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  UỶ BAN NHÂN DÂN
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Số:        /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày     tháng    năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh những tháng đầu 
năm 2022 đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng; 
thời tiết rét đậm, rét hại, giá cả một số vật tư, nguyên liệu đầu vào, nhu yếu phẩm 
tăng cao… Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của 
các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của 
phường đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

 Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 1450 tỷ 490 triệu đồng, đạt 
51,77% so với kế hoạch năm, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó nông 
nghiệp – thủy sản ước đạt 73 tỷ 450 triệu đồng, tăng 6,6% so với năm 2021; công 
nghiệp – xây dựng ước đạt 1089 tỷ 247 triệu đồng, tăng 21,5%; Dịch vụ - vận tải ước 
đạt 287 tỷ 793 triệu đồng, tăng 17,4%.

1. Nông nghiệp, thuỷ sản

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 44 tỷ 490 triệu đồng, tăng 6,96% so 
với cùng kỳ năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng 254,34 ha, giảm 4,6 ha so với cùng 
kỳ, trong đó diện tích cây vụ đông 78 ha, đạt 97,5% kế hoạch; diện tích lúa chiêm 
xuân 2021 gieo cấy được 131,44 ha, năng suất bình quân 75,4 tạ/ha, tăng 5,3 tạ/ha so 
với vụ chiêm năm 2021. Chỉ đạo nhân dân gieo cấy xong diện tích lúa mùa sớm, tiếp 
tục chỉ đạo nhân dân cấy diện tích lúa mùa muộn đảm bảo đúng lịch thời vụ, cơ cấu 
giống.
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Giá trị chăn nuôi – thủy sản ước đạt 24 tỷ 460 triệu đồng, tăng 6,6% so với 
cùng kỳ năm 2021. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, 
gia cầm và thủy sản, không để xảy ra ổ dịch nguy hiểm nào trên đàn gia súc, gia cầm. 

Duy trì tốt công tác dự báo tình hình sâu bệnh, chủ động phòng trừ dịch hại kịp 
thời; làm tốt các khâu dịch vụ nông nghiệp. 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đê, kè, cống trên địa bàn 
phường; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên ban chỉ huy; Xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN; chủ động ứng phó với mọi diễn 
biến mùa mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Công nghiệp - xây dựng

Sản xuất công nghiệp – xây dựng có mức tăng trưởng cao, trong đó giá trị sản 
xuất ngành công nghiệp ước đạt 1089 tỷ 247 triệu đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ 
năm 2021; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 35 tỷ đồng, tăng 6,4% so với 6 
tháng đầu năm 2021; 

3. Dịch vụ 

Hoạt động thương mại – dịch vụ 6 tháng đầu năm tiếp tục có khởi sắc, nhiều 
ngành có mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 287 tỷ 793 
triệu đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ 2021

4. Thu chi ngân sách: 
- Thu chi ngân sách: Chỉ tiêu giao. 4.032.735.000 đồng, tổng thu ngân sách đạt 

2.205.215.000 đồng, đạt 54,68% so với dự toán đầu năm. 
- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách 2.111.147.000 đồng đạt 52,35 % so với dự toán.
5. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi  trường: 

Thực hiện tốt việc kiểm tra sử dụng đất của các tổ chức và cá nhân được giao 
đất, sử dụng đất trên địạ bàn phường, giải quyết kịp thời các hồ sơ giao dịch về đất 
đai.

 Xây dựng các Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và xây dựng, công tác quản lý về khoáng 
sản, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường. Triển khai thực hiện lập quy 
hoạch chi tiết phường Long Xuyên.

Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý 
đô thị, Hạt quản lý đê Kinh Môn làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi 
ngoài để khắc phục các tồn tại vi phạm về các lĩnh vực: đất đai, môi trường, giao 
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thông, đê điều.
6. Quản lý xây dựng đô thị:

Làm tốt công tác quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống đường giao thông trong 
khu dân cư và giao thông nội đồng, không để các loại xe quá khổ, quá tải đi vào 
đường giao thông. Công trình nghĩa trang Liệt sỹ đang trong giai đoạn hoàn thiện, 
khu dân cư Duẩn Khê xây dựng và mở rộng một số tuyến đường từ cổng ông Thoa 
đến cống tiêu úng.

Quản lý tốt trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, 6 tháng đầu năm trên địa bàn 
phường có 17 hộ gia đình, cá nhân được cấp phép xây dựng nhà ở.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI

1. Công tác giáo dục 

 Ba nhà trường đã hoàn thành chương trình năm học 2021 - 2022, trong năm học 
ba nhà trường đã thưc hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ 
thông mới ( lớp 1, 2, 6). Tham gia và đạt kết quả trong các cuộc thi…Kỳ thi vào 
THPT có 41 học sinh đăng ký dự thi.

2. Công tác y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức 
khỏe, phòng bệnh, an toàn thực phẩm và công tác khám chữa bệnh. Đến nay toàn 
phường tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid – 19 đạt 97%, số đối tượng được tiêm mũi 3, 
mũi 4 đạt 73%.

Thực hiện chương trình y tế Quốc gia đều đảm bảo theo kế hoạch trên giao, tổ 
chức khám và chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được 1500 lượt người, tỷ lệ tiêm 
phòng tại trạm đạt 60% không có tai biến trong tiêm chủng, uống vitamin A đạt 98%; 
Khám chuyên khoa mắt đợt 1 năm được 56 bệnh nhân.

Phối hợp với Trạm y tế phường thực hiện đa dạng hóa các biện pháp tranh thai, 
giúp các cặp vợ chồng đủ điều kiện lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp. Tiếp 
tục thực hiện Đề án đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của sàng lọc sơ sinh và sàng lọc 
trước sinh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

3. Văn hoá, thông tin, thể thao

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và vận động toàn dân, các cơ sở sản xuất 
kinh doanh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid -19. Đẩy 
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mạnh chất lượng phát thanh, truyền thanh, duy trì thời lượng phát sóng, tiếp sóng 
theo quy định của Đài truyền thanh thị xã. Xây dựng và triển khai các hoạt động kết 
hợp viết các tin bài tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng 
an ninh tại địa phương. 

4. Chính sách xã hội

Thực hiện nghiêm túc các chính sách an ninh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các 
chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và các đối tượng bảo 
trợ xã hội được đầy đủ kịp thời. 

Công tác giảm nghèo: trong toàn phường có 22 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 
1,24%, hộ cận nghèo 22 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo 1,24%.

III. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác cải cách hành chính:

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường được quan tâm chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện; ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, thực hiện  
nghiêm túc chế độ báo cáo quý, 6 tháng theo quy định.

6 tháng đầu năm UBND phường tiếp nhận 851 hồ sơ TTHC, trong đó 100% hồ 
sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 229 hồ sơ, đạt tỷ lệ 22,03%, số hồ 
sơ có số hóa kết quả là 187 hồ sơ, đạt tỷ lệ 22,03%.

2. Công tác xây dựng chính quyền

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính 
phủ, thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước. 

Tổ chức thành công bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa 
bàn phường. Tiếp nhận 5 công chức mới được tuyển dụng vào làm việc, làm thủ tục 
nâng lương trước hạn, nâng lương thường xuyên đối với cán bộ công chức đảm bảo 
chế độ.

IV. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, TƯ PHÁP, ANTT, QUỐC PHÒNG

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo
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Duy trì lịch tiếp công dân theo quy chế vào ngày thứ 5 hàng tuần, tổ chức tiếp 
định kỳ được 23 buổi, tiếp nhận và xử lý 4 đơn đề nghị của công dân (không có đơn 
khiếu nại, tố cáo), đã có kết quả giải quyết và trả lời công dân 3/4 đơn đạt 75%.

2. Công tác tư pháp:

Xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật, kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật năm 2021, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản như: Luật đất đai 
2013, Luật hoà giải ở cơ sở, Luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản Luật liên 
quan đến phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực giai đình, Luật phòng 
chống tham nhũng, luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác quản 
lý hộ tịch, chứng thực: 

3. Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch làm sạch, làm sống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, tiếp tục thực hiện Đề án 06 về 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. Giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự

3. Công tác Quân sự địa phương.

Duy trì nghiêm chỉ thị lệnh sẵn sàng chiến đấu của BCH quân sự thị xã, tổ chức 
lực lượng trực chiến, trực tết, trực đêm tại công sở, tuần tra canh gác bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, các bước thực hiện đảm bảo đúng quy trình, 
giao được 11 thanh niên nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện năm 2022 do Ban chỉ huy quân sự 
thị xã xây dựng đảm bảo đúng thành phần, đủ quân số và thời gian huấn luyện, kết quả 
huấn luyện xếp loại khá.

V. MỘT SỐ HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Một số hạn chế, yếu kém

Thủ tục pháp lý để xúc tiến đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án đã có 
quyết định chủ trương đầu tư vào cụm công nghiệp Long Xuyên còn chậm; tiến độ 
thực hiện công trình Nghĩa trang Liệt sỹ còn chậm so với kế hoạch.

- Công tác quản lý hành lang, lề, đường giao thông còn gặp nhiều khó khăn, phức 
tạp, nhất là việc các hộ dân xây dựng các công trình nhà ở, tập kết vật liệu, vận chuyển 
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vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông. Việc khắc phục vi phạm 
trong hoạt động bến bãi, hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi còn chậm.

Tình trạng vi phạm Luật bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra; tình trạng khói bụi, 
tiếng ồn, xả nước thải… từ các hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi 
trường. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh chưc thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ 
môi trường.

- Tình hình an trật tự tuy ổn định nhưng một số loại tội phạm vẫn diễn biến 
phức tạp như tệ nạn ma túy, cờ bạc, chộm cắp vẫn còn xảy ra.  

Đối với hai lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và xây dựng , phát triển chính 
quyền điện tử, chính quyền số chưa có nhiều kết quả đột phá.

Cơ sở vật chất của các trường học còn thiếu, chưa được đầu tư xây dựng, chất 
lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT còn thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở 
mức cao. Số lượng các tin bài trên đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử còn hạn 
chế, chất lượng các tin bài chưa đảm bảo

2. Một số nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém

2.1. Nguyên nhân khách quan

Những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid - 19 vẫn diễn bến khó lường, số ca F0 
tăng nhanh trong cộng đồng ( trong đó có nhiều cán bộ, công chức) đã tác động 
không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế của phường.

Thời tiết những tháng đầu năm không thuận lợi đã ảnh hưởng lớn đến năng 
suất, chất lượng và giá cả sản phẩm nông nghiệp nhất là các loại cây vụ đông chủ lực 
như hành, tỏi. Lạm phát có xu hướng tăng, giá cả xăng, dầu và các mặt hàng thiết yếu 
tăng cao dẫn đến người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất chuyển đổi số còn thiếu và chưa 
đồng bộ, kho dữ liệu dùng chung chưa được xây dựng để khai thác dẫn đến việc triển 
khai các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 còn nhiều rào cản.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Tính chủ động, linh hoạt trong giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền chưa 
được phát huy tốt; chất lượng chuyên môn của một số cán bộ, công chức còn có 
những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
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Công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá các hoạt động có việc chưa kịp thời; công 
tác phối hợp giải quyết vướng mắc, khó khăn giữa các công chức chuyên môn chưa 
thực sự chặt chẽ, hiệu quả.

Về nhận thức và ý thức của một số công dân chưa đây đủ, chưa chấp hành 
nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định 
tại địa phương.

PHẦN  II

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 
2022 ở mức cao nhất, trong 6 tháng cuối năm 2022, đề nghị tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện có hiệu quả cao nhất các 
nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Đảng uye, Nghị quyết của HĐND phường, 
kế hoạch và các chương trình, văn bản chỉ đạo của UBND phường về phát triển kinh 
tế - xã hội.

2. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch Covid – 
19 ( nhất là biến chủng mới của viruts SÁ – Cov-2), vừa phục hồi, phát triển kinh tế - 
xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống 
dịch, không chủ quan, mất cảnh giác.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản 
xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022-2023. Theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết, dịch 
bệnh để có biện pháp ứng phó kịp thời. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản các loại, tiếp tục tuyên truyền để các hộ chăn nuôi tái đàn 
lợn. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chủ động, sáng 
tạo, vượt khó, từng bước ổn định sản xuất, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao 
động, đây là chìa khóa để đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế.

4. Tăng cường nạo vét mương máng tưới, tiêu, chủ động cho việc sản xuất vụ 
mùa. Tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các sự cố đê, kè, cống, làm tốt công tác 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, chủ động ứng phó khi có sự cố 
xảy ra.
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5. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, công việc đột phá 
năm 2022, tập trung các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư tại cụm 
công nghiệp Long Xuyên. 

6. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong quy hoạch sử dụng đất của phường 
đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt. Tăng cường 
công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp 
khai thác khoáng sản trái phép, tự ý xây dựng công trình vi phạm pháp luật. 

7. tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các v phạm về trật tự xây dựng, 
an toàn giao thông và vi phạm an toàn giao thông; hướng dẫn người dân chấp hành 
việc đề nghị cấp giấy phép xây dựng trước khi xây dựng và kiểm tra sau cấp phép. 
Xây dựng kế hoạch, tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, ngăn chặn 
xử lý xe quá khổ, quá tải.

8. Tập trung khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn thu để phát triển 
kinh tế - xã hội. Rà soát các nguồn thu còn tiềm năng để khai thác tăng thu. Ddeieuf 
hành ngân sách một các linh hoạt chủ động, quản lý chặt chẽ chi ngân sách tiết kiệm, 
hiệu quả.

9. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành 
chính, tập trung vào 02 lĩnh vực là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, phát triển 
chính quyền điện tử, chính quyền số. Triển khai hiệu quả Đề án 06 về phát triển, ứng 
dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch.

10. Triển khai thực hiện tốt sinh hoạt hè cho học sinh, kiểm tra, củng cố cơ sở 
vật chất, trang thiết bị trường học để phục vụ khai giảng năm học mới 2022-2023; 
nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học.

11. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, giám sát dịch tễ; chủ 
động phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân 
dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông về dân số KHHGĐ và bình đẳng giới 
nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh.

12. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT 
chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2022. Tập trung ứng 
dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử 
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dụng dịch vụ công mức độ 3 khi thực hiện các TTHC giao dịch trực tuyến đã được 
triển khai. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ bến giáo dục pháp luật. 

13. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng và tỷ lệ lao động qua 
đào tạo để thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các 
hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, vật chất tinh thần đối với thương binh, bệnh 
binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm 
ngày thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022.

14. Thực hiện tốt công tác tiếp côngvdân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn đề 
nghị của công dân, phòng chống tham nhũng, tiêu cực bảo đảm công khai minh bạch. 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận sau thanh tra, kiểm tra của tỉnh, 
thị xã đã ban hành.

15. Chủ động nắm tình hình người nước ngoài, tình hình nội bộ nhân dân, hoạt 
động các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an 
ninh trật tự, tăng cường tấn công trấn áp tội phạm và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giải 
quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra.

16. Thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng; 
huấn luyện, hội thi, hội thao. Thực hiện tốt công tác quân sự, công tác rà soát nắm 
chắc nguồn công dân nhập ngũ; Tổ chức tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ năm 20223.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu 
năm và một số nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2022./.

 Nơi nhân:

 - Thường trực Đ/uỷ( để b/c);

 - Đại biểu HĐND phường( để b/c);

 - Thường trực UBND phường;

 - Lưu VP, VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Giang
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