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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CỘNG HÕA 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh púc 

 Số:  115 /BC-UBND                Cộng Hòa, ngày  08 tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu  

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

(Phụ vụ kỳ họp thứ 7 HĐND xã) 

     

 

         Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã Cộng Hòa thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện “ mục 

tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid, giữ vững địa bàn an toàn, vừa phát triển kinh 

tế - xã hội. Tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến khó lường, phức tạp
1
 đã ảnh 

hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất của nhân dân. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo 

kịp thời, sáng tạo của, hiệu quả của Đảng ủy, UBND xã, cùng với sự nỗ lực cố gắng 

của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa 

bàn, nên tình hình kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định. 

    I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ: 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của HĐND, UBND thành 

phố
2
; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 

năm 2022. Duy trì giao ban Thành viên uỷ ban, giao ban với Bí thư chi bộ, Trưởng 

thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn triển khai nhiệm vụ địa phương. Đẩy 

mạnh và nâng cao chất lượng quản trị và cải cách hành chính; Triển khai thực 

hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh; xây dựng phong cách, thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực của cán bộ đối 

với tổ chức và cá nhân; nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức giải 

quyết công việc tại bộ phận “Một cửa ”; xây dựng bổ xung, điều chỉnhquy chế, nội 

quy cho phù hợp tình hình,phân công cụ thể công việc gắn với trách nhiệm từng cá 

nhân cán bộ, công chức với công việc được giao.  

                                           
1
 Tổng số Fo trên địa bàn xã Cộng Hòa; Lũy tích đến ngày 06/6/2022: 445 ca. Số ca tử vong không có; 

2
 Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND xã về triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban 

chấp hành Đảng bộ xã về phướng nhiệm vụ năm 2022;  Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND xã về phát triển 

KT –XH năm 2022;  Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân  

Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND xã về phát động Tết trồng cây đời  

đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần và phát động hưởng ứng thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh.; Kế hoạch số 

04/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND xã về triển khai vận động các khoản quỹ năm 2022; Kế hoạch số 

05/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND xã về triển kha các khoản đóng góp các loại thuế, phí lệ phí trên địa 

bàn. Kế hoạch số 03a/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND xã Cộng Hòa về Tổ chức đảm bảo an ninh trật tự 

trước sau Tết Nhâm Dần năm 2022. Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND xã về tăng cường các 

biện pháp chống rét đậm, rét hại trên địa bàn xã. Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND xã về 

triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 16-NQ-TU của Thành ủy Cẩm Phả về phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022 và  thực hiện chủ đề công năm 2022; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/01/20222 của 

UBND về  thu tiền sử dụng đất năm 2022; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND xã  về thực 

hiện Chỉ thị số 20-CT ngày 16/12/2021 của BTV tỉnh Quảng Ninh về Tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch 

số 20/KH-UBND ngày 19/01./2022 của UBND xã KH ứng phó biến chủng mới của Ví rút Covid -19. 
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+ Triển khai thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, quan tâm chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các đối 

tượng chính sách, khó khăn, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bảo đảm 

mỗi gia đình đều đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Bố trí lịch thường trực 24/24 

trực chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19, những ngày nghỉ tết và chủ động triển khai 

các phương án đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, địa bàn thôn, cơ sở 

kinh doanh; kiểm soát có hiệu quả hoạt động buôn bán, tàng chữ, đốt pháo và thả đèn 

trời trái phép. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị trên địa 

bàn, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. 

- Triển khai Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh 

Quảng Ninh về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2025, sáp nhập thôn Cái Tăn và thôn Lạch Cát 

thành thôn Sơn Hải; đã thành lập mới chi bộ và kiện toàn đổi tên các tổ chức đoàn 

thể chính trị của thôn Sơn Hải đảm bảo đúng quy định
3
 

II. CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG DỊCH COVID -19: 

   - Tiếp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 

18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy và  chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, 

Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID -19. Tiếp tục triển khai thực 

hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong chủ động thích ứng linh hoạt, an 

toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân 

vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

   Kiên trì thực hiện phương châm “ 3 trước”, “4 tại chỗ” tích cực, chủ động, từ 

xa, từ sớm, thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng 

chống, giám sát, kiểm soát, xét nghiệm tầm soát dịch thường xuyên, hàng ngày và 

không ngừng hoàn thiện các Phương án đã được chuẩn bị, phù hợp với tình hình, 

diễn biến ở các cấp độ dịch để kịp thời ứng phó ngay, đảm bảo nhanh gọn, hiệu 

quả và phạm vi nhỏ, kiên quyết không để dịch lây lan rộng, bùng phát, gia tăng 

các ca mới, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. 

  Duy trì tiêm vắc xin phòng Covid -19 trên địa bàn xã Cộng Hòa (3 mũi cho các 

đối tượng thuộc diện tiêm chủng sống trên địa bàn
4
 

   III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNGĐẦU 

NĂM NĂM 2022: 

1. Phát triển kinh tế: 

                                           
3 Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 02/03/2022 của UBND xã Cộng Hòa về việcSắp xếp, sáp nhập thôn Cái Tăn với  thôn Lạch Cát 

thuộc xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả. 
2Tổng 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% 

* 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% 
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Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, địa 

phương đã tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia sản xuất phát triển 

kinh tế hộ gia đình nhằm tăng nguồn thu nhập, góp phần ổn định kinh tế, nâng cao mức 

sống, đời sống nhân dân.  

            1.1.Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tổng giá trị sản xuất các ngành 

nông - lâm  - thủy sản  6 tháng đầu năm  ước  đạt 131,750 tỷ đồng  đạt 50% so với kế 

hoạch, tăng 1,2% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt: 

39,75 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ; ngành lâm nghiệp ước đạt 48 tỷ đồng; thủy 

sản ước đạt 44 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ. 

 - Nông nghiệp:Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, chỉ 

đạo các thôn chuẩn bị giống cây trồng và hướng dẫn các hộ dân tập trung chăm sóc 

các vụ Xuân năm 2022.  Diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm ước đạt 130ha
5
; trong 

đódiện tích cây lúa 35 ha = 100% KH; cây hoa màu 95 ha =100%.  Triển khai 

công tác phòng, chống dịch bệnh trân cây trồng và Chỉ đạo các thôn chuẩn bị 

giống cây trồng cho vụ Xuân năm 2022 trên địa bàn xã Cộng Hòa. Tuyên truyền 

vận động nhân dân tham gia mô hình hướng Vietgap trồng 30ha khoai lang; 05 ha 

lúa giống mới.
 

- Chăn nuôi :Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã vẫn duy trìm 

phát triển ổn định. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt. Công 

tác phòng chống dịch bệnh luôn được các thôn chăn nuôi chủ động thực hiện. Đàn gia 

súc, gia cầm sinh trưởng tốt, tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã không xuất hiện 

dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lợn từ nơi khác nhập vào 

địa phương, kiên quyết  không cho nhập lợn không nguồn gốc vào giết mổ.
 

- Lâm nghiệp: Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân nhâm Dần và hưởng 

ứng đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ tại hai bên tuyến đường 

thôn Khe và thôn Giữa
4
. Đã vận động hộ gia đình trồng mới 2,5 ha cây gỗ lớn.

 

- Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản  6 tháng đầu  năm  ước đạt 165 tấn tăng 

2,5% so với cùng kỳ, trong đó đánh bắt đạt  82tấn 
5
 tăng 2,3% so với cùng kỳ, nuôi 

trồng đạt 28 tấn
 

 1.2. Thương mại – dịch vụ: 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thu dịch vụ (theo giá thực tế) 6 

tháng đầu năm ước đạt 7,5 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng 

mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 3,5 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Doanh thu 

dịch vụ ăn uống ước đạt 0,7 tỷ đồng , tăng 11,1 % so với cùng kỳ; doanh thu dịch 

vụ khác ước đạt 0,3 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ. Chỉ đạo các bộ phận, chức 

năng tăng cường các biện pháp chồng hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, 

đảm bảo an toàn thực phẩm và bình ổn giá cả thị trường sau Tết Nguyên Đán 2022 

và trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid -19. Triển khai các văn bản về thực 

                                           
5Diên tích trồng Ngô: 24ha; Khoai ; 26ha; rau: 24ha; lúa 35ha. 
4 Tại Lễ phát động đã trồng 11 cây cau; 4500 cây dâm bụt; Ngay sau khi Lễ phát động của xã; các thôn và các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn đã thực hiện phát động trồng cây hưởng ứng. Số lượng cây tính đến ngày 15/02/2022 là: 8500 cây dâm bụt. 
5Trong đó cá, tôm, cua các loại đạt 82tấn; thủy sản khác :55 tấn 
Trong đó:  Sản lượng thủy sản nuôi trồng mặn; lợ: 27 tấn; nước ngọt 1 tấn: 
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hiện công tác đảm bảo cân đối cùng, cầu bình ổn giá thị trường; đẩy mạnh tiêu thụ 

sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản của xã. 

2.Về Thu - Chi ngân sách. 

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chex, tiết kiệm theo đúng 

Luật Ngân sách Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. 

- Về thu ngân sách:Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm thực hiện 

được: 5.113.624.201 đạt 51.73% KH thành phố giao. Trong đó thu tại địa phương hực 

hiện được: 613.234.000đ đạt 32,92%KH, gồm các khoản thu: 

+ Thu ngoài quốc doanh, thực hiện được: 33.140.000đ đạt 82,25% KH 

thành phố giao. 

+ Thuế thu nhập cá nhân, thực hiện được: 105.399.000đ đạt 62% KH thành phố giao. 

+ Lệ phí môn bài, thực hiện được: 2.400.000đ đạt 100% KH thành phố giao. 

+ Thu tiền sử dụng đất thực hiện được: 375.750.000đ đạt 25,05% KH thành 

phố giao. 

+ Lệ phí trước bạ nhà đất thực hiện được: 34.286.000đ đạt 62.34% KH 

thành phố giao. 

+ Phí, lệ phí thực hiện được: 9.653.000đ đạt 48,27% KH thành phố giao. 

+ Thu khác ngân sách thực hiện được: 51.526.000đ đạt 85,88% KH thành 

phố giao. 

- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách nhà nước đến tháng 6 năm 2022 ước 

đạt: 4.736.008.944 (đạt 53.70% so với KH Thành phố giao. Trong đó chi thường 

xuyên: 4.585.708.944 đạt 57.54%) 

3. Công tác Quản lý Quy hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giải phòng mặt 

bằng và ứng dụng khoa học công nghệ: 

- Về Công tác đất đai, tài nguyên và môi trường: Tiếp tục tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về đất đai;  Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất 2021 -2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022, sáu tháng đầu năm tiếp nhận 20 hồ sơ xin cấp đất trong 

đó: 01  hồ sơ đất rừng; 01 hồ sơ cấp đất nông nghiệp; 01 hồ sơ cấp đất nuôi trồng thủy 

sản; 17 hồ sơ cấp đất ở; đã giải quyết xong 13 hồ sơ còn 07 hồ sơ đang xác minh, thẩm 

định.  Phối hợp cùng Đội KT TT Đô thị và Môi trường thành phố kiểm tra cơ sở chế 

biến hầu tại thôn Cái Tăn, xã Cộng Hòa. 

Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện 

nghiêm Nghị Quyết số 16-NQ/TU  ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ Tỉnh, Kế hoạch 

số 121/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh, Chương trình hành động số 33-

CTr/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản 

lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, xây 

dựng, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường trên địa bàn.  

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Ngay từ đầu năm xã ban 

hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2022, đảm bảo thưc hiện phương châm 3 trước, 4 tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa 

chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả. 

-  Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 
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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; 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. Ban hành Quyết định số 

61/QĐ/ĐU ngày 11/5/2022  kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM giai đoạn 2021 -

2025; Quyết định số 62-QĐ/ĐU  ngày 12/5/2022 Ban hành Quy chế làm việc ban 

chỉ đạo, Thông báo số 57-TB/ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy xã về phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; Ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 

16/5/2022 về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021- 

2025 trên địa bàn xã Cộng Hòa; Ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 

16/5/2022 về việc Kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM xã Cộng Hòa, giai đoạn 

2021 -2025. Triển khai ràsoát các tiêu chí giai đoạn 2021 -2025. Tổ chức thành 

công Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh  Quảng Ninh công nhận xã 

Cộng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 

5. Công tác Văn hóa – xã hội.  

- Về công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao: Trong 6 

tháng đầu năm 2022. UBND xã tập trung chỉ đạo tuyên truyền công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức, phối hợp thực hiện phòng, chống dịch COVID -19 của Tỉnh, 

thành phố, xã và các văn bản của cấp trên trước tình hình dịch diễn biến phức tạp 

trên địa bàn với nhiều ca Fo và nhiểu ổ dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền thi đua yêu 

nước, gương người tốt việc tốt, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn kỷ cương, an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển 

khaithực hiện đồng bộ các thông tin, tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tổ chức các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Thành phố Cẩm Phả 

(21/02/2012 – 21/02/2022); Chỉ đạo các thôn tổ chức các hoạt động tuyên kỷ niệm 

ngày Quốc tế lao động 01/5 và 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 

07/5/2022); chỉ đạo tập trung tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh Covid -19, tuyên truyền bầu cử Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022 -

2025. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động chào mừng Segame 31.Xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện tiêu chí văn hóa trong Chương trình xây dựng nông 

thôn mới xã Cộng Hòa năm 2022.  

- Giáo dục và Đào tạo: UBND xã chỉ đạo các trường học trên địa bàn xã 

tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới; xây dựng 

kế hoạch điều chỉnh đáp ứng các cấp độ dịch bệnh. Tổ chức cho học sinh trực 

tuyến trong thời điểm học sinh không đến trường dịch bệnh. Ban hành Kế hoạch  

thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022 -2030; Kế hoạch thực hiện 

Chương trình “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi 

dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 -2030”. 

Tham dự giáo viên giỏi các cấp kết quả 08/08 giáo viên đạt giải. Tham gia tiêm 

vắc xin Covid -19 cho các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 6 đảm bảo theo quy định. 

Hoàn thành Chường trình tiểu học cho học sinh lớp 5. Tổ chức xét tốt nghiệp học 

sinh lớp 9, ôn thi tốt cho kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi cuối kỳ 2.Bàn giao 

học sinh trong dịp hè về sinh hoạt hè tại địa phương.  
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-  Công tác y tế  - dân số: UBND xã tiếp tục chỉ đạo các bộ phận, các ngành 

chức năng, Trạm Y tế và các thôn triển khai hiệu quả các biện pháp tăng cường công 

tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tất cả các lĩnh vực khám chữa bệnh, 6 

tháng đầu năm  khám bệnh, điều trị bệnh nhân tại trạm Y tế  900 lượt; tổ chức tuyên 

truyền phòng chống bệnh dịch theo mùa như: Bệnh sốt xuất huyết, chân, tay, miệng, 

phòng chống bệnh phong, phòng chống HIV/AIDS.....phòng chống dịch, ý tế tư nhân, 

đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác kiểm soát và phòng, chống dịch 

bệnh Covid -19 trên địa bàn. Tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về y tế tư nhân trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn ngừa và có biện 

pháp xử lý theo đúng quy định.Duy trì thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về 

Y tế, dự án tiêm chủng mở rộng.  Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2021 -2025 (giai đoạn II) trên địa bàn xã Cộng Hòa năm 2022. 

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được đảm bảo. Công tác 

tuyên truyền An toàn thực phẩm trên địa bàn tiếp tục được thực hiện thường 

xuyên, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh 

trên địa bàn. 

- Thực hiện chính sách xã hội; Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách 

an sinh xã hội trên địa bàn, hoàn thành công tác thăm hỏi, tặng quà tết cho các đối 

tượng đảm bảo tuyệt đối không để bất kỳ ai, bất kỳ gia đình nào trên địa bàn không 

có tết. Đến nay thực hiện tặng quà cho 596 đối tượng, tương ứng với 411.700đ
6
. 

Thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho 02 hồ sơ mai táng phí tuất BHXH số 

tiền23.900.000đ; Làm hồ sơ hưởng trợ cấp NCT cho 04 đối tượng là NCT tròn 75 

đến dưới 80 tuổi theo NQ HĐND tỉnh Quảng Ninh. Điều chỉnh 05 đối tượng NCT 

từ 75, 80 tròn trở lên mức hưởng 450.000đ/người. Làm hồ sơ hưởng hỗ trợ cho 02 

đối tượng cách ly tập trung theo đúng quy định. 

 6. Công tác hành chính tư pháp và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: 

 Công tác xây dựng chính quyền: Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng 

cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã. 

Quán triệt, chỉ đạo làm việc ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022; 

Xây dựng triển khai kế hoạch luân chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo 

Nghị định 59/NĐ-CP của Chính phủ. 

Công tác hành chính: Xây dựng triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; Tập trung thực hiện rà soát quy trình, trình tự thủ 

tục với 28 lĩnh vực và 116 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã; thực hiện 

chuẩn hóa quy trình hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015. Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính, 6 tháng đầu 

năm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  giải quyết 511 hồ sơ thủ tục hành chính: 

                                           
6

Quà Trung ương : 48 suất với số tiền là: 14.400.000đ; Quà UBND tỉnh:  244 suất với số tiền: là: 187.500.000đ; Quà 

thành phố: 63 suất với số tiền là: 30.200.000đ Quà Hội chữ thập đỏ thành phố: 10 suất với số tiền là: 5.000.000đ Quà UBMTTQ 

thành phố: 04 suất (đệm, chăn, mà bàn học, ti vi) Ban chỉ huy Quân sự thành phố: 08 suất với số tiền là: 4.000.000đ Quà Viện 

Kiểm soát nhân dân thành phố: 20 suất với số tiền là: 10.000.000đ Quà UBND xã  45 xuất với số tiền lag: 13.500.000đ Nguồn xã hội hóa 

do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ:  155 suất với số tiền 147.100đ. 
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giải quyết trước hạn 503 thủ tục = 98,4% , đúng hạn: 08 thủ tục ; tiếp nhận và giải 

quyết 99 thủ tục hành chính mức độ 3,4. Tất các cả các hồ sơ đều được giải quyết 

trước và đúng hạn theo quy định; thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch; đăng ký 

kết hôn, khai sinh, khai tử theo quy định
6
 6 tháng đầu năm khai sinh: 31 trường 

hợp; kết hôn: 10 trường hợp; khai tử: 04 trường hợp. 

 Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư: Luôn được cấp ủy, Chính quyền xã quan 

tâm giải quyết kịp thời. Trong 6 đầu năm tháng, xã tiếp nhận 05 đơn, giải quyết xong 

02 hồ sơ; Vận động 01 trường hợp rút đơn còn lại đang tiến hành xem xét giải quyết 

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: UBND xã kịp thời xây dựng 

Kế hoạch triển khai Công tác phòng chống, tham nhũngđược đẩy mạnh, tiếp tục 

triển khai thi hành Luật phòng chống, tham nhũng năm 2018
7
; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng, đến nay không xảy ra các vụ 

việc tham nhũng, lãng phí.  

7.  Công tác quốc phòng – an ninh: 

- Về quốc phòng:  Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực bàn, trực 

sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo thực hiện tốt công tác gặp mặt các tân binh lên đường 

nhập ngũ và đảm bảo giao đủ số quân 12/12 tân binh đạt 100% kế hoạch thành 

phố giao. Tổ chức thành công cuộc huấn luyện dân quân đạt kết quả  khá đảm bảo 

an toàn cho người và vũ khí trang bị. Tổ chức thành công Hội thao Trung đội dân 

quân cơ động tuyệt đối an toàn người và vũ khí trang thiết bị. Kesetb quả giải ba 

toàn đoàn. 

 - Về an ninh: Tình hình an ninh chính trị trong 6 tháng đầu năm cơ bản 

được giữ vững ổn định, không có vụ việc phức tạp.  

Tuy nhiên còn xảy ra các vụ việc cụ thể: 05 vụ tại nạn giao thông làm 09 

người bị thương,  07 phương tiện bị hư hỏng không có thiệt hại về người. 01 vụ vi 

phạm hình sự trộm cắp tài sản liên quan đến yếu tố nước ngoài, hồ sơ chuyển về 

Tỉnh giải quyết. 01 vụ vi phạm giao thông đương bộ. Về xử phạt vi phạm hành 

chính: 01 vụ đánh bạc đánh bạc với 6 đối tượng = 9.000.000đ. 01 vụ trộm cắp tài 

sản xử phạt: 250.000đ. Vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ: 01 kiếm; 

01 khẩu súng cồn; 01 khẩu súng bắn đạn thể thao, 0,2 kg pháo. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể từ xã đến thôn luôn chủ động, tích cực, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-

19, giữ vững địa bàn an toàn, vừa phát triển kinh tế - xã hội. (1) Công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai chủ động, hiệu quả, đã triển khai tiêm 

vắc xin các đối tượng trên địa bàn theo kế hoạch chỉ đạo của Thành phố. (3) Kinh tế - 

xã hội tiếp tục duy trì ổn định. (4) Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; lĩnh vực y 

tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm. (5) Công tác quản 

lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được tăng cường; công tác giải 

                                           
7
 Kế hoạch sô 15/KH-UBND ngày 18/01/20222 của UBND xã  về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, 

lãng phí năm 2022; 
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quyết thủ tục hành chính được thực hiện có hiệu quả. (6) Quốc phòng, an ninh và trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững ổn định; Thực hiện chỉ tiêu giao 

quân đạt 12/12 tân binh đạt 100% KH được giao. 

Tuy nhiên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 còn những 

khó khăn: (1) Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, số ca mắc 

mới tăng nhanh sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh hưởng không nhỏ 

đến mọi mặt đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

(2) Giá xăng dầu, giá nguyên nhiên vật liệu tăng mạnh đã tác động tiêu cực tới 

hoạt động sản xuất, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng ảnh hưởng đến đời sống 

nhân dân. (3) Công tác tổ chức các hội nghị tuyên truyền tập trung về chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật gặp khó khăn do địa bàn rộng. (4) Công 

tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị còn khó khăn, hạn chế 

do địa bàn rộng, lực lượng cán bộ mỏng. Thu ngân sách nhà nước tiền sử dụng 

đất chưa đạt tiến độ kế hoạch thành phố giao. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG TÂM 6 THÁNG CUỐI 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 6 tháng cuối năm 

2022, UBND xã tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các 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 đảm bảo an 

toàn, đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố; rà soats lập danh sách tiêm chủng 

vắc xin mũi 4 cho các đối tượng trên địa bàn xã. 

2. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành phố, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

25/11/2021 của tỉnh ủy, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Thành ủy 

Cẩm Phả về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Chủ đề công tác năm 2022 nhằm 

đảm bảo hoàn thành “ mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển 

kinh tế. Triển khai thực hiện có kết quả Kết luận số 20-KL/TU ngày 18/3/2022 của 

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối với BCH Đảng bộ xã. 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. 

3. 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. 

4.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 
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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 soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, 

tầm nhìn 2030. 

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. 

Phối hợp với phòng quản lý đô thị thành phố hoàn thiện quy hoạch tuyến đường 

Cộng Hòa- Cẩm Hải, điều chỉnh quy hoạch chung trên địa bàn xã. 

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BTV Thành ủy về xây dựng Đề án sáp nhập xã 

Cộng Hòa và xã Cẩm Hải. 

5.Tiếp tục tổ chức quán triệt 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. 

6. Công tác văn hoá - xã  hội, y tế, giáo dục 

-Tuyên truyền các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các sự kiện trong quý II 

năm 2022 của đất nước, của tỉnh, thành phố. 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. Nâng cao chất lượng giảng dạy, tiếp tục triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường, chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết đảm bảo an toàn cho học sinh học tập trực tiếp tại trường theo quy định 

7. 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 
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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 kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm6 tháng cuối năm 2022./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố (b/c) 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch Tp (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND (b/c); 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; 

- Các Ủy viên UBND xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Điệp Văn Nguyên 
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