhu cầu xây dựng nhà ở 

(thuộc diện không phải cấp phép xây dựng). Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy hoạch, xây dựng đối với 

các chủ đầu tư xây dựng. Giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục hậu quả, 

tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính tại khu dân cư và các dự án trên địa bàn phường.  

Dự án KĐT mới hiện đại phía đông Hòn Cặp Bè: thường xuyên kiểm tra, 

quản lý chặt chẽ không để phát sinh thêm trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp 

cùng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân tự nguyện phá 

dỡ các bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với các căn hộ còn lại. 

Trật tự đô thị: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những trường hợp lấn, 

chiếm lòng lề đường, cổng trường, Chợ, Quảng trường 30/10 và các tuyến đường 

trên địa bàn phường. 

2.2. Công tác Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường  

 Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ: Hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng 

nhận lần đầu cho các hộ, gia đình cá nhân: 30/30 hồ sơ.  

 Quản lý môi trường, dịch vụ công ích: Duy trì công tác kiểm tra việc nhân 

dân bỏ rác đúng giờ đúng nơi quy định trên địa bàn phường đặc biệt các trục 

đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Nghiễn, Tôn Thất Tùng. Hàng tháng rà soát 

khối lượng cần thu gom rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng. Phối hợp cùng Ban 

quản lý dịch vụ công ích Thành phố, Judenco kiểm tra xác định các tuyến thu gom 

rác bổ sung trên địa bàn phường. 18 khu phố thường xuyên triển khai phong trào 

chủ nhật xanh trên địa bàn các khu phố. Chỉ đạo công ty Judenco thường xuyên 
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phối hợp các khu phố thực hiện thu gom rác trong ngày chủ nhật xanh. Tiếp tục 

triển khai nạo vét tuyến cống lô A11 và A12 khu trung tâm phường Hồng Hải. 

2.3. Công tác Giải phóng mặt bằng  

 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối Quốc lộ 18A 

phường Hồng Hải (cạnh trường Trung học phổ thông Hòn Gai) với tỉnh lộ 336 tại 

trung tâm phường Hà Lầm và khu dân cư, tái định cư hai bên đường, thành phố 

Hạ Long: Tiếp tục phối hợp trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố kiểm đếm 

công trình kiến trúc và cây cối hoa màu và triển khai họp xét, lập bản chứng nhận 

nhà,  đất theo quy định. 

2.4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản  

 Hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng các công trình xây dựng theo Nghị 

quyết số 21. 

2.5. Công tác phòng chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn 

Tăng cường công tác tuyên truyền cho các khu phố, thông tin kịp thời về 

tình hình mưa, bão đến Ban lãnh đạo các khu phố để có phương án xử lý kịp thời. 

 Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng của Thành phố trong công tác 

kiểm tra các điểm chó nguy cơ ngập úng, sạt lở để có phương án báo cáo, xử lý 

kịp thời trong mùa mưa bão 2022.  

3. Công tác Văn hóa - Xã hội 

Đẩy mạnh các hoạt động VHVN - TDTT, làm tốt công tác trang trí, tuyên truyền 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước cũng như ở địa phương. Tăng cường công tác 

kiểm tra các dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa trên địa bàn. 

4. Công tác Lao động, thương binh và xã hội 

Tiếp tục thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục 

nhận, hướng dẫn đối tượng làm hồ sơ trợ cấp xã hội và hoàn thiện các hồ sơ trợ 

cấp xã hội cho các đối tượng. Thực hiện các chế độ báo cáo theo định kỳ 

5. Công tác Y tế, KHHGĐ, vệ sinh ATTP 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt các 

chương trình mục tiêu quốc gia và duy trì công tác chuẩn quốc gia y tế cơ sở. Tiếp 

tục chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên địa bàn trong lĩnh vực y tế, CSSKBĐ 

cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện đảm bảo các chỉ trên kế hoạch 

được giao. Thường xuyên tham mưu triển khai các đợt kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm, kiên quyết không để dịch bệnh và các vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn. 

Tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn phường. 

6. Công tác Quân sự Quốc phòng 

Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn, đặc 

biệt trong thời gian các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị. Xây dựng kế hoạch, 

chương trình công tác quý, tháng, kế hoạch tuần tra kiểm soát, sẵn sàng chiến đấu. 

Tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa phương thực hiện công tác rà soát nắm 

nguồn chặt chẽ chuẩn bị tuyển quân năm 2023. Tăng cường công tác xây dựng lực 
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lượng đối với lực lượng Dân phòng của Phường. Thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội. Tiếp tục thực hiện Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính 

phủ. Sẵn sàng huy động lực lượng tham gia công tác phòng chống dich bệnh Covid-

19, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng 

an ninh cho đối tượng 4. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí, trang bị 

khi thực hiện nhiệm vụ.Thực hiện các nhiệm vụ do Đảng uỷ, UBND phường, Ban 

CHQS Thành phố giao. 

7. Công tác đảm bảo An ninh trật tự 

Tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, tổ chức Hội nghị 

Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và nhân dân, kết hợp 

với tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tăng cường nắm 

tình hình liên quan tới công tác đảm bảo ANTT như: Tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng, tình hình an ninh nội bộ, tình hình cán bộ Đảng viên có biểu hiện suy 

thoái, tình hình liên quan đến việc tụ tập, lôi kéo người biểu tình gây mất ANTT 

trên địa bàn. 

Áp dụng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, chủ động đấu tranh 

phòng chống các loại tội phạm, huy động lực lượng tổ chức tuần tra cả ngày và 

đêm, xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, không để xảy ra các vụ 

việc phức tạp về ANTT, không để xảy ra các hành vi phạm tội nghiêm trọng, đặc 

biệt nghiêm trong, không để hình thành các băng ổ nhóm, tội phạm sử dụng vũ 

khí nóng, hoạt động lưu động, tranh giành địa bàn, làm ăn trên các tuyến giao 

thông, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên… 

Kiềm chế tội phạm, giảm trộm cắp tài sản đặc biệt là trộm cắp xe máy và trộm cắp 

nhà dân, cướp giật tài san hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việphức tạp xảy ra, 

không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ANTT.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năn; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND phường Hồng 

Hải./. 

Nơi nhận: 
- TT UBND Thành phố; 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP; 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường; 
- Khối Dân vận cơ sở Phường; 
- Các Bộ phận trực thuộc Phường; 
- Các Khu phố; 
- Lưu VP./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
                       

 

 

 

 

 

                    Điệp Hùng Thắng 
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