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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022;  

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 94-NQ/ĐU ngày 20/12/2021 của Đảng ủy xã 

Thống Nhất về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gắn với việc thực hiện chủ 

đề công tác năm 2022 của xã là “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao; Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện 

các tiêu chí để xây dựng xã Thống Nhất trở thành Phường”; Nghị quyết số 

21/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022; Kế hoạch số 07/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội năm 2022; Thông báo số 83/TB-UBND ngày 15/4/2022 về Kết luận của đ/c 

Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tại phiên họp ngày 

12/5/2022; Công văn số 163/UBND ngày 01/4/2022 về triển khai một số nhiệm 

vụ trọng tâm quý II/2022. UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 

- xã hội 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2022. 

1. Về phát triển kinh tế: 

1.1. Sản xuất Công nghiệp - TCN: 

Giá trị sản xuất trong tháng 06/2022 (giá 2010) ước đạt 300 tỷ đồng, lũy 

kế 6 tháng đầu năm ước đạt 1.780 tỷ đồng, bằng 60% so KH xã, giảm 0,5% so 

với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021, lý do: Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Mỏ 

đá và doanh nghiệp kinh doanh khai thác đá trên địa bàn dừng hoạt động, ảnh 

hưởng đến sản lượng công nghiệp. Một số sản phẩm chủ yếu đạt: xi măng các 

loại ước đạt 250.000 tấn; Clanhke 310.000 tấn; Đá xây dựng các loại 1.700m3; 

Chế biến gỗ dăm 1.800 tấn; Sản xuất và phân phối nước 8.100m3. 

 1.2. Dịch vụ - Thương mại:  

Tổng giá trị Dịch vụ - Thương mại trong tháng 6/2022 ước đạt 180 tỷ; lũy 

kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.210 tỷ, bằng 63% KH xã, tăng 3,41% so với 

cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021. 

1.3. Sản xuất Nông - lâm - ngư nghiệp: 
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Tổng giá trị sản xuất Nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 

ước đạt: 85 tỷ đồng, bằng 55% KH, tăng 4,03% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 

2021. Trong đó: 

 - Trồng trọt: Chỉ đạo nhân dân thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh  

hại cây trồng và hướng dẫn các thôn phun thuốc phòng trừ từng loại sâu bệnh 

theo hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố. 

- Chăn nuôi - Thú y: Tổng đàn trâu đạt 260 con, tổng đàn bò 435 con, 

tổng đàn lợn 1.010 con, Tổng số gia cầm đạt 45.762 con. Giá trị ngành chăn 

nuôi ước đạt: 16 tỷ đồng, bằng 60% KH; Trong tháng 6, xã Thống Nhất đã tổ 

chức tiêm phòng chó dại cho 292 hộ = 436 con. 

- Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 200ha, trong đó: có 

150ha diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ; 50 ha diện tích nuôi trồng 

thủy sản nước ngọt. Giá trị nuôi trồng thủy sản ước đạt 26,9 tỷ đồng. 

- Lâm nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Khai thác rừng trồng với tổng 

diện tích là 23,62 ha; Trồng rừng tập trung với tổng diện tích là 36,89 ha.  

1.4. Xây dựng nông thôn mới 

- Về Công trình hạ tầng nông thôn mới: Trong 6 tháng đầu năm 2022, 

UBND xã đã thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ 02 công trình hạ tầng theo hình thức 

đầu tư công số với tổng tiền thi công là 403.569.000 đồng. Cụ thể như sau: 

+ Công trình đường từ nhà bà Bùi Thị Vượng đến nhà ông Hoàng Văn 

Sự, thôn Đá Trắng với dự toán công trình là 310.457.000 đồng. 

+ Công trình đường từ ngã ba đường 326 đến nhà ông Vũ Văn Thỏa thôn 

Khe Khoai với dự toán công trình là 93.112.000 đồng. 

Hiện nay 02 công trình trên đang triển khai thi công và dự kiến hoàn 

thiện, quyết toán hồ sơ trong tháng 6/2022. 

- Về công tác vệ sinh môi trường, duy trì “Ngày chủ nhật xanh”: Trong 

6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã tổ chức phát động, ra quân 04 đợt thi đua 

cao điểm về XD NTM năm 2022. Kết quả đạt được như sau: 

Số người tham gia là 484 lượt người, thực hiện chỉnh trang, dọn dẹp vệ 

sinh 1.200m đường chính, đường liên thôn trên địa bàn xã. Thu gom khoảng 850 

kg rác thải các loại. 

- Về triển khai thực hiện Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND: Năm 2022, 

xã Thống Nhất được giao chỉ tiêu 20ha trồng cây gỗ lớn, UBND xã đã triển khai 

và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trồng rừng gỗ lớn 

theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh, kết quả: 

trong 6 tháng đầu năm 2022, xã Thống Nhất đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền 

trực tiếp; 06 cuộc tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt, giao ban tại 

thôn và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin 

điện tử của xã. Tính đến ngày 12/6/2022, tổng số hộ dân đăng ký trồng cây gỗ 
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lớn, cây bản địa theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của 

HĐND Tỉnh là 02 hộ; với diện tích 21,5 ha. 

1.5. Tài chính: 

1.5.1 Thu ngân sách 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã trong tháng 6/2022 ước 

đạt 135/2.386 triệu đồng = 5,7%KH, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 

1.437,5/2.386 triệu đồng, đạt 60,2% KH thành phố giao, giảm 5,8% so với cùng 

kỳ 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau: 

(1) Chi cục thuế thành phố thu trên địa bàn xã tháng 06/2022 ước đạt 

115/1.936 triệu đồng = 5,94%, lũy kế 6 tháng năm 2022 ước đạt 1.060,5/1.936 

triệu đồng, bằng 54,7% KH thành phố giao. 

(2) Xã thu trên địa bàn xã tháng 6/2022 ước đạt 20/450 triệu = 4,4% KH, 

lũy kế 6 tháng năm 2022 đạt 377/450 triệu đồng, bằng 83,7% KH thành phố 

giao. 

1.5.2 Chi ngân sách 

Trong xuyên  tháng 6 là 470.000.000 đồng. Trong đó: 

+ Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp là:340.000.000 đồng;  

+ Chi thường xuyên khác là:130.000.000 đồng. (Trong đó: chi kinh phí 

bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025: 50 triệu). 

+ Chi XDCB (NTM): 230.000.000 đồng. 

Tổng chi 6 tháng đầu năm 2022 của xã đạt: 3.678.740.000đồng. 

1.6. Quản lý tài nguyên - môi trường, quản lý quy hoạch, xây dựng, GPMB 

1.6.1. Thực hiện thủ tục hành chính 

 a) Về công tác GPMB các Dự án trên địa bàn xã: 

 - UBND xã phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố để 

tuyên truyền, vận động thành công 04 hộ dân (gồm hộ ông Nguyễn Hữu Thăng, 

hộ ông Lục Tiến Bẩu, hộ ông Đỗ Mạnh Hùng và hộ ông Khâu Văn Thành) bàn 

giao mặt bằng thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường Đồng Cao – Đò Bang; 

Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, bổ sung thông tin liên 

quan các hộ dân thuộc diện GPMB Dự án cải tạo hạ tầng khắc phục ngập lụt tại 

thôn Đá trắng, xã Thống Nhất. 

 - Thực hiện xác minh thông tin về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của 

các hộ dân thuộc diện GPMB Dự án xây dựng xuất tuyến 22Kv lộ 471 và lộ 473 

sau TBA 110Kv Hoành Bồ, thành phố Hạ Long. 

 b) Về xử lý các hồ sơ liên thông  

 Trong tháng 6, UBND xã Thống Nhất đã tổ chức xét duyệt đối với 14 hồ 

sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong đó UBND xã 
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Thống Nhất đã xác nhận 09 hồ sơ, trả 05 hồ sơ do không đủ điều kiện để xét 

công nhận quyền sử dụng đất. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, xã Thống Nhất  

tiếp nhận 32 hồ sơ liên thông thuộc lĩnh vực đất đai, đã giải quyết 24 hồ sơ, còn 

08 hồ sơ đang trong thời hạn xác minh, giải quyết. 01 hồ sơ quá hạn do  

 1.6.2. Thực hiện quản lý đất đai, môi trường, xây dựng trên địa bàn: 

 - Trong tháng 6, UBND xã đã ban hành 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với 03 trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai với tổng số 

tiền xử phạt là 9.500.000 đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã ban 

hành 30 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 đối tượng, tổng số tiền 

phạt thu được là 48.000.000 đồng, đồng thời trình UBND thành phố Hạ Long ban 

hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp vi phạm trong 

lĩnh vực đất đai (hành vi lấn chiếm đất). 

 Bên cạnh những trường hợp bị xử phạt hành chính, UBND xã Thống Nhất 

đã thực hiện kiểm tra 08 trường hợp có hoạt động trong lĩnh vực đất đai, xây 

dựng, giao thông, kịp thời hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật, không để xảy ra vi phạm. 

 2. Về Văn hoá - Xã hội: 

2.1 Công tác Văn hóa - thông tin, tuyên truyền: 

Trong tháng 6, Công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động chào mừng 

bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 diễn ra sôi động tại 12/12 thôn trên địa 

bàn xã với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền các ngày Lễ lớn, các sự 

kiện chính trị trên địa bàn được quan tâm thực hiện tốt, nội dung tuyên truyền chủ 

yếu liên quan đến việc: Nghiêm cấm các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển 

trái phép vũ khí, VLN, CCHT, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hiệu 

quả của công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác bầu cử 

Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025... 

Trong tháng 6, xã Thống Nhất đã thực hiện tuyên truyền 08 tin bài trên trang 

thông tin điện tử xã; 12 tin bài trên trang tin tức xã Thống Nhất; 14 lượt phát thanh, 

tiếp sóng đài tuyền thanh thành phố trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở xã. Lũy kế 

6 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện tuyên truyền 58 tin bài trên trang thông tin 

điện tử xã; 73 tin bài trên trang tin tức xã Thống Nhất; 289 lượt phát thanh, tiếp 

sóng đài truyền thanh thành phố trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở xã. 

2.2  Công tác quản lý tôn giáo - tín ngưỡng: 

Quản lý tốt hoạt động của các khu di tích, đền, chùa đảm bảo an toàn, 

lành mạnh, văn minh và đúng quy định không để xảy ra các hiện tượng mê tín, 

dị đoan. Phát huy vai trò quản lý Nhà nước của các Tổ quản lý các điểm tôn 

giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã.  

2.3 Công tác lao động - thương binh - xã hội 
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Công tác an sinh xã hội, công tác LĐTBXH trên địa bàn được đảm bảo, 

thực hiện tốt, việc chi trả cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội 

đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. UBND xã tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc 

người cao tuổi, hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội 

theo quy định. 

Tháng 6/2022, UBND xã đã tiếp nhận 15 hồ sơ thuộc lĩnh vực LĐTBXH, 

trong đó đã giải quyết 15 hồ sơ đúng hạn, lũy kế 5 tháng tiếp nhận giải quyết: 54 

hồ sơ, trong đó: đã giải quyết: 54 hồ sơ. Trong tháng 6/2022, UBND xã đã tiếp 

nhận 04 hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 

02/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh, tạo việc làm mới cho 18 lao động. Lũy 

kế 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã tiếp nhận và giải quyết 22 hồ sơ hỗ trợ học 

nghề, tạo việc làm mới cho 101 lao động = 56,1%KH. 

Nhân dịp tết Thiếu Nhi 01/6, Xã Thống Nhất tổ chức thăm và tặng quà cho 

04 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 2 triệu đồng.  

Trong tháng, UBND xã phối hợp với Đảng ủy – công đoàn cơ quan chính 

quyền; Phòng lao động thương bình - xã hội thành phố Hạ Long tổ chức khánh 

thành công trình hỗ trợ nhà ở cho hộ ông Nguyễn Văn Dân, là hộ cận nghèo, 

thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất. Đến hết quý II/2022, xã Thống Nhất đã giảm 

được 01/04 hộ cận nghèo. 

2.4.Công tác y tế, Dân số KHHGĐ: 

 UBND xã tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác y tế, Dân số KHHGĐ. 

Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Trong tháng 

6/2022 đã thực hiện khám chữa bệnh cho 585 trường hợp, lũy kế 6 tháng đầu 

năm 2022 đã khám chữa bệnh cho 8.764 trường hợp. Thực hiện tổ chức tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đủ điều kiện theo Chỉ đạo của Tỉnh, 

thành phố. 

2.5. Công tác Giáo dục - Đào tạo: Quan tâm chỉ đạo các trường học thực 

hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Duy trì sỹ số lớp và học sinh 

các cấp học. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho học sinh 

trong tình hình mới, triển khai các hình thức dạy và học linh hoạt, phù hợp, hạn 

chế tình trạng lây lan của dịch bệnh trong nhà trường.  

3. Công tác xây dựng chính quyền - tiếp dân 

3.1. Công tác Xây dựng chính quyền - Nội vụ:  

* Về Công tác xây dựng chính quyền: Trong tháng 6, UBND xã đã tổ 

chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 với tỷ lệ cử tri 

đi bầu đạt 100%, bầu ra 12 Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó: tái cử: 

10 đồng chí, trúng cử lần đầu 02 đồng chí. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã thực hiện việc luân chuyển vị 

trí chức danh công chức nội bộ đối với 04 công chức xã: Vũ Thị Huyền Trang; 

Phạm Thu Trang; Vũ Thị Ngọc Ánh; Trần Thế Mạnh. 
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* Về Công tác Thi đua – Khen thưởng: Trong 06 tháng đầu năm, Hội 

đồng thi đua khen thưởng xã đã tổ chức họp xét duyệt đối với 16 tập thể và 42 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2016 

- 2021; công tác Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2021 - 2026; các cá nhân tình 

nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2022; các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; 

3.2. Công tác cải cách hành chính: 

Trong tháng 6/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận 419 

hồ sơ, gồm 419 hồ sơ nhận trong kỳ đã giải quyết trước và đúng hạn; lũy kế 6 

tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận 1.822 hồ sơ; đã giải quyết đúng và trước hạn 

1.822 hồ sơ; Thực hiện giải quyết TTHC mức độ 3 đạt 129 hồ sơ. 

Thực hiện việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động cải cách hành 

chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, xã Thống Nhất đã thực hiện việc số 

hóa hồ sơ, nhập dữ liệu phần mềm chuyên ngành tích hợp trên hệ thống Một cửa 

điện tử.  

3.3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn: 

- Công tác tiếp dân được duy trì theo đúng quy định. Tổng số lượt tiếp 

công dân trong tháng 6/2022 là 03 lượt, bằng 03 vụ việc, lũy kế 6 tháng tiếp: 11 

lượt, bằng 13 vụ việc. 

- Giải quyết đơn: trong tháng 6, UBND xã nhận 04 đơn. Lũy kế 6 tháng 

đầu năm 2022, UBND xã phải giải quyết: 22 đơn, gồm 04 đơn nhận trong kỳ và 

18 đơn kỳ khác chuyển; phân loại đơn gồm 22 đơn kiến nghị phản ánh. Chia 

theo lĩnh vực trong đó: 22 đơn thuộc lĩnh vực đất đai. UBND xã đã giải quyết 10 

đơn còn 12 đơn đang giải quyết. 

4. Công tác Quốc phòng-An ninh 

4.1 Công tác Quốc phòng- Quân sự 

Trong tháng 6/2022, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thao 

Trung đội dân quân cơ động, do UBND thành phố Tổ chức; cử 02 cán bộ tham 

gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh đối tượng 3, khóa I năm 2022. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, xã Thống Nhất đã tổ chức giao quân năm 

2022 đảm bảo quân số 18/18=100% kế hoạch và bố trí lực lượng quân sự hỗ trợ 

các biện pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai rà 

soát, lập danh sách thanh niên sinh năm 2005 (đăng ký NVQS lần đầu). Thực 

hiện tốt công tác chuẩn bị các mô hình, học cụ bảo đảm cho Lễ ra quân huấn 

luyện năm 2022; Xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch công tác DQTV năm 2022 

trình lãnh đạo Ban CHQS thành phố thẩm định và phê duyệt; xây dựng kế hoạch 

Quản lý, bảo vệ rừng, PCCR năm 2022; chủ động rà soát các địa điểm có nguy cơ 

sạt lở, ngập úng có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2022. Đảng ủy, HĐND, 
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UBND và các Đoàn thể xã tổ chức lễ đón 16 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự trở về địa phương. Thăm, gặp mặt tặng quà các gia đình có thanh niên 

nhập ngũ nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;  gặp mặt, tặng quà 

động viên 17 Tân binh (+2 Thanh niên dự bị), khen thưởng 18 Thanh niên có 

đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022. 

4.2 Công tác An ninh - Trật tự: 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không 

xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; Bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cuộc 

bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng 

hành động phòng, chống ma túy và mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 

về ma túy. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an xã thống Nhất đã bắt 02 vụ, 04 đối 

tượng vi phạm pháp luật về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy 

(bàn giao cho Công an thành phố điều tra, xử lý theo quy định), vận động 01 

người nghiện đi cai nghiện tự nguyện; Quản lý 06 người nước ngoài tạm trú và 

làm việc tại địa phương; Kiểm tra xử phạt hành chính 01 cơ ở kinh doanh cho 

thuê lưu trú vi phạm không thông báo lưu trú với số tiền: 3 triệu đồng; Phát 

3.500 tơ rơi tuyên truyền cho nhân dân về nội dung Hướng dẫn PCCC hộ gia 

đình. Tiếp tục duy trì các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công 

tác bảo đảm QN-TT. 

5. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Quán triệt các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hạ 

Long về công tác phòng chống dịch, xã Thống Nhất đã thực hiện thích ứng an 

toán, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Trong tháng 6/2022, xã Thống Nhất đã thực hiện tiêm vắc xin phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 cho 539 người ( M1: 144, Mũi 2: 311, Mũi 3: 84). 

UBND xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật các bản tin 

liên quan đến công tác phòng chống dịch trên trang Cổng thông tin điện tử thành 

phần của xã, hệ thống loa truyền thanh của xã và trang tin tức xã Thống Nhất. 

Thực hiện cập nhật Sổ sức khỏe điện tử cho các đối tượng đã tiêm phòng 

vắc xin Covid-19 là 19732/22788 mũi tiêm. 

III. Đánh giá chung 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã 

bước đầu đạt một số kết quả: Giá trị sản xuất tháng 06/2022(giá 2010) ước đạt 

280 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 1.780 tỷ đồng, bằng 62% so KH 

xã, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã tính đến tháng 6 ước đạt 

1.437,5/2.386 triệu đồng, bằng 60,2% KH thành phố giao ...UBND xã thường 

xuyên quan tâm công tác quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản. 

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt, kịp thời đến tất cả các đối 

tượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, công tác tiêm 
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phòng vắc xin kịp thời, đầy đủ. An ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, 

tồn tại như: (1) Công tác giải quyết Đơn còn chậm. (3) Công tác thông tin - tuyên 

truyền còn nhiều hạn chế.(2) Một số cán bộ, công chức chưa chủ động trong 

tham mưu giải quyết công việc. (3) Thu ngân sách đảm bảo kế hoạch Thành phố 

giao tuy nhiên nguồn thu do xã trực tiếp thu còn thấp.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Phối hợp Tổ chức tốt Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.  

2. Về xây dựng nông thôn mới: (1) Đôn đốc hoàn thiện và quyết toán 

xong các công trình nông thôn mới trong tháng 6/2022. (2) Tiếp tục tuyên 

truyền, vận động hộ dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, 

chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. (3) Đôn đốc Đơn vị tư vấn Đề án quy hoạch 

Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

3. Về Văn hóa - Xã hội: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội 

Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; ( 2)Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 

Ngày thương binh Liệt sỹ 27/7; Lễ Quốc khánh 02/9. (3) Tuyên truyền các quy 

định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và lợi ích của việc tiêm 

vắc xin phòng chống dịch Covid-19; (3) Các bệnh dịch khác ở gia súc, gia cầm 

và vật nuôi. 

4. Về công tác thu ngân sách: (1) Phấn đấu thu ngân sách đối với các 

khoản do xã thu đạt và vượt kế hoạch được giao. (2) Phối hợp với các cơ quan 

có liên quan, triển khai thu thuế đối với những hộ kinh doanh còn tồn thuế giá trị 

kinh doanh. 

5. Về công tác quản lý đất đai: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước 

về đất đai: Tập trung giải quyết các hồ sơ liên thông, không để xảy ra tình trạng 

quá hạn. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với 

các hoạt động xây dựng công trình, đất đai, tài nguyên khoáng sản... trên địa bàn 

xã, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: (1) Bám sát Kế hoạch 30/KH-

UBND ngày 23/3/2022 của UBND xã Thống Nhất về việc Thực hiện Thông báo 

kết luận 337-TB/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai thuộc thẩm quyền 

của Thành phố và đầu tư công đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy UBND 

các xã, phường; (2). Kiểm tra các cơ sở dịch vụ môi giới bất động sản trên địa 

bàn; (3) Rà soát, thông báo cho các hộ dân sử dụng đất rừng mà do xã quản lý 

để hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu không lập 

hồ sơ sẽ thu hồi để trồng cây gỗ lớn; (4) Tham mưu kiểm tra việc khai thác rừng 

trong khu vực giáp Trại giam Đồng Vải; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát các các hoạt động xây dựng công trình; giám sát việc quản lý, sử dụng đất 
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đai của các hộ gia đình/cá nhân trên địa bàn xã; giám sát việc khai thác, vận 

chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản, đảm bảo kịp thời phát hiện vi phạm, xử 

lý theo quy định. 

6. Về trồng rừng gỗ lớn: (NQ 337): Tiếp tục hướng dẫn các hộ dân triển 

khai trồng cây gỗ lớn và hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo kế hoạch. 

7. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số Quốc gia: (1) Tiếp tục 

tuyên tuyền, thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu đồng bộ trên hệ thống Một cửa 

điện tử và các phần mềm chuyên ngành; (2) Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách 

pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin 

dân; (3) Triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, 

để quản lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, kịp thời tạo nguồn dữ liệu cốt lõi 

cho phát triển Chính quyền số. Gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính và 

chuyển đổi số, tiếp tục ứng dụng CNTT trong triển khai Chỉ số cải cách hành 

chính; đưa các tiêu chí chuyển đổi số thành chỉ số thành phần trong Chỉ số cải 

cách hành chính của UBND xã. Phối hợp với Trung tâm hành chính công rà soát 

các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể 

ứng dụng hiệu quả công nghệ số. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống ISO điện 

tử; (4) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật 

kỷ cương hành chính, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả xã đạt 100% trước và đúng hạn, tăng cường tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC mức độ 3,4. Thực hiện số hóa hồ 

sơ;  hoàn thành xong ISO điện tử, cập nhật các quy trình ISO theo quy định mới 

ban hành. 

8. Về thực hiện các kết luận của Thanh tra: (1) Tiếp tục thực hiện các 

Kết luận của Thanh Tra: (1) Kết luận số 129/KL-TTr ngày 12/8/2019 của Thanh 

tra huyện Hoành Bồ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất hai 

bên Quốc lộ 279 (đoạn từ Cầu Bang xã Thống Nhất đến ranh giới xã Vũ Oai); 

(2) Kết luận số 274/KL-KTTTr ngày 31/12/2019 của Chánh Thanh tra huyện 

Hoành Bồ “thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất khu 

vực phía Nam đường QL 279 từ Km 5+700 đến Km 10+100 và đoạn từ Km 

15+200 đến Km 26+200 (đoạn qua địa phận xã Vũ Oai và đoạn từ Cầu Trới 2 

đến ngã tư Cầu Bang, xã Thống Nhất); (3) Kết luận số 275/KL-KTTTr ngày 

31/12/2019 của Chánh Thanh tra huyện Hoành Bồ “thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về quản lý và sử dụng đất rừng trên địa bàn xã Thống Nhất”(4) Kết 

luận thanh tra số 10,11,12/KL-TTr ngày 19/7/2017, điều chỉnh bổ sung tại kết 

luận số 19,20,21/KL ngày 28.8.2018 thanh tra việc chấp hành chính sách pháp 

luật trong công tác GPMB thực hiện dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. 

9. Công tác An ninh-Quốc phòng: (1) Chủ động trong công tác phòng 

chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã, chủ động nắm chắc 

tình hình, diễn biến của thời tiết, xử lý kịp thời giảm thiểu xảy ra rủi ro; (2) Tăng 
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cường kiểm tra, ngăn chặn không cho tổ chức tắm, và các hoạt động vui chơi tự 

phát trên bờ đập và khu vực xung quanh đồi thông; (3) Tăng cường công tác 

PCCC, công tác quản lý Nhà nước về TTATXH; (4) Tiếp tục vận động nhân dân 

làm CCCD gắn chíp điện tử  và cấp số định danh điện tử; (5) Xây dựng mô hình 

tự quản “Camera an ninh”  thôn Chợ; tăng cường công tác quản lý tôn giáo, tín 

ngưỡng; phong ngừa, đấu tranh việc tuyên truyền đạo trái phép trên điah bàn. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của 

UBND xã Thống Nhất./. 
 

Nơi nhận:                                                               
- UBND thành phố (B/c); 

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/c); 

- Lưu: VT, VP-TK, 01. 
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