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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Cộng Hòa, ngày 16 tháng 8 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 8 

và một số công tác trọng tâm   tháng 9  năm 2022 

---------- 

   

I. CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 

8 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả Kết luận số 25/KH/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 về công tác 

phòng chống dịch Covid -19 theo phương châm “3  trước”, “ 4 tại chỗ” tích cực chủ động 

trong công tác phòng chống dịch Covid -19.  Triển khai quyết liệu có hiệu quả chiến lược 

tiêm Vắc xin phòng chống Covid -19. 

Tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi; triển khai tiêm diện rộng mũi 4 cho người dân trên địa bàn xã; 
1
. Lũy tích số 

mắc đầu mùa đền ngày 15/8/2022 
2
. Lũy tích số ca mắc từ đầu mùa dịch đến ngày 

15/8/2022 xã có: 758 ca, nhưng đa số các số ca mắc có triệu chứng nhẹ và không có triệu 

chứng. Đến nay, UBND xã vẫn cơ bản kiểm soát tốt tình hình, bảo đảm ổn định đời sống 

Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh  doanh, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái 

bình thường mới. 

I. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG  8 NĂM 2022 

 1. Về kinh tế 

 1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp. 

* Trồng trọt: Trong tháng Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo các thôn triển 

khai thực hiện cấy vụ mùa và chăm sóc. Tổng diện tích gieo trồng đạt 275ha =100% 

KH,  diện tích trồng các loại cây hoa màu đạt 95ha = 100% theo kế hoạch năm 2022 . 

 * Lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng mới tháng 8 ước đạt 40 ha, tích lũy 8 tháng đạt 

ước đạt 300 ha = 89%KH. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng.  Khai thác 

trong tháng 8 đạt 10.000m
3
 lũy kế ước đạt 30.000  m

3
 = 80%KH. 

* Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã ổn định; trong 

tháng không phát hiện dịch bệnh nguy hiểm; Đẩy mạnh công tác kiểm soát chặt chẽ tình 

                                         
1 Tổng số đối tượng trên 18 tuổi: 2.534  người 

- Số người được tiêm mũi 1: 2.519 người đạt 99,4% 

- Số người được tiêm mũi 2: 2.515 người đạt 99,2% 
- Số người tiêm mũi 3: 2.448 người đạt 96%; Mũi 4 : 1.519 người = 72%. 

* Tổng số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm: 267 trẻ 

- Số trẻ tiêm mũi 1: 263 trẻ đạt 99% 

- Số trẻ tiêm mũi 2: 257 đạt 96,2% 

-Tổng Số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 481 

- Số trẻ tiêm mũi 1: 221/481 = 46% 

- Số trẻ tiêm mũi 2: 141/221 = 64% 
2 Tổng số Fo trên địa bàn xã Cộng Hòa; Lũy tích đến ngày 15/8/2022: 758 ca. Số ca tử vong không có; 
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hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để bảo vệ, phòng chống kịp thời không lây lan trên 

diện rộng nhất là dịch cúm gia cầm. Tổng đàn lợn trong tháng 8 đạt 1.200 con. Lũy kế 8 

tháng đầu năm đạt 4.000 con đạt 80% KH. Đàn gia cầm thực hiện trong tháng 8 đạt 

11.000 con. Lũy kế tháng 8 tháng đạt 41.000 con = 82% KH. 

* Thủy sản : Tổng sản lượng thủy sản tháng 8 đạt 8 tấn lũy kế 8 tháng đầu năm 

đạt 170 tấn trị giá đạt 40 tỷ đồng . Sản lượng đánh bắt tự nhiên khoảng 15 tấn = 87% 

KH các loại, trị giá 3,5 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2022 tổng sản lượng thủy sản và 

đánh bắt tự nhiên đạt 190 tấn, trị giá 47. 500 tỷ đồng. 

 1.2. Về thu chi ngân sách 

 1.2. Về thu chi ngân sách 

 - Tổng thu ngân sách tháng 8 đạt 603.325.000đ. Lũy kế tháng 8 tháng đạt 

5.868.386.000đ = 59,37% Kế hoạch thành phố giao. Trong đó thu tại địa phương tháng 8 

thực hiện được 2.416.000đ, lũy kế 8 tháng đạt 813.068.000đ đạt 43.68% kế hoạch, gồm 

các khoản thu: 

+ Phí, lệ phí tháng 8 thực hiện được 2.416.000đ . Lũy kế 8 tháng đạt 14.205.000đ 

đạt 71,03% Kế hoạch thành phố giao. 

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách  tháng 8 thực hiện được: 600.909.000đ. Lũy 

kế 8 tháng đạt  4.206.794.000đ đạt 52,44% KH thành phố giao. 

  - Tổng chi ngân sách xã tháng 8 đạt  là: 587.926.794. Lũy kế 8 tháng đạt 

5.899.961.627đ  đạt  65,02% KH. Trong đó: Chi thường xuyên đạt  5.749.661.627đ đạt 

70,59% KH; Chi đầu tư xây dựng cơ bản 150.300.000đ = 0,17,7% KH giao 

 2. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai 

 Xét duyệt  02 hồ sơ trình thành phố phê duyệt. Cấp mới 02 hồ sơ; Cấp đổi 02 HS. 

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố xử phạt 01 trường hợp san đất trái phép. 

 3. Văn hóa - Xã hội 

 3.1. Giáo dục và Đào tạo. 

    Rà soát các điều kiện, Chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ đón học sinh quay lại 

trở lại học đảm bảo công tác phòng, chống Coivd -19 trên địa bàn xã.   

 Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1, 6 theo đúng quy định. Chuẩn bị các điều 

kiện thay sách giáo  lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục Phổ thông 2018. Tuyên 

truyền hỗ trợ  tiêm phòng vắc xin cho học sinh. 

 3.2. Văn hoá - Thông tin  

Duy trì hoạt động các cụm loa truyền thanh các thôn; Tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh COVID-19, Đăng ký mã định danh điện tử và các nhiệm vụ chính trị 

quan trọng của xã; Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Công an nhân dân 

19/8/1945 -19/8/2022 và Phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2022. 

Tham gia giải bóng đá cúp Bãi Tử Long thành phố Cẩm Phả với 26 người tham gia. 

3.3. Công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 

Đảm bảo công tác khám bệnh, điều trị bệnh nhân tại Trạm Y tế; tổng số lượt 

người khám bệnh:155  lượt; Trong tham mưu xây dựng Kế hoạch tiêm chủng mở 

rộng; triển tiêm chủng trên diện rộng thuộc các đối tượng nhóm I, II với tổng số 

người tiêm là 129 người.  

        Trong tháng 8 tổng số trẻ em sinh ra là 0. Lũy kế 8 tháng đầu năm 17 trẻ sinh 

con thứ 3 là 02 trường hợp. 

3.4. Thực hiện các chính sách xã hội. 
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* Công tác an sinh xã hội: Rà soát, lập danh sách mừng thọ, chúc thọ cho người 

cao tuổi từ 70, 7,80.85,90, 95 và 100 tuổi trên địa bàn nhân dịp 01/10/ 2022 ngày quốc tế 

người cao tuổi. 

Rà soát, thông tin đối tượng người có công là người dân tộc thiểu số; Tiến hành 

rà soát các hộ  khó khăn về nhà ở; cung cấp thông tin đối chính sách là người dân tộc 

thiểu số. 

    Tiếp nhận đổi số mới cho đối tượng chính sách, người có công là: 15 đối tượng. 

 Trả Quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội là 01 đối tượng;  Trả quyết định 

chi tra mai táng phí là đối tượng BTXH là : 01 trường hợp.  Trả 05 bảo hiểm y tế cho 05 

trẻ trên địa bàn xã. 

4. Quốc phòng, an ninh 

* Công tác quốc phòng: Đảm bảo quân số trực bão số 2 MuLan với quân số 20 

đồng chí; Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra  phòng chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nan, phòng thủ dân sự của thành phố. Duy trì lau chùi bảo quản vũ khí 

trang bị cho đoàn kiểm tra quân khu 3. 

Rà soát thanh niên trọng độ tuổi nhập ngũ năm 2023; chuyển quân dự bị cho công 

dân đi học các trường theo luật dân quân tự vệ. 

* Công tác an ninh 

- Tháng 8 phối hợp với các thôn tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh của 

xã, thôn 02 lượt về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng để 

quần chúng nhân dân nắm được và phòng ngừa. 

 - Vận động 02 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy 

Quảng Ninh. 

- Gọi và răn đe, cảm hóa giáo dục 02 lượt đối với các đối tượng trong diện 

quản lý trọng điểm, quản ly án treo 

5. Tiếp dân và giải quyết đơn thư, cải cách hành chính 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền. Trong tháng có 01 đơn thư kiến nghị thực hiện xem xét giải quyết xong. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm tiếp nhận 6 đơn được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết 

xong.  

- Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch; việc đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử 

theo quy định. 

Tiếp tục rà soát, cập nhật và thay thế các thủ tục hành chính mới ban hành 

niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hiện nay UBND đã niêm yết 115 

TTHHC/29 lĩnh vực. Trong tháng tiếp nhận giải quyết 72 hồ sơ. Lũy kế 8 tháng 780 

hồ sơ, trước hạn 762 = 98% TTHC thuộc các lĩnh vực, không có hồ sơ quá hạn,  

Trong đó tháng 8 tiếp nhận mức độ 3,4 là 28 Thủ tục. Lũy kế 8 tháng tiếp nhận và 

giải quyết 179 TTHC thuộc các lĩnh vực giải quyết đúng và trước hạn = 99,8%,   

6. Công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 

- Chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu:  

Tiếp tục tổ chức quán triệt đến cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng Nông 

thôn mới kiểu mẫu để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩ và tầm quan trọng của 

việc xây dựng Nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí về 

xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Triển khai thực hiện các tiêu xây 

dựng NTM giai đoạn 2021 -2025; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo. 

          Chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra của Công an thành phố đạt kết quả  
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

         Trong tháng 8 tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn xã ổn định:  

        Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã ổn định; trong tháng không phát 

hiện dịch bệnh nguy hiểm; Công tác điều hành ngân sách được thực hiện tốt, đáp ứng 

kịp thời cho các nhu cầu chi thiết yếu của địa phương và phục vụ hoạt động của bộ 

máy chính quyền;  Các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được chú trọng; các 

chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội được giữ vững. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai quyết liệt;   

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn được thực hiện tốt...  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Công tác 

quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai có lúc, có nơi  còn để xảy ra san gạt đất trái 

phép, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm. Một số quản thu  ngân sách 

chưa đảm bảo tiến độ thu đặc biệt thu tiền  sử dụng đất. Công tác phối hợp tuyên 

truyền còn hạn chế đặc biệt vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, cán bộ 

không chuyên trách còn hạn chế đặc biệt việc chấp hành giờ giấc làm việc.   

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  THÁNG 9 NĂM 2022 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong tháng 8, UBND xã tập 

trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị Quyết, Văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố về công tác phòng, chống dịch 

Covid -19. Triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi; tiếp tục rà soát lập danh sách tiêm chủng vắc xin mũi 4 cho các 

đối tượng trên địa bàn xã đảm bảo an toàn, đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành 

phố. 

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 08/7/2022 của BCH Đảng bộ 

thành phố về việc sáp nhập xã Cẩm Hải và xã Cộng Hòa đến cán bộ, công chức, đảng 

viên và nhân dân trên địa bàn; tổ chức lấy ý kiến cử tri nhân dân, thông qua HĐND xã 

theo luật định. 

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong điều hành thu ngân sách địa phương 

đảm bảo thu ngân sách năm 2022 đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao và HĐND xã 

quyết nghị. Rà soát, khai thác các nguồn thu, tập trung vào một số chỉ tiêu thu mà địa 

phương có lợi thế như thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử 

dụng đất, phí và lệ phí...Thực hiện có hiệu quả việc tiết kiệm chi, kiểm soát nguồn chi 

đúng quy định, đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chi theo kế hoạch. 

3. Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị; 

Hướng dẫn các hộ dân thực hiện việc cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn xã 

đối với các hộ đủ điều kiện; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây 

dựng, môi trường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác quản 

lý nhà nước quy hoạch 3 loại rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 3722/QĐ-

UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả rà 
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soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra xây dựng, trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm 

vỉa hè trên địa bàn xã; Tăng cường công tác tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn chấp hành nghiêm luật bảo vệ môi trường, vận động nhân dân không xả rác 

thải xuống hệ thống mương, các tuyến suối thoát nước; Tăng cường kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ việc khai thác sét vật liệu xây dựng tại khu mỏ sét Hà Tranh; Triển khai, 

thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các doanh nghiệp khai thác Sét. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, siết chặt kỷ cương hành chính, xử lý 

nghiêm các hành vi  vi phạm. Tổ chức phân công rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu khối lượng, 

chât lượng, tiến độ và thời gian hoàn thành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo 

Nghị quyết của Tỉnh ủy về Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021 -2025. Thực hiện chuyển đôi số toàn 

diện theo Kế hoạch số 144-KH-TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về : Chuyển 

đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng năm 2030, giảm thời gian xử lý 

công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng công việc.  

6.  Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Thôn đã được công nhận thôn đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao về các chỉ tiêu, tiêu  chí.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận 

thức về nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu để người dân hiểu được mục 

đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; Huy 

động nguồn lực xã hội hóa phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu 

mẫu. Nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong 

năm 2022. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đề án nghiên cứu thổ nhưỡng trên địa 

bàn xã. 

7. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế 

và đảm bảo an toàn thực phẩm.  

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố. Triển khai thực hiện tuyên truyền các hoạt động 

kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9; tổ chức các phong trào, ngày 

hội “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, phổ biến giáo dục pháp luật gắn 

với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục giải 

quyết các hồ sơ cấp mới thẻ BHYT các đối tượng tăng mới, giải quyết chế độ người 

cao tuổi, người khuyết tật, mai táng phí cho các đối tượng… (nếu có); Tiếp tục làm 

tốt công tác quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trên đị bàn. Nâng cao 

chất lượng phong trào “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “xây dựng chính quyền điện tử - công dân điện tử”; phong 

trào “Nụ cười cán bộ, công chức và người lao động” . Rà soát cơ sở vật chất trường học 

chuẩn bị cho khai  giảng năm học mới 2022 -2023. Đẩy mạnh công tác khuyến học, 

khuyến tài gia đình, dòng họ học tập. 

8. Chủ động trong công tác đấu tranh, chống tham nhũng, thực hành tiết kiêm, 

chống lãng phí; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản, minh bạch tài sản 

thu nhập cá nhân cán bộ, công chức, nhất là cán bộ quản lý. Tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW 

của Bộ chính trị ( khóa (IX).  
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9. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra vụ việc phức tạp, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Tập trung nắm tình hình 

nhân dân, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến 

nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; không để khiếu kiện vượt cấp. Hướng dẫn 

các hộ gia đình kinh doanh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy.Kiểm tra 

mốc giới pháo binh, kiểm tra những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập úng, phòng chống cháy 

nổ, cháy rừng, tuần tra giao thông 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 9  năm 2022./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND (B/c) 

- Các Đ/c Trưởng thôn ( T/h); 
- Lưu: VP-UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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