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Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/Tu ngày 15/12/2021 của Thành ủy Hạ Long 

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; 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 89/TB-UBND ngày 12/8/2022 về Kết luận của đ/c Phạm 

Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tại phiên họp ngày 12/8/2022; 

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 9, lũy kế 9 

tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG 

NĂM 2022. 

1. Về phát triển kinh tế: Trong 9 tháng năm 2022, xã Thống Nhất cũng như 

các địa phương khác chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và cuộc chiến tranh 

Nga - Ukraine dẫn đến giá cả các mặt hàng tăng, giá xăng dầu tăng ngoài dự đoán, 

ảnh huởng đến các chi phí kính doanh và hoạt động sản xuất nông nghiệp, tuy 

nhiên giá trị sản xuât nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp dịch vụ 9 tháng đầu 

năm vẫn đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra: 

1.1. Sản xuất Công nghiệp - TCN: 

Giá trị sản xuất (giá 2010) 9 tháng năm 2022 ước đạt 2.130 tỷ đồng, bằng 

77% so KH xã, Một số sản phẩm chủ yếu đạt: xi măng các loại ước đạt 150.000 

tấn; Clanhke 250.000 tấn; Đá xây dựng các loại 1.300m3; Chế biến gỗ dăm 1.800 

tấn; Sản xuất và phân phối nước 8.100m3. 

 1.2. Dịch vụ - Thương mại:  
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Tổng giá trị Dịch vụ - Thương mại 9  tháng năm 2022 ước đạt 1.680 tỷ, bằng 

87,5% KH xã. 

1.3. Sản xuất Nông - lâm - ngư nghiệp: 

Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 9 tháng năm 2022 ước đạt 111 tỷ 

đồng, bằng 72,4% KH xã xây dựng trong đó gồm:  

(1) Giá trị trồng trọt ước đạt 32,1 tỷ đồng, bằng 61% KH. UBND xã thường 

xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các phòng, ban 

thành phố và cán bộ chuyên môn, các thôn 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. 

(2) Giá trị ngành chăn nuôi ước đạt 24 tỷ đồng, bằng 64,3% KH xã xây dựng 

Tổng đàn trâu đạt 210 con, tổng đàn bò 413 con, tổng đàn lợn 943 con, Tổng số gia 

cầm đạt 42.120 con. 

(3) Giá trị lâm nghiệp ước đạt 11,6 tỷ đồng, bằng 70 % KH. Khai thác rừng 

trồng 9 tháng năm 2022: Diện tích là 30,62 ha. Diện tích trồng rừng tập trung 9 tháng 

năm 2022 đạt: 48,89 ha.  

(4) Giá trị nuôi trồng thủy sản ước đạt 213  tỷ đồng, bằng 70% KH. Tổng diện 

tích nuôi trồng thuỷ sản 200 ha, bằng 65,5% KH, trong đó diện tích nuôi trồng thuỷ 

sản nước mặn, nước lợ là 150 ha, nước ngọt là 50 ha. 

*Về công tác Nông nghiệp - nông thôn: 

- Trong 9 tháng năm 2022, UBND xã thường xuyên quan tâm đến công tác sản 

xuất nông nghiệp, đề xuất UBND thành phố quan tâm, cấp kinh phí để sửa chữa các 

tuyến đê, cống..phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo Nhân dân phát dọn 

các tuyến kênh mương, khơi thông dòng chảy, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố, Hội 

Nông dân xã, triển khai công tác kiểm tra sâu bệnh trên lúa và hoa màu, đồng thời 

hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng. 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố tổ chức lớp 

tập huấn “Kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả và thu gom, xử lý 

vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng” tại Nhà văn hoá thôn Đá Trắng, thu hút 

trên 50 lượt người tham dự.  

- Phối hợp với Đoàn thanh niên xã, Đoàn Thanh niên Công ty CP Nhiệt điện 

Quảng Ninh hỗ trợ lắp đặt, sửa chữa đường điện, bóng đèn cho 10 hộ tại thôn Lưỡng 

Kỳ, xã Thống Nhất. 
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- Cử đại biểu tham gia lớp tập huấn cách quảng bá giới thiệu sản phẩm, mua bán 

hàng hoá nông sản trên các sàn giao dịch điện tử PostMart, chuyển đổi số, mua bán 

không dùng tiền mặt. 

*Về công tác chăn nuôi - Thú y: 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND xã về việc 

cấp phát hóa chất tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bênh gia súc, gia cầm dịp 

trước và sau tết Nguyên đán năm 2022. Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 18/4/2022 

về triển kahi tiêm vắc xin phòng bệnh dại năm 2022. Trong 09 tháng năm 2022, 

UBND xã đã triển khai các đợt phun tiêu độc khử trùng theo kế hoạch: phun khử 

trùng tiêu độc tại 02 Chợ Đồng Cao, Chợ Bang và 237 hộ dân trên địa bàn xã; đồng 

thời phun hóa chất viêm da nổi cục đối với 78 hộ dân trên địa bàn, số lượng hóa chất 

120 lọ. Triển khai tiêm phòng thú y trên toàn địa bàn xã đạt 11.237 liều1.  

*Một số hoạt động khác: 

UBND xã đã phối hợp với Công ty cổ phần xi măng Hạ Long tổ chức phát 

động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” để tạo cảnh quan môi trường xanh, 

sạch, đẹp, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. Diện tích trồng được 

hơn 2.000 cây phi lao với diện tích khoảng 1 ha trong khuôn viên nhà máy xi măng 

Hạ Long. Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn xã đã trồng cây phân tán tại khu 

vực khuôn viên các Công ty, trụ sở cơ quan, trường học, dọc tuyến đường,…: 4000 

cây Phi lao, 60 cây Giổi xanh; 60 cây Lát hoa. Giá xăng dầu tăng đỉnh điểm khiến chi 

phí vật tư phân bón, chi phí đầu vào tăng cao, một số hộ không thiết tha với việc 

gieo trồng vì hiệu quả kinh tế thấp. Rét đậm kéo dài đã làm ảnh hưởng đến trên 9 

ha lúa phải gieo sạ lại. Xã Thống Nhất đã tổng hợp báo cáo thành phố thu gom bao 

bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng được thu gom chứa ở 32 bể trên địa bàn 

với khối lượng khoảng 320 kg.  

1.4. Xây dựng nông thôn mới 

Năm 2021, xã Thống Nhất đã được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 1223/QĐ-UBND ngày 

10/5/2022. Kế thừa những thành quả đạt được trong năm 2021, trong 09 tháng năm 

2022, xã Thống Nhất tiếp tục thực hiện Nông thôn mới nâng cao: tâp trung đầu tư, 

xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới; duy trì “Ngày chủ nhật xanh”, 

chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ có rừng 

thực hiện Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về trồng rừng cây gỗ 

lớn. Thuê đơn vị tư vấn lâp Đề án nông thôn mới xã Thống Nhất giai đoạn 2021 - 

                                           
1 Lở mồm long móng: 549/550 liều; Tụ huyết trùng: 296/300 liều; Viêm da nổi cục: 271/275 liều; Dịch tả: 567/570 

liều; Tai xanh: 90/90 liều; cúm gia cầm: 8982/26000 liều; Dại: 482/800 liều. 
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2025, trình UBND thành phố Hạ Long phê duyệt. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới xã Thống Nhất đã xây dựng kế hoạch số 02-KH/BCĐ về phát động đợt thi đua 

cao điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022; hưởng ứng 

chương trình phát động 90 ngày đêm triển khai chương trình xây dựng nông thôn 

mới thành phố Hạ Long, xã Thống Nhất đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, 

công chức, người lao động thực hiện dọn dẹp vệ sinh và cải tạo nền đất trống trong 

khuôn viên trụ sở cơ quan; thực hiện duy trì Ngày chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh 

trên các tuyến đường trục chính, nhà văn hóa thôn, ngõ xóm, thu hút trên 1000 

người tham dự. 

- Về Công trình hạ tầng nông thôn mới: Đã triển khai thi công và thanh 

toán 100% kế hoạch vốn 02 công trình hạ tầng nông thôn mới theo hình thức đầu 

tư công. Cụ thể như sau: 

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

thôn Đá Trắng. 

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

Khe Khoai. 

- Về công tác vệ sinh môi trường, duy trì “Ngày chủ nhật xanh”: Trong 9 

tháng năm 2022, UBND xã đã tổ chức phát động 38 buổi ra quân dọn vệ sinh môi 

trường, thu hút số người tham gia là 892 lượt người, thực hiện chỉnh trang dọn dẹp 

thu dọn được 300m2 nhà trung tâm văn hóa xã, dọn dẹp vệ sinh 12.014m đường 

chính, đường liên thôn trên địa bàn xã. Thu gom khoảng 4.000-4.500 kg rác thải 

các loại. 

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

Thống Nhất đã hoàn thành chỉ tiêu 20 ha trồng cây gỗ lớn, UBND xã tiếp tục 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. Ngày 

02/8/2022, UBND xã Thống Nhất ban hành Thông báo số 86/TB-UBND về việc 

đăng kí trồng cây gỗ lớn Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của 

HĐND tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn xã Thống Nhất năm 2023; làm cơ sở để xây 

dựng Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa năm 2023 trên địa bàn xã Thống 

Nhất. 

- Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai 

đoạn 2021 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ): Tính đến thời điểm báo cáo, xã Thống 

Nhất đã đạt 19/19 tiêu chí, tương ứng 57/57 chỉ tiêu (Theo Báo cáo số 639/BC-

UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Hạ Long) . 
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1.5. Tài chính: 

1.5.1 Thu ngân sách 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã trong tháng 9/2022 ước đạt 

650 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2022 ước đạt 5,145.3/5,086  triệu đồng= 

101,2% KH thành phố giao, cụ thể như sau: 

(1) Chi cục thuế thành phố thu trên địa bàn xã trong tháng 9 ước đạt 635 

triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2022 ước đạt 4,918.4/4,886 triệu đồng = 100,6%  so 

với KH thành phố giao. 

(2) Xã thu trên địa bàn xã trong tháng 9 năm 2022 ước đạt 15 triệu, lũy kế 9 

tháng năm 2022 ước đạt 226.9/200 triệu=113,4% so với KH thành phố giao. 

1.5.2 Chi ngân sách 

Trong 9 tháng đầu năm 2022 chi 6.496.000.000 đồng. Trong đó: 

+ Chi thường xuyên: 6.266.000.000 đồng. 

+ Chi XDCB (NTM): 230.000.000 đồng (Giải ngân 100% kế hoạch vốn cấp). 

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

1.6.1.  Về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc triển 

khai các dự án, công trình trên địa bàn xã. 

 Trong 09 tháng năm 2022, UBND xã Thống Nhất đã chủ trì, phối hợp với 

các phòng,  Ban, đơn vị của thành phố Hạ Long triển khai các hoạt động liên quan 

đến GPMB các Dự án, thi công công trình trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

- 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. 

 - Phối hợp cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố, UB MTTQ 

và các tổ chức chính trị xã kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất và tiến hành vận 

động các hộ dân hiến đất để thi công dự án nâng cấp cải tạo đường từ nút giao 

đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm (đường 342).  

 - Phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố để tuyên truyền, 

vận động các hộ dân thuộc diện GPMB Dự án nâng cấp, cải tạo đường Đồng Cao – 

Đò Bang. Đến nay 432/433 hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng để thi công Dự án. 

Đối với 01 hộ chưa giao mặt bằng, UBND xã Thống Nhất đã kiểm tra, ban hành 

Quyết định khắc phục hậu quả. 
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 - Phối hợp cùng Ban QLDA ĐTXD Thành phố thực hiện tổ chức lấy ý kiến 

đối với việc điều chỉnh Quy hoạch Dự án Hạ tầng điểm lẻ xem cư khu vực trường 

tiểu học tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long; Đồ án điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư kết hợp kinh doanh phi nông nghiệp 

cho các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất GPMB các dự án trên địa bàn xã Thống 

Nhất (Điểm 1, Điểm 2) tại thôn Đình, xã Thống Nhất; Đồ án Quy hoạch tổng mặt 

bằng tỷ lệ 1/500 Công trình: Đầu tư nâng cấp cống Cầu Huynh, xã Thống Nhất. 

 - Phối hợp cùng Ban quản lý dự án lưới điện, tổ chức lấy ý kiến tham gia về 

đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tuyến đường dây 

110kV và đường vào TBA 110kV Cao Thắng tại phường Cao Thắng, thành phố 

Hạ Long; 

- Phối hợp với phòng QLĐT và trung tâm PTQĐ lấy ý kiến Quy hoạch tổng 

mặt bằng tỷ lệ 1/500 Di chuyển cột báo hiệu B004 luồng sông Diễn Vọng. 

- Phối hợp với các Phòng, ban, đơn vị của thành phố tổ chức Buổi làm việc, 

rà soát các tiêu chí lên Phường của xã Thống Nhất. 

 1.6.2. Về giải quyết thủ tục hành chính:  

 Trong 9 tháng đầu năm, UBND xã đã tiếp nhận 67 hồ sơ liên thông trong 

lĩnh vực đất đai. Trong đó đã giải quyết 57/67 hồ sơ; 12 hồ sơ đang xác minh giải 

quyết. Đồng thời tiếp nhận 40 hồ sơ đề nghị kiểm tra hiện trạng đất nông nghiệp 

(đã giải quyết 29/40 hồ sơ). 

 1.6.3. Về việc thực hiện công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng, 

tài nguyên khoáng sản trên địa bàn: 

 a. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm: 

- Trong 9 tháng đầu năm, UBND xã Thống Nhất đã ban hành 40 Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt hành chính là 100.500.000 

đồng; ban hành 02 Quyết định buộc khắc phục hậu quả và trình UBND thành phố 

ban hành Quyết định xử phạt 02 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 32.500.000 

đồng. 

 b. Thực hiện chức năng quản lý đất đai, môi trường xây dựng, tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn: 

 - UBND xã phối hợp với các đoàn thể xã, tổ chức vận động 01 hộ gia đình 

(hộ ông Lê Văn Trình, thôn Xích Thổ) tháo dỡ công trình vi phạm theo Kết luận số 

274/KL-KTTTr ngày 31/12/2019 của Chánh Thanh tra huyện Hoành Bồ. 
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 - UBND xã chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Thành phố 

kiểm tra, giám sát hoạt động thi công, xây dựng các Dự án, công trình trên địa bàn 

xã: Kiểm tra, giám sát việc thi công Dự án cầu Cửa Lục 3; các Dự án hạ tầng trên 

địa bàn xã như Dự án khu dân cư Bắc Cầu Bang (do Công ty CP 508 là chủ đầu 

tư), Dự án khu dân cư thôn Chợ (do Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Hạ 

Long là chủ đầu tư); Rà soát, báo cáo UBND Thành phố các trường hợp vướng 

mắc liên quan công tác bồi thường GPMB Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân 

Đồn, đoạn qua địa bàn xã Thống Nhất;  

- UBND xã làm việc cùng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị 

thi công kiểm tra các nội dung liên quan đến việc triển khai các công trình xây 

dựng trên địa bàn (Công trình Khắc phục ngập lụt tại thôn Đá Trắng; Công trình 

xây dựng nhà học bộ môn trường TH&THCS Núi Mằn – xã Thống Nhất, công 

trình trụ sở Công an xã Thống Nhất). 

- UBND xã đã phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội PGVN thành phố Hạ 

Long, Công ty cổ phần xi măng Hạ Long làm việc để thống nhất các nội dung liên 

quan đến dự án bổ tôn tạo di tích Chùa Bang, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long. 

- UBND xã đã ban hành các Văn bản về tăng cường công tác quản lý đất đai, 

khoáng sản, xây dựng và môi trường trên địa bàn xã; ban hành Thông báo các hộ 

dân di dời tài sản thuộc ranh giới Dự án của DN Tư nhân Hồng Nhâm; Thông báo 

về việc quản lý, sử dụng đất và tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trong phạm vi 

hành lang đường Thống Nhất (đường Đồng Cao – Đò Bang); Thông báo về việc 

cấp phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Luật sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; Ban hành các văn bản 

đôn đốc đối với một số trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây 

dựng chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, … 

 2. Về Văn hoá - Xã hội: 

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

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền “Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 

năm 2022” đảm bảo cho nhân dân trong xã đón tết vui tươi, phấn khởi, an toàn và 

tiết kiệm. Thực hiện tuyên truyền các quy định của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập 

khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo bị cấm; cấm 

đốt và thả đèn trời; tuyên truyền tốt luật ATGT; phòng chống tệ nạn xã hội; tấn công 

trấn áp tội phạm; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền các hoạt động 

chào mừng Đại hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 

2027. Truyên truyền các nội dung về bầu cử Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn nhiêm kỳ 

2022 - 2025, kết quả Kỳ họp thứ 5; Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp chuyên đề HĐND xã 
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khóa XX; phòng chống bệnh đậu mùa khỉ; công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, hiệu quả của công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 

hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các văn bản, chính sách liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp; tin tức về chủ động ứng phó cơn bão số 3; công tác phòng trừ sâu bệnh hại 

lúa.Thực hiện tiếp sóng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 01 lượt/ngày; Bố trí lực 

lượng thanh niên, cán bộ, công chức, thanh thiếu nhi của xã tham gia lễ hội đèn trung 

thu thành phố Hạ Long năm 2022 (cụm số 2), kết quả: xã Thống Nhất đạt giải A đèn 

ông sao Cụm số 02. 

Trong 9 tháng năm 2022, UBND xã đã thực hiện tuyên truyền 94 tin bài trên 

trang thông tin điện tử xã; 126 tin bài trên trang tin tức xã Thống Nhất; 390 lượt 

phát thanh, tiếp sóng đài truyền thanh thành phố, tỉnh 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. Đề xuất UBND thành phố phương án tu bổ, tôn tạo Miếu 

Ông Dài. Phối hợp với Công ty cổ phần xi măng Hạ Long; Chùa Bang để thông 

nhất phương án tôn tạo lại chùa trong năm 2022. 

2.3 Công tác lao động - thương binh - xã hội 

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. 

- Công tác giải quyết TTHC: Trong tháng 9 năm 2022, UBND xã đã tiếp 

nhận 09 hồ sơ thuộc lĩnh vực LĐTBXH, trong đó đã giải quyết 09 hồ sơ. Lũy kế 

09 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận và giải quyết 84 hồ sơ đúng và trước hạn.  

- Công tác hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm: Trong tháng 9/2022 tạo 

việc làm mới cho 28 lao động; lũy kế 9 tháng năm 2022 tạo việc làm mới cho 

276/250 lao động = 110% KH xã xây dựng.  

Tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 344/QĐ-

UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Lũy kế 9 tháng năm 2022, 
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UBND xã tiếp nhận 27 hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 344/QĐ-

UBND ngày 02/02/2016 

- Công tác khác: xã Thống Nhất đã thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ 

chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội 

trên địa bàn xã, tổng số tiền chi quà Tết Nhâm Dần năm 2022 cho cho các đối 

tượng là 1.477 suất với tổng số tiền là 833.100.00 đồng. Tổ chức phát quà mừng 

thọ cho 148 cụ  trị giá 113.300.000 đồng. Tham gia Lễ hội Đèn trung thu thành 

phố Hạ Long năm 2022 Cụm số 2 và đạt giải A. Trong tháng 9 tổ chức xét họp Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật với 05 đối tượng .  Tổ chức, thăm, tặng quà tết 

trung thu năm 2022 cho các cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn với 

tổng số cháu là 47 cháu : Trong đó Thành phố tặng 4 cháu x 300.000đ/cháu = 

1.200.000đ. UBND xã tặng 28 cháu x 300.000đ/cháu = 8.400.000đ. Đoàn xã tặng 

15 cháu x 200.000đ/cháu = 3.000.000đ; Ủy ban nhân dân xã huy động xã hội hóa 

12.000.000 đồng cho 12 thôn tổ chức vui tết trung thu; các thôn huy động xã hội 

hóa vật chất, tiền để hỗ trợ trung thu cho các cháu với tổng trị giá 150.000.000 

đồng.  

Trong tháng 7/2022, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thống Nhất tổ 

chức Lễ dâng hương tại Nhà bia ghi tên Liệt sỹ xã và Hội nghị Gặp mặt tặng quà 

các đối tượng thương, bệnh binh, người có công, Thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ 

niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) tại Nhà văn hóa 

thể thao trung tâm xã Thống Nhất. Tổng số quà cấp phát cho các đối tượng ngày 

Thương binh liệt sỹ 27/7/2022 là 585 suất quà cho 150 đối tượng với tổng số tiền 

hỗ trợ là 433.400.000 đồng trong đó (quà của Trung ương là 150 suất, quà của 

Tỉnh là 135 suất, quà của Thành phố là 150 suất, quà của Xã 150 suất). 

- Về Công tác giảm nghèo: Trong 9 tháng đầu năm 2022, xã Thống Nhất đã 

giảm được 02/04 hộ cận nghèo (Hộ Ông Nguyễn Văn Dân và Bà Nguyễn Thị 

Thúy). 

Về việc hồ trợ, giải ngân nguồn vốn vay chính sách: Kết quả giải ngân của 

Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh là: 5.120.000.000đ, dư nợ 40.566.500.000 

đồng).. 

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 9 tháng năm 

2022, Trạm Y tế xã đã thực hiện khám chữa bệnh cho 15.017 trường hợp. Công tác 

khám chữa bệnh định kỳ cho các đối tượng, phụ nữ có thai, tiêm chủng cho trẻ em 

được thực hiện đầy đủ. Số ca bệnh thông thường trong 9 tháng năm 2022 là 32 ca. 
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Số trẻ em sinh ra trong 9 tháng năm 2022 là 100 trẻ ; số sinh con thứ 3 là 22 

trường hợp. 

- UBND xã phối hợp với các Phòng, ban đơn vị của Thành phố tổ chức tốt 

các đợt 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: Được quan tâm, thực hiện tốt. Năm học 

2021 - 2022, tỷ lệ học sinh các cấp ra lớp đạt 100%, tỷ lệ hoạc sinh đạt xếp loại 

khá, giỏi cao: cụ thể: Cấp THCS: Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt chiếm 100 

%; học sinh xếp loại học lực khá, giỏi chiếm 67.3 %; Học sinh Tiểu học: học sinh 

xuất sắc, hoàn thành tốt chiếm: 32.8%; hoàn thành chương trình Tiểu học: 100%; 

tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%; học sinh giỏi cấp thành phố đạt 05 giải; cấp tỉnh 01 giải; 

đạt 01 giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiểu niên-Nhi đồng cấp thành phố. Hoàn 

thành xét tốt nghiệp THCS 100%; xét Hoàn thành chương trình tiểu học: 100% 

hoàn thành. Chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022; tổng kết sinh hoạt hè 

năm 2022 và bàn giao học sinh về các Trường. Quan tâm chỉ đạo các trường học 

thực hiện tốt công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Tiếp tục tuyên truyền, 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho phụ huynh, học sinh trong tình hình 

mới. Thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở vật chất hiện có tại trường, nhất là hệ 

thống điện, Phòng cháy chữa cháy, nhà ăn bán trú đảm bảo an toàn cho các cháu 

học sinh.  

3. Công tác xây dựng chính quyền - tiếp dân. 

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

*Công tác xây dựng chính quyền: UBND xã phối hợp với HĐND xã chuẩn 

bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 5, kỳ hp thứ 6, HĐND xã 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi công chức 

không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan UBND xã và thực hiên 

chuyển đổi 04 vị trí công chức: Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội, Tư pháp 

- Hộ tịch xã2. Đầu năm 2022, Tiếp nhận 01 công chức Địa chính – Xây dựng – 

Nông nghiệp và môi trường xã. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến 

binh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027. trình UBND thành phố nâng lương thường xuyên 

đối với 03 cán bộ xã và nâng lương trước thời hạn 06 tháng đối với 01 công chức 

xã; nâng phụ cấp thâm niên đối với 03 đồng chí Ban Chỉ huy quân sự xã. 

                                           
2 Đ/c Vũ Thị Huyền Trang công chức Văn phòng - Thống kê chuyển sang chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch, 

đ/c Vũ Thị Ngọc Ánh công chức Văn hóa - Xã hội chuyển sang chức danh công chức Văn phòng - Thống kê , đ/c 

Trần Thế Mạnh công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyển sang chức danh công chức Văn phòng - Thống kê, đ/c Phạm 

Thu Trang công chức Văn phòng - Thống kê chuyển sang chức danh công chức Văn hóa - Xã hội . 
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Trong năm, 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. 

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã Thống Nhất khóa XX, đại biểu HĐND xã đã 

nhất trí biểu quyết 100% đề nghị miễn nhiệm chức danh PCT UBND xã Thống 

Nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đình Đàn và bầu bổ sung chức 

danh PCT UBND xã Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Ngọc 

Sơn. 

Trong năm 2022 có 2 cán bộ, công chức xã xin thôi việc: đ/c Trần Thế 

Mạnh, công chức Văn phòng - Thống kê; đ/c Đỗ Ánh Quyên. 

 Trình UBND thành phố xem xét, thẩm định đối với Đề án thành lâp Phường 

Thống Nhất. 

*Công tác Thi đua - Khen thưởng: Trong 09 tháng đầu năm, Hội đồng thi 

đua khen thưởng xã đã tổ chức họp xét duyệt đối với 22 tập thể và 47 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; các tâp thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua tòan dân bảo vê an ninh Tổ quốc. 

3.2. Công tác cải cách hành chính: 

Trong 9 tháng năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tiếp nhận 2187 

hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hạn 2183 hồ sơ; Thực hiện giải quyết TTHC mức 

độ 3 đạt 283 hồ sơ; lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%. 

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. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của 

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

định hướng đến năm 2030; UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 

24/3/2022 về chuyển đổi số toàn diên xã Thống Nhất đến năm 2025; định hướng đến 

năm 2030, đồng thời 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. Xây dựng và ban hành Quy trình ISO điện tử để phục vụ công tác 
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chuyển đổi số, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đối với các thủ tục, lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền. Huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên hỗ trợ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả xã trong viêc hướng dẫn, hỗ trợ người dân đến giao dịch làm thủ 

tục nộp hồ sơ trưc tuyến mức độ 3. Kết quả đạt 87 hồ sơ (sô liệu trong tháng 8), lũy 

kế đến thời điểm báo cáo, xã Thống Nhất có 283 hồ sơ tiếp nhận qua mạng. Đề xuất 

UBND thành phố cung cấp thiết bị ký số cho 20 cán bộ, công chức xã. Đến thời 

điểm báo cáo đã có 16/20 cán bộ, công chức xã có thiết bị ký số phục vụ giải quyết 

công việc (04 cán bộ, công chức chưa được cấp thiết bị do cần xác minh lại tài 

khoản). UBND xã đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức xã về 

cách thao tác và xử lý văn bản, giải quyết công việc trên hệ thống chính quyền điện 

tử, các quy định về thể thức văn bản theo nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/03/2020 về công tác văn thư, hướng dẫn trình văn bản ký số trên hệ thống… 

3.3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn: 

- Công tác tiếp dân được duy trì theo đúng quy định. Trong 9 tháng năm 

2022, số lượt tiếp công dân là: 15 lượt, bằng 15 vụ việc. Tổ chức 34 buổi tiếp công 

dân định kỳ; 0 buổi tiếp công dân đột xuất, 

- Giải quyết đơn: Trong 9 tháng năm 2022, UBND xã phải giải quyết: 37 

đơn, gồm 29 đơn nhận trong kỳ và 08 đơn kỳ khác chuyển; phân loại đơn gồm 36 

đơn kiến nghị phản ánh; 01 đơn khiếu nại3. Chia theo lĩnh vực trong đó: 35 đơn 

thuộc lĩnh vực đất đai; 02 đơn thuộc lĩnh vực khác. 

4. Công tác Quốc phòng-An ninh 

4.1 Công tác Quốc phòng- Quân sự 

          - Trong 9 tháng 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, 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 

                                           
3 Đơn do thành phố chuyển 
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niên dự bị), khen thưởng 18 Thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ năm 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 4, khóa I năm 2022. 

- Duy trì chế độ trực Sẵn sàng chiến đấu trong các sự kiện, ngày nghỉ, lễ tết, 

các ngày nghỉ lễ quan trọng: Tết Dương lịch; tết Nguyên đán; Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng 

Vương; Ngày 30/4 và 01/5; dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 02/9/2022 và trực cơn bão số 3. 

- Thực hiện rà soát số bộ đội, công an xuất ngũ từ năm 2020-2022 và nhu 

cầu hỗ trợ, đào tạo nghề, tạo việc làm cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ từ năm 

2023-2025 theo Chỉ đạo của Ban CHQS thành phố.  

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. Trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022, an ninh trật tự được đảm bảo, trên địa bàn xã không xảy ra 

vụ việc đột xuất, bất ngờ hay phức tạp về an ninh, trật tự, hạn chế được việc đốt 

pháo nổ. Năm 2022, xã Thống Nhất đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn 

công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bảo đảm an toàn, 

an ninh trật tự cuộc bầu cử Bí thư chi bộ - 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. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra 

nhân, hộ khẩu gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; quản lý 05 người 

nước ngoài tạm trú làm việc trên địa bàn xã; kiểm danh kiểm diện 26 đối tượng tù 

tha, án treo; hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử lý hành chính 04 đối tượng đánh bạc 

phạt tổng số tiền 6 triệu đồng; bắt và bàn giao cho CATP 01 vụ 01 đối tượng tàng 

trữ trái phép ma túy đá; bắt 01 đối tượng truy nã. Trong những ngày nghỉ Lễ Quốc 

Khánh 2/9 tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo, an toàn. UBND xã ban hành 

Công văn số 490/UBND về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao; ban hành Quyết định số 429/QĐ-

UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH xã. Chỉ đạo lực lượng Công an xã 

tiếp tục duy trì thực hiện các kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ 

nạn xã hội; đưa 01 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc 18 tháng tại cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh; lập hồ sơ giáo dục tại xã đối với 01 người nghiện. Quản lý 06 

người nước ngoài tạm trú, làm việc trên địa bàn; kiểm tra và  phối hợp kiểm tra an 

toàn PCCC đối với 04 cơ sở kinh doanh Karaoke, cụm công nghiệp Hoành Bồ, qua 

kiểm tra đã kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót về công tác an toàn PCCC. 
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Tiếp tục duy trì các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công tác bảo 

đảm AN-TT; xây dựng mới mô hình An ninh cơ sở và mô hình “Khu dân cư an 

toàn về PCCC” tại thôn Làng. 

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 9 tháng năm 2022, UBND xã phối hợp với Phòng Y tế thành phố và 

các đơn vị có liên quan tổ chức 19 đợt tiêm cho các đối tượng đủ điều kiện. số ca 

mắc Covid-19 trên địa bàn xã đến thời điểm báo cáo là 3.650 ca. 

Tính đến thời điểm báo cáo, xã Thống Nhất đã thực hiện tiêm vắc xin phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 là 31.496 mũi tiêm, kết quả cụ thể như sau: 

+ Đối tượng từ 5-17 tuổi đã tiêm vắc xin: Mũi 1: 2337; Mũi 2: 1704. Mũi 3: 

735 

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 8248 Mũi 2: 8247; Mũi 3: 8019; Mũi 

4: 2206UBND xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật các bản tin 

liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 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 31.496 mũi tiêm. 

III. Đánh giá chung 

Trong 09 tháng năm 2022, cả nước có thời gian nghỉ Tết nguyên đán dài (09 

ngày), trong dịp nghỉ lễ, dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp, xuất 

hiện nhiều biến chủng mới khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng, hầu 

hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cho công nhân nghỉ Tết nên sản luợng 

và giá trị sản xuất công nghiệp thấp hơn so với tháng trước. Giá xăng dầu tăng cao 

đỉnh điểm dẫn đến giá cả một số mặt hàng dịch vụ, phân bón, vậy tư tăng cao, ảnh 

hưởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp. Số ca F0 trên địa bàn xã gia tăng do lượng 

công nhân trở lại làm việc sau tết từ các vùng có dịch ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn. Măc dù vậy, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 

xã bước đầu đạt một số kết quả: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã 

trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 5,145.3/5,086  triệu đồng= 101,2% 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 
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đến tất cả các đối tượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, 

công tác tiêm phòng vắc xin kịp thời, đầy đủ. An ninh chính trị luôn được giữ 

vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác giải quyết đơn kịp thời, nhanh 

chóng, đúng thời hạn. 

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

tại như: (1) Giá cả tăng cao, cùng với giá xăng dầu tăng kéo theo giá các mặt hàng, 

nhu yếu phẩm, vật tư, phân bón tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công - nông 

- ngư nghiêp. (2) Số lượng đơn xin gia hạn rất phi nông nghiệp nhiều, dẫn đến việc 

Bộ phân địa chính làm việc quá tải, để xảy ra tình trạng quá hạn phải giải trình, do 

bên cạnh thời gian tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, làm công việc 

thường ngày còn cần thời gian để trực tiếp xác minh làm cơ sở gia hạn đất, trong 

06 tháng đầu năm, 01 đ/c Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đất đai và 01 đồng chí 

công chức địa chính tham gia Lớp học cao cấp chính trị nên việc thực hiện nhiệm 

vụ trong lĩnh vực đát đai chủ yếu là 02 công chức địa chính.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Quốc tế Người 

cao tuổi (01/10/1991-01/10/2022). Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niêm ngày 

Phụ nữ Việt Nam (20/10); chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỳ niệm Ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11); ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) 

2. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc sản xuất nông nghiệp, vụ mùa năm 2021. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND về khuyến khích phát 

triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tuyên truyền, vận động 

người dân tích cực trồng cây rau, màu… 

3. Về xây dựng nông thôn mới: (1) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Tổ 

chức Lễ công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. (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) Tiếp tục mời làm việc với các phòng, ban, 

đơn vị của thành phố để rà sóat và hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu của xã để trở 

thành Phường. 

4. Về Văn hóa - Xã hội: (1) Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành phố; 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, kết quả, thông tin hoạt động của xã; (2) Chuẩn bị chu 

đáo các tiết mục văn nghệ tham gia cuộc Thi Liên hoan tiếng hát văn nghệ quần 

chúng Cụm số 02. (3) Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng 

đủ điều kiện tiêm theo chỉ đạo của Tỉnh, thành phố. 
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5. Về công tác thu ngân sách: (1) Tiếp tục thu thuế PNN những hộ còn tồn, 

những hộ phát sinh trên địa bàn xã. (2) Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xây dựng NTM 

giai đoạn 2021-2016 theo quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ....(3) Tiếp tục triển khai thu các loại thuế trên địa bàn xã như thuế 

xây dựng nhà ở tư nhân, thuế GTGT của hộ kinh doanh... 

6. Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường: (1) Kiểm tra, xử lý 

các hồ sơ liên thông trong lĩnh vực đất đai, đảm bảo đúng thời hạn quy định; giải 

quyết đúng và trước hạn các Đơn, thư kiến nghị của công dân, đảm bảo đúng thời 

hạn. (2) 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; tiếp tục kiểm tra xử lý các trường 

hợp vi phạm theo 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); 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); 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” ; 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; Kết luận Thanh tra sô 23/KL-TTr ngày 

15/8/2022 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về chấp hành quy định trong quản lý, 

quy hoạch, đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh các Chợ trên địa bàn thành 

phố (3) Phối hợp các phòng, Ban của Thành phố và các tổ chức chính trị xã vận 

động các hộ dân hiến đất để thi công dự án nâng cấp cải tạo đường từ nút giao 

đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm (đường 342). 

(4) Kiểm tra, giám sát việc triển khai các Dự án, thi công các hạng mục công trình 

trên địa bàn xã: Dự án Cầu Cửa Lục 3, Dự án cải tạo hạ tầng, khắc phục ngập lụt 

thôn Đá Trắng, Công trình cải tạo, nâng cấp Đê ông Đới, thôn Xích Thổ, …(5) 

Kiểm tra hoạt động của các trạm trộn bê tông trên địa bàn xã. (6) Tổ chức kiểm tra, 

thẩm định đối với diện tích 20 ha rừng gỗ lớn đã trồng; trình UBND Thành phố 

phê duyệt chi phí hỗ trợ (trong trường hợp diện tích trồng đảm bảo theo quy định); 
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Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình/cá nhân trên địa bàn đăng kí trồng 

cây gỗ lớn Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Ninh; xây dựng Kế hoạch trồng cây gỗ lớn trên địa bàn xã Thống Nhất năm 

2023. (6) Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và xây dựng kế hoạch triển 

khai thưc hiện Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND trong năm 2023. 

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

số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các sổ hộ tịch cũ tại xã (Sổ hộ tịch lưu 

giữ tại xã, quản lý hộ tịch tại xã giai đoạn từ năm 2016 trở về trước) nhằm hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của xã và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử của Thành phố, Tỉnh, Quốc gia; (2) 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) 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 

cương tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC mức độ 3,4. Thực hiện 

số hóa hồ sơ;  hoàn thành cập nhật kịp thời các quy trình ISO điện tử theo quy định 

mới ban hành; (5) Thực hiện chứng thực bản sao điện tử. 

8. Công tác An ninh-Quốc phòng: (1) Thực hiện việc di chuyển NVQS 

cho những thanh niên đi học tại các trường Đại học, Cao đẳng (hệ chính quy. (2) 

Xây dựng kế hoạch Rà soát công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 

2023. (3) Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng NVQS xã phụ trách địa 

bàn các thôn trong công tác tuyển quân 2023. (4) Duy trì chế độ trực SSCĐ đảm 

bảo an ninh trật tự theo kế hoạch của Ban CHQS thành phố..(5) Giải quyết ổn định, 

ngay tại cơ sở những vụ việc, tình hình liên quan AN-TT, những kiến nghị của 

người dân không để diễn biến phức tạp, đơn thư, kiến nghị vượt cấp gây phức tạp 

về AN-TT; quản lý chặt các loại đối tượng. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa 

cháy; công tác quản lý nhà nước về TTATXH; quản lý cư trú, quản lý người nước 
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ngoài lưu trú trên địa bàn; vận động thu hồi VK-VLN-CCHT; vận động nhân dân 

làm CCCD gắn chíp điện tử và cấp số định danh diện tử; tiếp tục triển khai thực 

hiện Đề án 06; quản lý tôn giáo, phòng ngừa, đấu tranh việc tuyên truyền đạo trái 

phép. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở quản 

lý theo thẩm quyền, nhất là các cơ sở kinh doanh Karaoke. 

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

9 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 của UBND 

xã Thống Nhất./. 

 

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

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/c); 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Các thôn;xc  

- Lưu: VT, VP-TK, 01. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Luyến 
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