
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG BÃI CHÁY        Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số: 169/BC-UBND      Bãi Cháy, ngày 15 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022,  

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

   

  Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ thành phố Hạ Long về phương hướng, nhiệm vụ  năm 2022; Nghị quyết 

số 36/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết số 50-NQ/ĐU ngày 

20/12/2021 của Đảng ủy phường Bãi Cháy về phương hướng, nhiệm vụ năm 

2022; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND phường về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển - kinh tế năm 2022; Ủy ban nhân dân phường 

báo cáo kết quả thực hiện hiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ  năm 2023 

như sau: 

  I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THU - CHI NGÂN SÁCH 

1. Thu ngân sách nhà nước  

Thự hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, triển 

khai kịch bản, tiến độ thu ngân sách, chống thất thu thuế, kết quả các chỉ tiêu thu 

ngân sách của phường đến ngày kỳ báo cáo như sau: 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch Lũy kế 

(10/11/2022) 

% Ước t/h 

(31/12/2022) 

(%) 

 TỔNG THU 214.258.000.000 128.01.283.600 60 185.657.777.800 86.7 

I UBND phường thu 4.562.000.000 6.698.137.800 146.8 6.936.785.800 152.1 

1 Phí, lệ phí 400.000.000 471.145.800 117.7 489.145.800 122.3 

1.1 
Phí công chứng, chứng 

thực 
400.000.000 218.901.000 

54.73 
236.901.000 59.2 

1.2 
Phí SD lòng đường, 

vỉa hè 
0 252.244.800 

 
252.244.800  

2 Thu khác 650.000.000 974.992.000 150.00 977.992.000 150.4 

2.1 Thu phạt (khác) 650.000.000 974.992.000 150.00 977.992.000 150.4 

2.2 
Trông giữ phương tiện 

chợ Cái Dăm, bến phà 
0 218.008.000 

 
218.008.000  
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3 
Thuế sử dụng đất 

PNN ( Hộ dân) 
3.512.000.000 5.252.000.000 

149.5 
5.252.000.000 149.5 

II Đội thuế thu 28.540.000.000 27.499.000.000 96.35 29.297.000.000 102.7 

1 Thuế NQD 18.500.000.000 16.719.000.000 90.37 18.500.000.000 100 

2 
Thuế TNCN từ hộ kinh 

doanh 
9.350.000.000 10.107.000.000 

108.1 
10.107.000.000 108.1 

3 Lệ phí môn bài 690.000.000 673.000.000 97.54 690.000.000 100 

III Chi cục thế thu  
181.156.000.00

0 
93.350.000.000 

51.53 
149.642.000.000 82.6 

1 Lệ phí trước bạ nhà đất 34.800.000.000 16.314.000.000 46.88 26.314.000.000 100 

2 
Thuế TNCN từ chuyển 

nhượng BĐS 

141.656.000.00

0 
72.386.000.000 

51.10 
118.628.000.000 75.6 

3 Thuế PNN từ SX, KD 4.700.000.000 4.650.000.000 98.94 4.700.000.000 100 

So với cùng kỳ năm 2021: Tổng chỉ tiêu thu ngân sách toàn phường năm 

2022, đến thời điểm báo cáo thấp hơn so với năm 2021 (năm 2021 đạt 73.3% 

KH).  Tuy nhiên, tổng chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 do Phường thu vượt kế 

hoạch Thành phố giao và cao hơn 44% so với năm 2021. 

Các chỉ tiêu thu ngân sách do Đội thuế thực hiện thu tỷ lệ cao hơn so với 

năm 2021 là 16.55%. 

Các chỉ tiêu thu ngân sách do Chi cục thuế thực hiện thu tỷ lệ thấp hơn so 

với năm 2021 là 40.27%. 

2. Chi ngân sách: UBND phường đã chỉ đạo đảm bảo cân đối các khoản 

chi thường xuyên, đáp ứng nhiệm vụ địa phương (Tham mưu, thực hiện chi đúng, 

chi đủ, chi kịp thời), Tổng chi ngân sách là:  

- Chi đầu tư: 5.586.207/7.322.695.000 = 76%  

- Chi thường xuyên: 9.319.894.000/11.775.453.000 = 79% 

3. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp:  

 Trong năm 2022, trên địa phường thành lập mới 115 doanh nghiệp, đạt 

115/100 = 115%  kế hoạch giao đầu năm. 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, GPMB, XÂY DỰNG CƠ BẢN, 

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ VSMT: 

2.1. Công tác quản lý đất đai, GPMB, xây dựng cơ bản: 

* Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  

Tính đến 15/11/2022, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận Địa chính triển khai 

thực hiện hợp thức hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 116/127 

trường hợp đạt 91.33% so với kế hoạch đăng ký đầu năm. 
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* Công tác GPMB: Triển khai họp, xác minh nhà ở, đất ở; đối tượng trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp đối với 51 trường hợp. 

* Công tác quản lý đất đai, hoạt động xây dựng: (Tính đến 15/11/2022) 

- Lĩnh vực xây dựng: UBND phường Bãi Cháy tham mưu cho UBND thành 

phố Hạ Long ban hành 75 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 75 trường 

hợp vi phạm (trong đó: phạt tiền đối với 49 trường hợp = 1.282.500.000đ; yêu cầu 

khắc phục hậu quả đổi với 26 trường hợp).  

- Lĩnh vực quản lý đất đai: xử phạt 43 trường hợp = 257.500.000đ, trong đó: 

Tham mưu cho UBND thành phố Hạ Long ban hành 20 trường hợp vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai = 140.500.000đ; UBND phường ban hành 23 Quyết định 

xử phạt vi phạm = 117.000.000đ.  

- Hoạt động công bố, công khai quy hoạch; lấy ý kiến về phương án điều 

chỉnh thiết kế; lấy ý kiến quy hoạch tổng mặt bằng đối với 07 công trình, dự án 

trên địa bàn phường (Quy hoạch khu BT cao cấp bán đảo 3, KĐT Đông Hùng 

Thắng; Quy hoạch khu nhà hỗn hợp ký hiệu H1-1, H1-2, KĐT Đông Hùng Thắng; 

Công trình khách sạn cao tầng tại lô C5 - Khu biệt thự cao cấp Khu vực Ngã ba 

Bưu điện đến Bến phà Bãi Cháy tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long; công 

trình: Tuyến đường cơ động từ đồi Ông Giáp đến đường Hạ Long, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long; công khai điều chỉnh cục bộ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 

công trình vỉa hè dành cho người đi bộ từ ngã ba Hải Quân, cổng Công ty xăng dầu 

B12 vaftrucj đường Đặng Bá Hát lên cầu Bãi Cháy; điều chỉnh quy hoạch cây xăng 

dầu số 1 Bãi Cháy của Công ty xăng dầu B12 ); Lấy ý kiến tham vấn cộng đồng dân 

cư về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án: Khu nhà ở thương mại khu phố 4 tại phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. 

- Tổ chức công bố công khai bảng tiến độ thực hiện 02 dự án:  dự án Khu 

biệt thự và khách sạn vườn Phượng Hoàng của Công ty CP đầu tư và dịch vụ Thuận 

Phát tại khu 1, phường Bãi Cháy; dự án Khu khách sạn 5 sao tại phường Bãi Cháy của 

Công ty CP du lịch Hà Nội - Hạ Long. 

- Công tác môi trường: Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ 

đầu tư xây dựng công trình nộp thuế, phí theo quy định; kiểm tra, đôn đốc các hộ 

dân có tuyến kè, taluy đất có nguy cơ mất an toàn phải tự khắc phục, xây dựng lại để 

đảm bảo an toàn; Thu phí VSMT xây dựng, thuê vỉa hè đối với các công trình xây 

dựng; Hướng dẫn các hộ dân xây dựng công trình (được miễn cấp phép) kê khai 

thuế nộp thuế xây dựng cơ bản tư nhân. 

- Thực hiện theo Nghị quyết 21: Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực 

hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu 

tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên 

địa bàn các phường; phối hợp cùng các khu phố kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo 

cáo UBND Thành phố các công trình cần cải tạo, sửa chữa thực hiện theo Nghị 
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quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 

2022 và các năm tiếp theo, cụ thể: (1) Cải tạo, nạo vét tuyến cống liên tổ 6, tổ 7 

khu 10, phường Bãi Cháy; (2) Cải tạo, sửa chữa đường và cống thoát nước tổ 7 

khu 4, phường Bãi Cháy; (3) Cải tạo, sửa chữa tuyến cống thoát nước đấu nối từ cống 

hiện trạng tự có chảy từ đồi Khu B Hải Quân xuống cống Hương Trầm tại tổ 1 khu 3, 

phường Bãi Cháy; (4) Cải tạo, sửa chữa nâng cấp và mở rộng sân nhà văn hóa khu 

phố 10 phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long; (5) Cải tạo mặt bằng, lắp đặt dụng 

cụ thể thao để phục vụ Nhân dân khu phố 1 tại vị trí trên thảm cỏ, hoa giáp tường 

kè bờ biển, khoảng giữa các cây dừa đã trồng (đoạn đối diện Nhà hàng Ngọc Lục 

Bảo đến bến phà cũ); (6) Cải tạo mặt bằng, lắp đặt dụng cụ thể thao để phục vụ 

Nhân dân khu phố 2 và khách du lịch tại vị trí đất trống do UBND phường Bãi 

Cháy quản lý nằm giáp khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh và Ngõ bê tông hiện 

trạng khu dân cư tổ 2 khu 2, phường Bãi Cháy; (7) Cải tạo mặt bằng, lắp đặt dụng 

cụ thể thao để phục vụ Nhân dân khu phố 5B, 9A trên vỉa hè đường Lê Văn Lương 

(đoạn từ đầu đường Hạ Long đến nối rẽ vào Công an phường Bãi Cháy); (8) Cải 

tạo mặt bằng, lắp đặt dụng cụ thể thao để phục vụ Nhân dân khu phố 9A, 9B tại 

dải cây xanh đường đôi rạng dừa (tại các vị trí giáp đường dạo cắt ngang); (9) Cải 

tạo, sửa chữa, nạo vét tuyến cống thoát nước (đoạn đi qua trường Tiểu hộc và 

THCS Bãi Cháy 2; (10) Cải tạo mặt bằng, lắp đặt dụng cụ thể thao tại vỉa hè đối 

diện Nhà văn hóa khu 5B, để phục vụ Nhân dân; (11) Nâng cấp, cải tạo đường 

khu dân cư tổ 1 khu 2 (bên cạnh khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh). 

Đến nay, đã triển khai thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng công trình: : 

(1) Sửa chữa, bảo dưỡng tuyến cống thoát nước vào ngõ 523 tổ 7 Khu 10, phường 

Bãi Cháy, với mức dự toán được duyệt: 809.897.000 đồng, trong đó nguồn ngân 

sách Thành phố: 0đ, ngân sách phường: 779.897.000đ, nhân dân đóng góp: 

30.000.000đ; (2) Công trình cải tạo, nâng cấp đường khu dân cư tổ 1 khu 2 (bên 

cạnh khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh) với tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 

2.000.000.000 đồng (chi phí xây dựng), trong đó nguồn ngân sách Thành phố 0đ, 

ngân sách phường 0đ, toàn bộ kinh phí do Nhân dân và các doanh nghiệp tại khu 

vực đóng góp, thực hiện; (3) công trình Cải tạo, mở rộng sân Nhà văn hóa khu 10, 

với tổng mức đầu tư tạm tính: 552.689.000 đồng, trong đó nguồn ngân sách Thành 

phố 0đ, ngân sách phường 0đ. Nguồn ngân sách thực hiện dự án: do Công ty CP 

kỹ thuậ và xây dựng HANDON; (4) Hoàn thiện hồ sơ và triển khai thi công công 

trình: Cải tạo, sửa chữa đường và cống thoát nước tổ 7 khu 4, phường Bãi Cháy 

và trong tháng 11/2022. 

2.2. Công tác quản lý TTĐT, VSMT: 

 - Tiếp tục duy trì có hiệu quả Chương trình  “Toàn dân vệ sinh môi trường 

vì một Hạ Long xanh” vào sáng Chủ Nhật hàng tuần. Triển khai tổ chức ra quân 

vệ sinh môi trường khu vực bãi tắm. 

 - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND Thành phố về 

"Tăng cường công tác quản lý trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hạ 
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Long" , Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp thường xuyên ra quân 

kiểm tra, xử lý vi phạm về TTĐT, TTATGT trên địa bàn phường, tập trung xử lý tại 

các điểm nóng: Dọc tuyến đường đường bao biển, xung quanh chợ Cái Dăm, chợ 

Vườn Đào, chợ cóc khu 7, cổng các trường học, tuyến đường Hạ Long… 

Năm 2022, UBND phường đã ban hành 65 quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với 65 trường hợp vi phạm TTĐT = 120.600.000đ, xử phạt 14 trường hợp 

về vi phạm bán hàng rong, số tiền xử phạt: 2.100.000 đồng. xử phạt 51trường hợp vi 

phạm hành chính đối với hành vi bày bán hàng hóa trên lòng đường vỉa hè, tổng số 

tiền xử phạt số tiền: 118.500.000 đồng (trong đó có 01 trường hợp tăng nặng). Thu 

giữ 75 biển quảng cáo, 80 ô dù; tiêu hủy các loại thực phẩm dễ phân hủy như rau, củ, 

quả, thịt, các các loại không tính số lượng, tạm dữ xử phạt: 50 Máy ép mía và xe kem, 

bàn nhựa 200, bàn inox 30 cái, ghế nhựa 500 cái, tạm giữ 04 xe quay nướng vịt. 

III. CÔNG TÁC VĂN HOÁ - XÃ HỘI: 

1. Công tác Văn hóa Thông tin: 

* Công tác tuyên truyền:  

Duy trì lịch tiếp sóng của tỉnh và thành phố trên hệ thống truyền thanh 

không dây. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo 

Thành phố và của Phường. Duy trì việc đăng tin bài trên Cổng thông tin thành 

phần của Phường; Treo dán 169 băng zôn, khẩu hiệu, cờ hồng, cờ phướn; trên 900 

cờ Tổ quốc + cờ Đảng, 65 pano, 04 phướn thả tại trụ sở UBND phường, các tuyến 

đường Hoàng Quốc Việt, đường Hạ Long, ngã tư Ao Cá, ngã tư Bưu Điện ...và 

Nhà văn hoá các khu dân cư để tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng 

cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022); Mừng Đảng, Mừng xuân Nhâm 

Dần 2022; Làm 05 pano và 14 tờ phướn tuyên truyền khẩu hiệu 5K (Khẩu trang 

- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế để tuyên tuyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19….. 

tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Chào mừng Đại 

hội TDTT thành phố Hạ Long lần thứ IX năm 2021 và phối hợp với các khu dân 

cư tuyên truyền:  Bầu cử Bí thư, Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Đăng 

ký NVQS tuổi 17 năm 2022, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và tuyên 

truyền các quy định khác của địa phương...tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 47 

năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2022 và 

ngày Quốc tế lao động 01/5, ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26/6, ngày Gia 

đình Việt Nam 28/6, ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26/6, ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6, ngày Dân số thế giới 11/7, Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, ngày thành 

lập Công đoàn Việt Nam 28/7, Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 01/8, chào 

mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/222), ngày Vì 

nạn nhân chất độc Da Cam 10/8, ngày Cánh mạng tháng Tám thành thành công 

19/8 và ngày Quốc khách Nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9  ; Kỷ 
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niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng ninh (18/10/2047 – 

18/10/2022), Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2022; sự kiện Đại hội đồng Diễn 

đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022 gắn với Lễ kỷ 

niệm 20 năm thành lập EATOF tại Quảng Ninh; Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân 

sự năm 2023... và tuyên truyền các quy định khác của địa phương. 

* Về Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - thể thao:  

- Các hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao tại các khu phố trên địa 

bàn phường diễn ra sôi nổi. 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long, phường Bãi Cháy chủ 

trì phối hợp với các phường tổ chức thành công Lễ hội rước đèn Trung thu cụm số 

3 với 07 đơn vị tham gia. Thành tích đạt được: Đèn trung thu của UBND phường 

đạt Giải A; Trường Tiểu học Bãi Cháy đạt giải Đặc biệt; Trường TH&THCS Bãi 

Cháy 2 và Trường THCS Bãi Cháy đều đạt giải Khuyến khích. 

- Thực hiện Kế hoạch số 268-KHLT/UBND-UBMTTQ, ngày 08/8/2022 của 

UBND-UBMTTQ thành phố Hạ Long về tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng 

thành phố Hạ Long năm 2022 chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-02/9/2022 và 92 năm ngày truyền 

thống MTTQ Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/1930-18/11/2022 

đã phối hợp với các đơn vị, khu phố tổ chức thành công Đêm liên hoan văn nghệ 

quần chúng năm 2022 vào tối ngày 15/10/2022 (có 23 tiết mục văn nghệ đặc sắc 

của các khu phố trên địa bàn) qua sự thể hiện của hơn 100 diễn viên và được gần 

1000 khán giả đã về cổ vũ động viên cho đêm liên  hoan và Liên văn nghệ quần 

chúng Cụm số 4 diễn ra vào tối ngày 29/10/2022 (có 08 đơn vị tham gia và 32 tiết 

mục văn nghệ). 

* Quản lý dịch vụ văn hoá:  

Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng của thành phố kiểm tra 

các điểm kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn, qua kiểm tra các điểm kinh 

doanh dịch vụ văn hoá hoạt động đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh vẫn còn các 

điểm kinh doanh chưa chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh 

theo quy định. (trong năm 2022 đã phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, 

Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố kiểm tra, nhắc nhở lập biên bản 04 

trường hợp kinh doanh Bar, 05 cơ sở kinh doanh doanh nhà hàng, 04 cơ sở kinh 

doanh Karaoke; Phường tổ chức kiểm tra nhắc nhỏ 05 cơ sở Internet (sử phạt 03 

cơ sở tổng số tiền phạt là 12 triệu đồng), 17 cơ sở kinh doanh Karaoke (sử phạt 

03 cơ sở tổng số tiền phạt là 12 triệu đồng), 06 cơ sở kinh doanh cafe nước giải 

khát, xử phạt 01 trường hợp về quảng cáo 1,5 triệu đồng; tham mưu cho UBND 

thành phố sử phạt 02 trường 35 triệu đồng) 

* Công tác Dân tộc, Tôn giáo: Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, 

được quan tâm chỉ đạo sát sao, các hoạt động tín ngưỡng tâm linh truyền thống 
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thuần túy được diễn ra đảm bảo theo các quy định của Nhà nước không có trường 

hợp nào sai phạm xảy ra trên địa bàn.  

* Công tác quản lý giáo dục ngoài công lập: Các cơ sở mầm non tư thục 

cơ bản có đủ điều kiện về chủ cơ sở, nhân viên, giáo viên đảm bảo đạt chuẩn về 

trình độ đào tạo theo quy định, đảm bảo điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ. Đã triển 

khai các văn bản hướng dẫn của ngành GD&ĐT để tổ chức thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT 

ban hành. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở được thực hiện tốt 

theo quy định để đón học sinh đến lớp. 

Phối hợp cùng Công an phường triển khai kiểm tra, hướng dẫn việc chấp 

hành về công tác PCCC đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn phường. 

 2. Công tác chính sách xã hội:  

- Chỉ đạo bộ phận Lao động - Thương binh và Xã hội phường chủ động 

thực hiện tốt công tác quan tâm, chăm sóc, chuyển, tặng quà của các cấp cho các 

đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng yếu thế trên địa bàn phường 

nhân dịp Tết Nguyên Đán với tổng số quà trị giá: 1.166.466.000đ (cụ thể: Quà 

Trung ương: 316 xuất = 96.600.00đ; Quà UBND tỉnh: 1.112 xuất = 

925.000.000đ; Quà UBND thành phố: 579 xuất: 174.900.000đ; Quà UBND 

phường: 218 xuất = 223.100.000đ). 

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân 

dịp 27/7: 

+ UBND phường tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên 

địa bàn với tổng số tiền = 69.800.000đ, trong đó thăm, tặng quà 08 đối tượng 

người có công và thân nhân người có công tiêu biểu (thương binh 1/4, bệnh binh 

1/3, gia đình có hai liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học trên 81%) tổng số tiền = 5.600.000đ; Tặng quà 321 đối tượng chính sách trên 

địa bàn phường: 200.000đ/đối tượng x 321 đối tượng = 64.200.000đ. 

+ Nhận, chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh đến 329 đối tượng chính 

sách trên địa bàn phường với tổng giá trị quà = 759.700.000đ, trong đó: Quà của 

Chủ tịch nước: 95.700.000đ, quà của Tỉnh: 499.500.000đ, quà của Thành phố: 

164.500.000đ. 

+ Phối hợp cùng Đoàn 22 Hạ Long trao tặng 5 xuất quà = 3.000.000đ cho 

05 đối tượng chính sách trên địa bàn phường. 

-  Công tác giảm nghèo: Xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệ có mức sống trung bình 

năm 2022 phường Bãi Cháy, kết quả rà soát có 01 hộ nghèo theo tiêu chí Quốc 

gia (Võ Ngọc Vinh-Khu1).Tiếp tục quan tâm theo dõi, hỗ trợ các hộ đã thoát 

nghèo, thoát cận nghèo năm 2021 để các hộ không rơi vào hộ tái nghèo. 
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- Công tác bảo trợ XH: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 12 hồ sơ hỗ trợ học 

nghề; 18 hồ sơ xét trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ; 11 Hồ sơ bảo 

trợ xã hội đối tượng khuyết tật nặng; 07 hồ sơ hưởng chế độ Người cao tuổi; Lập 

danh sách tặng quà người khuyết tật nhân ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4): 

04 đối tượng;  

- Công tác Người có công: Tiếp nhận và hoàn thiện 03 hồ sơ mai táng phí 

đối tượng người có công và thân nhân người có công; 02 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ. 

-  Tiếp nhận và chi trả quà cho 25 đối tượng F0 là người có công. 

- Giới thiệu việc làm: Trong kỳ đã giới thiệu việc làm cho 338/300 trường 

hợp = 112.6% kế hoạch năm. 

3. Công tác giáo dục:  

- Các Trường học trên địa bàn phường thực hiện dạy và học trực tuyến trong 

thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo học sinh tạm dừng đến 

trường nhưng không dừng học tập, đảm bảo chương trình giáo dục theo đúng kế 

hoạch. Chỉ đạo các trường thực hiện rà soát chương trình, kế hoạch giảng dạy, 

hoàn thiện các nội dung chương trình năm học 2021-2022; tổ chức xét tốt nghiệp 

cho học sinh lớp 9 THCS và xét hoàn thiện chương trình tiểu học cho học sinh 

lớp 5 năm học 2021-2022. 

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xếp loại của Trung tâm học tập cộng 

đồng phường, UBND Thành phố có quyết định công nhận Trung tâm học tập cộng 

đồng phường Bãi Cháy xếp loại Tốt. 

- Chỉ đạo các Trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch COVID-19 trong tình hình mới, thích ứng an toàn. Phối hợp cùng tổ chức 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và trẻ 

từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

- Chỉ đạo các trường triển khai thực hiện điều tra phổ cập giáo dục, hướng 

dẫn công tác tuyên sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023; Phối hợp hướng dẫn học 

sinh THPT làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, đăng ký vào các trường Đaị 

học, Cao Đẳng; Phối hợp với các trường Cao đẳng  tư vấn hướng nghiệp cho học 

sinh tốt nghiệp THCS. 

- Chỉ đạo các Trường tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, người 

lao động năm học 2020-2021; triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ 

niệm các ngày lễ lớn. 

- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị cấm dạy thêm, học thêm, ngoài ra tích cực tham gia các hoạt động do 

Phòng giáo dục Đào tạo triển khai: tham gia giải bơi học sinh tiểu học và THCS 

do phòng và các học sinh Trường tiểu học Bãi Cháy đã xuất sắc giành được nhiều 

giải thưởng cao trong cuộc thi; Trường THCS Bãi Cháy tổ chức thành công buổi 
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sinh hoạt bồi dưỡng chính trị năm 2020-2021 chủ đề “Chúng em học và làm theo 

lời bác” cho học sinh khối 8, khối 9.  

- Chỉ đạo các Trường phân công cán bộ phối hợp với các lực lượng chức 

năng của Phường đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông xung quanh 

khu vực cổng các trường học. 

4. Công tác y tế: 

- Chỉ đạo Trạm  tế phường thực hiện tốt công tác chuyên môn:  

+ Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho 3.861 lượt bệnh nhân (Khám lao: 

64 lượt; Tâm thần kinh: 47; khám HIV: 95; đăng ký nghĩa vụ quân sự: 349;  khám 

thai: 70; khám dự phòng: 2.718 lượt);  

+ Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm 

đối với 43 cơ sở, không phát hiện vi phạm. 

+ Gửi công văn hướng dẫn yêu cầu 211 lượt cơ sở hành nghề YDTN, mỹ 

phẩm thực hiện đúng qui định về khám chữa bệnh, đình chỉ thuốc, mỹ phẩm.  

- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế như:  

+ Chương trình phòng chống HIV/AIDS: Số bệnh nhân HIV/AIDS trên địa 

bàn phường: 113 bệnh nhân; Số đang được quản lý trên địa bàn: 108 bệnh nhân; 

Số bệnh nhân đang ở nơi khác, tù, cai nghiện: 05 bệnh nhân; Số đang được điều 

trị ARV: 103 bệnh nhân; Số bệnh nhân được tư vấn trong kỳ: 95ượt; 

+ Chương trình phòng chống bệnh tâm thần: Số bệnh nhân tâm thần hiện 

quản lý: 21 trường hợp - Tâm thần phân liệt: 12; Động kinh: 09 ( Điều trị tại trạm: 

12; điều trị thuốc tại BVTT: 03; Số quản lý: 05); Số bệnh nhân uống thuốc điều 

trị: 17. 

+ Chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản: Tổng số 

trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ: 324/380 trẻ = 86%; Tổng số phụ nữ có thai 

được khám sàng lọc: 189; Số tiêm Lao: 351;  Số tiêm mũi 5 trong 1: 800; Số tiêm 

Sởi mũi 1: 312; Số tiêm Sởi mũi 2: 131 Số tiêm bạch hầu - ho gà - uốn ván mũi 

4: 150; Tiêm VN Nhật Bản B: 682;   

+ Chương trình phòng chống lao - sốt rét: Số bệnh nhân Lao được điều trị: 

22 trường hợp.  

+ Chương trình dinh dưỡng: Trẻ suy dinh dưỡng cân nặng: 59/2014 =2.93% 

Trẻ suy dinh dưỡng chiều cao: 85/2.014 = 4.22%. 

- Ngoài ra, Trạm y tế phường đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chuyên môn khác như: Chương trình phòng chống các bệnh mãn tính không lây; 

đồng thời thực hiệm nghiêm túc việc phân loại rác thải y tế đảm bảo đúng quy 

định. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

* Công tác phòng chống dịch Covid-19:  
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 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh “ Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 phường tiếp tục duy trì công tác trực sẵn sàng triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch. Trong năm  kiểm soát tốt 

tình hình dịch bệnh COVID-19: 

 + Tổng số ca mắc COVID-19 ( tính từ 1/1/2022 đến 14/11/2022): 7028 ca. 

+ Số ca bệnh Covid-19 hoàn thành điều trị tại nhà: 7028 ca. 

+ Số ca bệnh chuyển vào bệnh viện điều trị: 116 ca.  

+ Số ca bệnh tử vong: 03 ca. 

+ Số ca bệnh Covid-19 tái nhiễm: 04 ca.    

+ Số ca bệnh Covid-19 điều trị thuốc kháng virut: 88 ca. 

* Triển khai tiêm phòng dịch COVID-19: 

- Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 

+ Tổng số trẻ tiêm mũi 1: 3.496/3895=89.75%. 

+ Tổng số trẻ tiêm tiêm mũi 2: 2.313. 

- Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 

+ Tổng tiêm mũi 1: 2.799/2.812=99.53%. 

+ Tổng tiêm mũi 2: 2.744 

+ Tổng tiêm mũi 3: 2.306. 

- Đối tượng 18 tuổi trở lên: 

+ Tổng tiêm mũi 1: 20.442/20.512=99.65% 

+ Tổng tiêm mũi 2: 20.431. 

+ Tổng tiêm mũi 3: 20.425. 

 + Tổng tiêm mũi 4: 6892. 

- Kiểm tra, xử lý vi phạm: 39 trường hợp = 77.000.000đ. 

 IV. THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế 

- UBND phường chỉ đạo bộ phận văn hóa thông tin phối hợp với các bộ 

phận chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, với nhiều nhình thức phù 

hợp với điều kiện của địa phương: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trên 

trang facebook Cổng thông tin phường Bãi Cháy, trên zalo nhóm các khu phố tổ 

dân; nội dung tuyên truyền phong phú: Tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính 

phường năm 2022; Chương trình cải cách hành chính phường giai đoạn 2021-

2030; tuyên truyền phổ biến Luật phòng cháy chữa cháy, Luật phòng chống ma 

túy, Luật bảo vệ môi trường…… 



11 
 

- Chỉ đạo bộ phận tư pháp xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm 

tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; trong năm 2022 HĐND, UBND phường 

không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

Chỉ đạo bộ phận Văn phòng UBND phường xây dựng và triển khai thực 

hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC, thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật các 

TTHC; kịp thời niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường, 

trên trang Dịch vụ công của Tỉnh. 

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả hiện đại phường, cập nhật ttrên trang dichvucong.quangninh.gov.vn: 146 

TTHC, trong đó: Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội: 22 TTHC (21/22 

TTHC được cập nhật trên DVC); Lĩnh vực Công thương: 02 TTHC; Lĩnh vực 

Giáo dục - đào tạo: 05 TTHC; Lĩnh vực Giao thông - vận tải: 11 TTHC; Lĩnh vực 

khác: 01 TTHC; Lĩnh vực Nội vụ: 15 TTHC; Lĩnh vực nông nghiệp: 8 TTHC; 

Lĩnh vực Văn hóa thông tin: 07 TTHC; Lĩnh vực TNMT; 03 TTHC; Lĩnh vực tiếp 

công dân: 08 TTHC; Lĩnh vực y tế: 02 TTHC; Lĩnh vực Tư pháp: 44 TTHC; 

Người có công: 17 TTHC ( Thủ tục liên thông 3 cấp); Bảo trợ xã hội: 02 TTHC 

(Liên thông 3 cấp). 

UBND phường đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động xây 

dựng Chính quyền điện tử tiến tới Chính quyền số: Tiếp tục triển khai cập nhật 

Dư liệu dân cư Quốc gia, triển khai tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân 

qua hệ thống Dịch vụ công Quốc gia, chứng thực điện tử, số hóa hồ sơ, văn bản 

và sử dụng ký số cá nhân trong tham mưu văn bản......Hệ thống Hội nghị trực 

tuyến được triển khai và duy trì. Trang thông tin thành phần của phường được vận 

hành, đáp ứng kịp thời công việc. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, 

điều hành của hệ thống chính trị phường được thực hiện trên nhiều lĩnh vực; cán 

bộ, công chức, người lao động đơn vị đều sử dụng hệ thống thư công vụ trong giải 

quyết công việc. 

Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 9001:2015 - ISO điện tử vào hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu 

quả, hiệu lực trong hoạt động. 

3. Giải quyết TTHC: 

 Năm 2022 bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường đã tiếp nhận 

và giải quyết: 9.255 hồ sơ (Hồ sơ tiếp nhận mới = 9.251 hồ sơ; Hồ sơ kỳ trước 

chuyển sang: 04 hồ sơ). 

- Số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 9.248/9.251 hồ sơ = 99.97%. 

+ Giải quyết trước: 9.123 hồ sơ = 98.62%; 

+ Giải quyết đúng hạn: 119 hồ sơ = 1.29%. 
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+ Giải quyết quá hạn: 06 hồ sơ ( 06 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp, thực tế 

các hồ sơ đã được giải quyết và trả công dân đúng và trước hạn, lỗi quá hạn do 

thao tác chậm trên hệ thống phần mềm một cửa).     

- Số hồ sơ TTHC chưa giải quyết trong hạn: 07 hồ sơ.   

- Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến: 3.253/9.251 hồ sơ = 38.1% 

( Vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao). 

- Chứng thực điện tử: 150 hồ sơ. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư:  

* Đơn tiếp nhận tại phường 

Năm 2022 đã thực hiện tiếp công dân theo quy định 45 buổi = 17 lượt =  17 

vụ việc công dân:  

- Tổng đơn tiếp nhận và giải quyết: 68 đơn ( đơn tiếp nhận trực tiếp từ 

phường: 40 đơn, đơn thành phố chuyển: 28 đơn), trong đó   

+ Khiếu nại : 1 đơn 

+ Kiến nghị, phản ánh: 67 đơn 

+ Tố cáo: 0 

Kết quả giải quyết:  

* Tổng số Đơn được Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết : 

+ Tổng số đơn đã giải quyết: 27/28 đơn (bao gồm 01 đơn khiếu nại). 

+ Tổng số đơn tiếp tục giải quyết: 01 đơn 

* Tổng số đơn được tiếp nhận tại UBND phường:  

+ Tổng số đơn phải giải quyết: 40 đơn 

+ Tổng số đơn đã giải quyết: 35 đơn 

+ Tổng số đơn tiếp tục giải quyết: 05 đơn 

V. CÔNG TÁC AN NINH, QUỐC PHÒNG: 

1. Công tác ANCT 

* Công tác an ninh trật tự:  

- Trong năm 2022, tình hình an ninh chính trị tại địa bàn phường luôn được 

giữ vững ổn định, không xảy ra vụ việc gì phức tạp, chưa phát hiện hoạt động 

chống phá của các cơ quan đặc biệt, tổ chức phản động lưu vong, cơ hội chính trị, 

tiêu cực bất mãn, các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng kích động chống 

phá trong dịp tết nguyên đán 2022.  

- Tình hình an ninh chính trị nội bộ, tư tưởng văn hóa được giữ vững, an 

ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông đảm bảo an toàn tuyệt đối không để 
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xảy ra lộ bí mật nhà nước. Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Bãi Cháy 

đoàn kết thống nhất thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước. 

- Tình hình tôn giáo được đảm bảo, chưa phát hiện vấn đề gì liên quan đến 

An ninh chính trị. 

- Tình hình Người nước ngoài trong năm có 78.633 lượt người nước ngoài 

đến lao động, học tập, làm việc tại địa bàn, quá trình cư trú tại địa bàn không xảy 

ra vụ việc liên quan đến ANTT cũng như nhập cảnh trái phép:  

+ Phối hợp với đội An Ninh - Công an thành phố kiểm tra khách sạn Chiêu 

Dương thuộc tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy phát hiện trường hợp người Trung 

Quốc hết hạn thị thực; 

+ Phối hợp cùng phòng PA08 - CAT kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh, công 

tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại hộ ông Nguyễn Văn Sơn - HKTT: 

Tổ 3, khu 7, phường Bãi cháy, TP Hạ Long. Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận có 

01 người Malaysia đang cư trú, cụ thể: 

Họ và tên: Ang An Kok - SN: 15/3/1970. 

Số hộ chiếu: A53485602. 

Thị thực số: AI1361077, ký hiệu: DN, có giá trị đến 11/8/2020, đã gia hạn 

đến 11/8/2021. 

  + Phối hợp đội An Ninh - Công an thành phố kiểm tra 25 căn hộ, 01 khách 

sạn, 01 nhà trọ phát hiện 01 trường hợp người Trung Quốc hết hạn thị thực, 01 

trường hợp người Trung Quốc không đăng ký tạm trú. 

- Tình hình, công tác bảo đảm an ninh tôn giáo: Trên địa bàn không có hoạt 

động truyền đạo trái pháp luật, phát tán tài liệu liên quan đến hoạt động chống phá 

Đảng, chính quyền nhân dân. 

 - Các vấn đề, vụ việc nổi liên quan công tác an ninh khác: Tình hình nội bộ 

Đảng, chính quyền, nhân dân trên địa bàn ổn định, chưa phát hiệu dấu hiệu phức 

tạp. Trên địa bàn không có hoạt động truyền đạo trái pháp luật, phát tán tài liệu 

liên quan đến hoạt động chống phá Đảng, chính quyền nhân dân.  

* Về trật tự an toàn xã hội: Trong năm 2022, tình hình TTATXH ổn định, 

đảm bảo, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không có trọng án xảy ra. 

Việc rà soát lập danh sách, quản lý đối tượng được quan tâm, quán triệt, triển khai 

thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả, tuy nhiên tình hình phạm pháp hình 

sự tăng so với 2021 và giảm so với 2019.  

Do năm 2022 mở cửa du lịch nên tiềm ẩn phức tạp về ANTT, đặc biệt là 

người dân đi du lịch, tắm biển để xe ở khu vực vỉa hè đường bao biển và vỉa hè 
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chung cư Newlife không có người trông coi, không có ý thức tự bảo vệ tài sản, 

tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản. Thời gian gần 

đây, trên địa bàn xuất hiện đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi cướp giật tài 

sản của người dân trên các tuyến đường. Tình hình vi phạm pháp luật xâm hại sức 

khỏe có diễn biến phức tạp, gia tăng so với năm 2021. 

Tình hình tội phạm ma túy: Hiện nay các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã 

hoạt động trở lại đặc biệt các cơ sở kinh doanh Bar, Pub, Karaoke còn tiềm ấn 

phức tạp liên quan đến tệ nạn ma túy đặc biệt tội phạm tổ chức sử dụng ma túy. 

Các đối tượng chủ yếu là đối tượng trẻ tuổi, tụ tập uống bia rượu tại quán bán 

hàng ăn uống, quán Karaoke, quán bar, mở nhạc to… có nhiều điều kiện để tổ 

chức sử dụng ma túy tổng hợp. Tình hình tội phạm tại các lán công nhân trong 

các dự án lớn vẫn có diễn biến phức tạp, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma 

túy vẫn còn diễn ra (chủ yếu là ma túy Heroin). Số đối tượng công nhân tại các 

lán thường xuyên có biến động gây khó khăn trong công tác quản lý.  

-Trong năm 2022, tại địa bàn xảy ra 29 vụ phạm pháp hình sự (trong đó: 

đánh bạc: 03, Cố ý gây thương tích: 04, TCTS:11, cướp giật tài sản: 06, giáo cấu 

với trẻ em: 01, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01, Chứa mại dâm: 02, Cố ý làm hư 

hỏng tài sản: 01). Tình hình phạm pháp hình sự tăng 6 vụ so với năm 2021. 

- Tình hình vi phạm hành chính: xảy ra 31 vụ= 42 đối tượng, trong đó: 

(đánh bạc: 02; gây thương tích cho người khác: 12, Gây thương tích thành viên 

trong gia đình: 02, Tàng trữ trái phép chất ma túy: 02; Sử dụng ma túy: 10; cố ý 

làm hư hỏng tài sản người khác: 01; TCTS: 01). Tổng số tiền sử phạt hành chính: 

158.000.000 đồng. 

- Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy: Công an phường đã 

bắt quả tang 9 vụ = 13 đối tượng (trong đó 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma 

túy, 08 đối tượng có hành vi tang trữ trái phép chất ma túy (đạt 9/6= 150% chỉ 

tiêu năm 2022); rà soát lập danh sách đối tượng cần quản lý gồm: 216 đối tượng, 

(trong đó: nghiện: 17, sau cai nghiện 13, sử dụng ma túy: 06, nghi sử dụng ma 

túy: 82); Đã tiến hành triệu tập xét nghiệm: 96/128 đối tượng nghiện (dương tính 

13; âm tính: 83). Lập 10 hồ sơ người sử dụng ma túy, lập 01 hồ sơ CNBB đã 

chuyển tòa án TP Hạ Long, 32 đối tượng còn lại (chuyển nơi ở, không cư trú tại 

địa phương: 16, không có mặt tại nhà: 05, không hợp tác: 03, bị bắt: 05, cai nghiện 

bắt buộc: 03); 7/15 đối tượng sau cai (âm tính: 07); 20/81 đối tượng nghi sử dụng 

ma túy (âm tính: 17, dương tính: 03) đã lập 03 hồ sơ quản lý người sử dụng ma 

túy; Lập 08 hồ sơ cai nghiện bắt buộc; Xử phạt vi phạm hành chính 02 đối tượng 



15 
 

sử dụng chất ma túy = 3 triệu đồng; đưa 03 đối tượng nghiện đi cai nghiện tự 

nguyện ( đạt 3/11= 27,3% chỉ tiêu năm). 

- Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế: Phối hợp với đội CSKT 

kiểm tra 01 cơ sở thực phẩm, 01 phương tiện, 01 kho hàng thu giữ 550KG thực 

phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc, 476 sản phẩm thuốc tân dược các loại không 

có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, 1000 điếu thuốc 

lá điện tử không có nguồn gốc; Phối hợp Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh 

thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi nhận hối lộ. 

- Công tác tiếp nhận giải quyết tin báo: Trong năm 2022 tiếp nhận 36 tin 

báo, tố giác liên quan đến ANTT (trong đó: Trộm cắp tài sản: 3, Chết chưa rõ 

nguyên nhân: 17; Cố ý gây thương tích: 08; Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi: 01; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:01; Cướp tài sản: 01; Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: 04; Vi phạm quy định về an 

toàn lao động: 01); Đã chuyển Công an Thành phố 36/36 vụ đảm bảo đúng theo 

quy định.  

- Công tác đảm bảo TTATGT – TTĐT: Trong năm xảy ra 84 vụ tai nạn, va 

chạm giao thông, hậu quả: 07 người chết, 81 người bị thương. (Tình hình tai nạn 

giao thông tăng hơn so với năm 2021 cả về số vụ, số người chết và bị thương).  

Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT. Kết quả: xử lý 650 trường 

hợp vi phạm. (trong đó: 27 ô tô, 593 mô tô, 14 xe gắn máy, 13 xe máy điện, 03 xe 

đạp). Tổng số tiền xử phạt là: 378.495.000 đ. 

- Công tác quản lý cư trú: Kiểm tra KV1: 8918 hộ = 28.039 nhân khẩu 

(thường trú: 8.679 hộ= 26.746 NK, tạm trú 239 hộ= 1.293 NK) (đạt 8918/8611= 

103,0%); Bổ sung tài liệu vào tàng thư: 1101 tài liệu; Kiểm tra 789 lượt nhà trọ, 

phòng trọ = 2436 nhân khẩu, 48 lượt lán trại= 436 nhân khẩu; Qua kiểm tra phát 

hiện xử phạt 27 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt = 21.000.000 đồng (đạt 27/20 

chỉ tiêu năm = 135,0 %); tiếp nhận đăng ký, quản lý cư trú: Tiếp nhận, giải quyết 

3.654 hồ sơ đăng ký cư trú, trong đó tiếp nhận qua DVC: 430 hồ sơ (Thường trú: 

1653; Tạm trú: 430); Phối hợp cùng Đội QLHC về TTXH cấp 225 Căn cước công 

dân gắn chip và 1433 định danh điện tử cho công dân tại trụ sở Công an phường, 

350 học sinh; Xử lý 110 hồ sơ căn cước sai hỏng, thiếu thông tin; Nhập 953 thông 

tin BHXH lên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông báo số định danh cá 

nhân cho 4967 trường hợp. 

- Công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, cỗng cụ hỗ trợ: Trong năm 

2022 đã vận động thu nộp 13 tru hợp giao nộp vũ khí VLN-CCHT: 06 dao, kiếm; 

1,1 kg pháo; 01 khẩu súng K54; 60 viên đạn và 04 băng tiếp đạn của súng. (đạt 
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13/12 chỉ tiêu năm =108%); Thực hiện ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua 

bán, đốt pháo nổ trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các tổ dân, khu 

phố, cơ quan, doanh nghiệp và các trường học trên địa bàn phường. Dán 20 Pano, 

áp phích tuyên truyền về tác hại của vũ khí, vật liệu nổ đối với tính mạng con 

người, qua đó vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

- Công tác PCCC và CNCH, tai nạn lao động: Năm 2022 xảy ra 04 vụ cháy 

(02 vụ cháy nhà dân, 01 vụ cháy phương tiện do rủi ro, 01 vụ cháy rừng), thiệt hại 

tài sản không đáng kể, không có thiệt hại về người xảy ra. 

+ Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC đối với 03 trường mầm 

non, cơ sở mầm non tư thục, các nhóm trẻ trên địa bàn phường Bãi Cháy, thu thập 

hồ sơ quản lý theo thẩm quyền. 

+ Tổ chức 01 Hội nghị huấn luyện PCCC và CNCH cho 148 cán bộ thành 

viên tổ dân phòng 12 khu phố; tổ chức 12 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền PCCC 

và CNCH tại 12 khu phố, 01 trường học: 2378 người tham gia. 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH, 

qua đó đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường 48 lượt, trên phương 

tiện lưu động (xe TTĐT) 48 lượt, dán 02 Pano trên phương tiện lưu động về việc 

tuyên truyền Quyết định số 10/2022-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về quy định công tác PCCC đối với Hộ gia đình, nhà để ở kết hợp 

sản xuất kinh doanh. 

+  Xây dựng mô hình phong trào toàn dân PCCC đã được xây dựng tại các 

khu dân cư: Duy trì 01 mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn PCCC” tại khu phố 

9A. 

+ Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC đối 

với 5.554 nhà ở hộ gia đinh và 761 cơ sở quản lý theo phụ lục 4 (Trong đó có 107 

nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh). 

+ Rà soát số nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh lắp đặt “chuồng cọp”, 

chưa có lối thoát thứ 2, tổng 45 cơ sở; Hộ gia đình lắp đặt “chuồng cọp”, chưa có 

lối thoát thứ 2, tổng số: 54 Hộ gia đình. Vận động được 30 hộ gia đình, nhà để ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện gỡ bỏ lồng sắt “chuồng cọp” 

tạo lối thoát nạn thứ 2 (Tổng hiện tại được 30/99 = đạt 30% trên tổng số 99 hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc diện này). 

+ Công an phường xử lý 35 trường hợp vi phạm hành chính về phòng cháy, 

chữa cháy).  

 2. Công tác Quân sự: 
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- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai thực hiện hoàn 

thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra;  xây dựng Kế hoạch phối hợp 

với các lực lượng chức năng bảo đảm tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn 

phường, tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các khu vực điểm nóng về ANCT trên địa 

bàn. Phân công các Khu đội trưởng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể Khu phố 

tăng cường tổ chức tuần tra đảm bảo không xảy ra tình trạng đốt pháo, thả đèn trời 

trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trong các dịp Lễ lớn diễn 

ra trên địa bàn phường. Chỉ đạo các lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực 

lượng chức năng của phường tham gia dập cháy rừng; hỗ trợ, tham gia vây bắt đối 

tượng có ý định cướp ngân hàng; cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn phường. 

- Huy động Dân quân phường tham gia Cụm huấn luyện Dân quân phường 

Hùng Thắng, Bãi Cháy, Giếng Đáy năm 2022 đảm bảo về quân số; Xây dựng lực 

lượng tham gia Hội thao Trung đội DQCĐ do Ban CHQS Thành phố tổ chức, kết 

quả đạt giải 3 toàn đoàn, cá nhân đồng chí Trung đội trưởng đạt giải nhất 

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022 đảm bảo 22/22 công dân có Lệnh 

gọi nhập ngũ. 

- Công tác tuyển quân, đăng ký tuổi 17: Chủ động xây dựng, triển khai thực 

hiện Kế hoạch tổ chức đăng ký NVQS năm 2022; Lập danh sách nam công dân đủ 

17 tuổi năm 2022 báo cáo các cấp theo quy định. Tính đến ngày 10/6/2022 đã đăng 

ký cho 172 nam công dân; Thực hiện di chuyển nghĩa vụ quân sự cho 132 nam 

công dân trên địa bàn phường đỗ Cao Đẳng, Đại học; Tổ chức rà soát nguồn công 

dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, lập danh sách đề nghị phát 

lệnh khám sơ tuyển, ngày 19/10 đã tổ chức khám sơ tuyển cho 120 công dân. 

- Công tác chính sách, hậu phương Quân đội: Tiếp tục triển khai dứt điểm 

việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 

chính phủ về chính sách với các đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu BVTQ và 

làm nhiệm vụ Quốc tế 30/4/1975; rà soát, báo cáo các đối tượng cán bộ Quân đội 

nghỉ hưu trên địa bàn theo quy định. 

- Công tác xây dựng lực lượng: Thực hiện xây dựng lực lượng dân quân tự 

vệ theo biên chế; triển khai kế hoạch Công tác Dân quân tự vệ năm 2022, kế hoạch 

Giáo dục chính trị - pháp luật, Huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ năm 2022, 

hoàn thiện các văn kiện chiến đấu phòng thủ và tiến hành thông qua Ban CHQS 

thành phố phê duyệt. 

- Công tác Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh: Ban CHQS phường 

tham mưu cho Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP&AN) phường Bãi 

Cháy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh (QP&AN) 

đối tượng 4 năm 2022 và lập danh sách đối tượng 4 chưa tham gia Bồi dưỡng kiến 

thức Quốc phòng An ninh. 
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VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Ưu điểm: 

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, linh hoạt, 

sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, sự phối 

hợp của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường; sự nỗ lực, chung sức của cả hệ 

thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân; Phường Bãi Cháy 

cơ bản giữ vững địa bàn an toàn, tạo đà phát triển kinh tế; thu ngân sách và các 

chỉ tiêu thu ngân sách cơ bản tăng cao so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội, lao 

động, việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan 

tâm. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho các đối tượng thị hưởng.  

Công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường được triển khai quyết liệt. 

Công tác giải quyết đơn thư được duy trì. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an 

toàn xã hội được đảm bảo. 

 2. Một số tồn tại, hạn chế: 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm của phường 

vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 

 - Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến các ngành nghề, lĩnh vực mũi nhọn của địa phương (dịch vụ, du lịch), tiếp tục 

tác động lớn đến nguồn thu ngân sách.  

 - Công tác phối hợp triển khai rà soát, kê khai lập sổ bộ thuế phi nông 

nghiệp còn nhiều bất cập, xảy ra nhiều sai sót gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến 

độ thu nộp ngân sách năm 2022. 

 - Việc giải quyết các TTHC đã được triển khai thực hiện tốt, tuy nhiên tỷ 

lệ hồ sơ tiếp nhận qua Dịch vụ công mức độ 3-4 còn thấp do người dân chưa quen 

với việc nộp hồ sơ qua mạng, trình độ công nghệ thông tin của một số bộ phận 

người dân còn thấp, chưa quen với việc sử dụng các ứng dụng tiện ích để thực 

hiện đẩy hồ sơ lên môi trường mạng; hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công 

ích không có phát sinh hồ sơ do tâm lý e ngại của người dân không muốn thực 

hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Vẫn còn tình trạng chậm muộn hồ sơ ( chủ 

yếu là hồ sơ liên thông thuộc lĩnh vực đất đai). 

 - Công tác phổi hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý đất đai, xây 

dựng trên địa bàn phường chưa được thường xuyên, chặt chẽ nên vẫn còn xảy ra 

tình trạng san gạt đất, xây dựng trái phép, không phép, sai quy hoạch….; Công 

tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn chưa 

thật sự quyết liệt, vẫn còn xảy ra trạng xả rác thải ra nơi công cộng….  

- Công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư, tranh chấp còn chậm. 

VII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023: 
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1. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phấn 

đấu hoàn thành ở mước cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm. 

2. Tiếp tục triển khai việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch thành 

phố . 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng 

chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp cuối năm. 

4. Tiếp tục giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 

các công trình theo Nghị quyết 21-NQ/TU. 

5. Tăng cường công tác quản lý TTĐT trên địa bàn, kịp thời kiểm tra, xử lý 

tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán kinh doanh. Tăng cường công 

tác kiểm tra, xử lý, kịp thời phát hiện các trường hợp xả rác thải bừa bãi, đặc biệt 

xử lý các trường hợp xả rác khu du lịch. 

6. Chủ động thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ đảm bảo vững chắc quốc 

phòng - an ninh, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội; không để bi động, bất ngờ; tập trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm 

hình sự, ma túy, kinh tế; quan tâm phòng ngừa đấu tranh tội phạm trộm cắp, cố ý 

gây thương tích, tín dụng đen…. 

7. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật 

tự xây dựng, tài nguyên, môi trường. Chủ động triển khai các hoạt động đảm bảo 

công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường.  

8. Duy trì trực tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần và nâng cao tỷ lệ giải quyết 

đơn thư, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp.  

Tăng cường cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

lề lối làm việc; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giải quyết TTHC tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết 

TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. 

9. Tiếp tục làm tốt công tác lao động, giải quyết việc làm; công tác bảo trợ 

xã hội, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác 

giảm nghèo. 

10. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các dịch vụ văn hóa, tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều 

kiện; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cơ sở giáo dục 

mầm non trên địa bàn…. 

Duy trì tiếp sóng của tỉnh và thành phố trên hệ thống truyền thanh không 

dây; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của phương 

(công tác cải cách hành chính, phòng chống dịch bệnh, công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm, tuyên truyền theo các nội dung theo trọng tâm của UBND Thành 

phố..). 
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11. Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Triển khai  

kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia và duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia năm 

2023; Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn 

phường; Tăng cường công tác phòng chống dịch sởi, bạch hầu, viêm não nhật bản, 

sốt xuất huyết trên địa bàn phường; Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tư vấn các 

bà mẹ đưa con đi tiêm chủng thường xuyên; Tiếp tục rà soát, tư vấn, tuyên truyền 

các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng đi tiêm chủng; Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng chống dịch bệnh trên người; phòng chống dịch bệnh cho gia 

súc, gia cầm trên địa bàn phường, đảm bảo không để phát sinh ổ dịch. 

12. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 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 giai đoạn 2022 

- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của phường. 

Trên đây là báo cáo của UBND phường Bãi Cháy về kết quả thực hiện nhiệm 

vụ công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023./. 

Nơi nhận: 

- UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND Thành phố ; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường; 

- Đại biểu HĐND phường ; 

- Lưu: VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

                

Nguyễn Văn Tuấn 
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