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tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 

 

 Thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm năm 2022 cán bộ, công chức phường tập 

trung cao trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và tập trung triển khai các 

công trình mục tiêu năm 2022, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND 

phường đã đề ra. 

I. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: 

1. Lĩnh vực kinh tế:  

1.1 Phát triển thương mại, kinh doanh dịch vụ: Tuyên truyền vận động nhân dân 

tiếp tục duy trì và mở rộng các loại hình buôn bán sản xuất kinh doanh, mở mang các 

dịch vụ, ngành nghề. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, do tình hình dịch bệnh Covid 

– 19 diễn biến phức tạp nên các loại hình kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn, chậm 

phát triển. 

1.2 Sản xuất nông nghiệp: Vụ Xuân năm 2022, toàn phường có tổng số diện tích 

gieo cấy là 26,5ha, tuyên truyền nhân dân gieo cấy đúng lịch thời vụ. Qua thăm đồng 

đánh giá năng suất lúa vụ Xuân năm 2022 đạt 4,6 tấn/ha (giảm 0,6 tấn/ha so với vụ 

Xuân năm 2021), hiện nay nhân dân đã thu hoạch xong và đang tập trung gieo cấy lúa 

vẹ Hè Thu. 

1.3 Công tác xây dựng cơ bản: Tổ chức quyết toán, trình cấp nguồn và giải ngân 

các công trình thuộc chương trình mục tiêu năm 2021 gồm: Đường giao thông; mương 

thoát nước, rải thảm nhựa, lát vỉa hè ngõ 64, đường Nguyễn Xí.  

- Trình Quyết toán hoàn thành các công trình: Đường giao thông hạ tầng xen dắm 

dân cư tổ dân phố 1; Nâng cấp đường Nguyễn Xí đoạn từ đường Hà Huy Tập đến trụ 

sở UBND phường cũ. Trình chấp thuận nghiệm thu công trình: Xây dựng cổng hàng 

rào trụ sở phường và hàng rào, vườn cổ tích trường Mầm non Hà Huy Tập. 

- Tổ chức thi công rải thảm nhựa ngách 1/242, đường Hà Huy Tập; ngõ 20, đường 

Nguyễn Xí; Ngách 45/41, đường Hàm Nghi (kế hoạch CTMT năm 2022). 

- Triển khai thi công hoàn thành các công trình: Đường giao thông đoạn từ trụ sở 

UBND phường đến ngõ 56, đường Phú Hào; Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Cồn Bóng, 

phường Hà Huy Tập (giai đoạn 1). 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nạo vét mương 

thoát bẩn từ đường Phú Hào đến đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, đến nay thi 

công đạt 75% khối lượng. 

- Tổng hợp kế hoạch chương trình mục tiêu năm 2022 trình thành phố giao chỉ 

tiêu, xin thành phố phê duyệt. 

- Trình xin chủ trương: Phê duyệt quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa 

TDP4; Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Cồn Bóng giai đoạn 2; Nút giao đường phía Tây 

trường THCS Lê Văn Thiêm với đường Hàm Nghi; Điều chỉnh quy hoạch Hạ tầng khu 
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dân cư Bàu Rạ đoạn đất ông Trần Xuân Tình giao giữa ngách 20/430 với ngõ 430, 

đường HHT; Cống hóa mương thoát nước kết hợp đường giao thông đoạn từ đường 

Hoàng Xuân Hãn đến CVTT thành phố Hà Tĩnh.  

- Trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình: Cải tạo Đài tưởng niệm 

liệt sỹ phường; Cải tạo trụ sở UBND phường. 

1.4 Công tác quản lý đất đai, môi trường: Ráp giá bộ thuế đất phi nông nghiệp 

chu kỳ 2022 – 2026, lập bộ thuế đất nông nghiệp năm 2022; Phối hợp ban bồi thường 

giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án thi công trên địa bàn phường; Tiếp nhận và 

giải quyết 06 đơn thư của công dân. Thực hiện tốt các giao dịch về đất đai với nhân 

dân tại phòng giao dịch Một cửa. 

1.5 Về công tác thu chi ngân sách: Thực hiện nhanh chóng, kịp thời các chế độ 

chính sách trong dịp Tết nguyên đán 2022 cho cán bộ công chức, người lao động cơ 

quan phường và Tổ dân phố. 

Thực hiện nghị quyết Hội đồng nân dân thành phố và quyết định số 3306/QĐ-

UBND  ngày 31/12/2021 của HĐND TP Hà Tĩnh về nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 

2022 đối với UBND phường Hà Huy Tập; Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

10/01/2022 của HĐND phường Hà Huy Tập về việc phê chuẩn dự toán thu, chi và 

phân bổ ngân sách năm 2022: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tập trung khai thác các nguồn thu, đảm bảo 

nguồn chi tiền lương, phụ cấp, chi công tác an sinh xã hội và chi phục vụ các hoạt động 

thường xuyên trên địa bàn. 

- Tổng thu NSNN ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2022 là 49.997.131.000 

đồng/325.180.000.000 đồng đạt 15% so với kế hoạch đề ra. 

-  Ngân sách phường được hưởng là 5.331.047.000 đồng/6.535.000.000 đồng. 

Trong đó:  

+ Thu Ngân sách phường theo chỉ tiêu kế hoạch: 1.845.655.000 

đồng/4.369.000.000 đồng đạt 42% so với kế hoạch đề ra. 

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 791.490.000 đồng. 

+ Thu chuyển nguồn, kết dư ngân sách là 2.693.902.000 đồng. 

- Tổng chi ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm năm 2022 là 3.273.000.000 

đồng/6.535.000.000 đồng đạt 50% so với kế hoạch đề ra. Chi thường xuyên là 

2.973.000.000 đồng. 

1.6 Công tác quản lý đô thị: Xây dựng Kế hoạch và tập trung cao trong công tác 

ra quân lập lại trật tự đô thị trước, trong và sau Têt Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

trên địa bàn phường. Thường xuyên tổ chức các đợt ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, 

cùng với đội quản lý trật tự và công an Thành phố tổ chức các đợt ra quân lập lại trật 

tự đô thị, xử lý các hộ buôn bán hàng rong trên các tuyến đường chính. Tổ chức ký 

cam kết các hộ buôn bán kinh doanh đường Hà Huy Tập, đường Hàm Nghi. 

 - Xây dựng kế hoạch tuần tra, xử lý đổ rác thải tại tuyến đường phía Tây trường 

THCS Lê văn Thiêm từ ngày 09/02 đến ngày 13/02/2022. Kết quả xử phạt VPHC 1 

trường hợp với số tiền 1,5 triệu đồng. 

1.7 Xây dựng phường Văn minh đô thị: Tổ chức trồng 1.746 cây xanh do UBND 

thành phố hỗ trợ: trong đó trồng 900 cây xanh tại Công viên Trung tâm thành phố; 420 
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cây tại các tiêu công viên, hạ tầng khu dân cư của phường, 126 cây ở các trường học; 

300 cây tại Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 

2022 tại Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6. 

2. Văn hóa - xã hội: 

2.1 Công tác thông tin - TDTT: 

Tập trung cao trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và tuyên 

truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần; Trang trí Tết tại Trú sở cơ 

quan phường và nhà bia tưởng niệm phường; Công tác trang trí Tết ở các tuyến đường 

được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, việc lắp đặt đèn Led trên các tuyến đường như 

Hà Huy Tập, Hàm Nghi, Nguyễn Xí, Nguyễn Hoành Từ và các ngõ phố tạo nên không 

khí vui tươi phấn khởi, mừng Đảng, mừng xuân. 

Xây dựng kế hoạch và rà soát các tiêu chí Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa mẫu tại 

các Tổ dân phố 5, 6, 7; giữ vững và nâng cao các tiêu chí Tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa 

mẫu tại Tổ dân phố 2,3; Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng cơ quan văn 

hoá. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp các hoạt động đầu xuân 

như mừng thọ, văn nghệ thể dục thể thao không tổ chức. Tuy nhiên với nhiều hình thức 

khác nhau, UBND phường đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 89 cụ đến tuổi với số 

tiền là 22.700.000 đồng. 

Tổ chức thành công Lễ đón nhận Tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu tại Tổ dân 

phố 1 và Tổ dân phố 2. Khai mạc Đại hội TDTT phường lần thứ V và hoàn thành 03 

bộ môn thi đấu.  

2.2 Công tác chính sách -  xã hội: 

Tổ chức chi trả các chế độ chính sách cho người có công theo nghị định của Chính 

phủ đảm bảo công khai, đúng đối tượng, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính 

sách, người có công. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, đảm bảo dân 

chủ và ổn định dân sinh trong dịp tết.  

Trong dịp tết Nguyên đán, UBND phường phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức 

đã tiếp nhận và trao 468 suất quà, trị giá 141.500.000 đồng, trong đó ngân sách phường 

trích số tiền 22.300.000 đồng để trao cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

người có công, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. 

- Tiến hành rà soát và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng: Hộ nghèo 31 thẻ, hộ cận 

nghèo 30 thẻ, Đến thời điểm này, UBND đã hoàn thành việc cấp thẻ BHYT cho các 

đối tượng theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 14/12/2021 quy định về cơ chế hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025, với tổng đối tượng cần cấp là 69, đả cấp được 53 thẻ, 

còn 16 thẻ sẻ được cấp mới khi đến hạn. 

- Triển khai kế hoạch tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 

01/6/2022, UBND phường đã trao tặng 14 suất quà trị giá 3.500.000 đồng cho các em 

thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. 

2.3 Công tác Y tế - dân số: 
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Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, duy trì tốt công tác khám 

và điều trị tại trạm. Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực 

phẩm trước, trong và sau dịp tết nguyên đán Nhâm Dần. 

Công tác phòng, chống dịch Covid 19: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức 

phức tạp, số người dân trên địa bàn từ các tỉnh thành phố khác trong cả nước về quê để 

đón tết cổ truyền đông. Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo rất quyết 

liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, phát huy tốt hoạt động của các 

tổ phục vụ và tổ Covid cộng đồng, tuyên truyền rộng rải để nhân dân biết và thực hiện, 

nhưng số người bị nhiễm Covid-19 ngày càng tăng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, 

tình hình cơ bản được kiểm soát tốt. 

- Công tác tiêm phòng vắc xin covid-19: Tổ chức tiêm phòng cho các đối tượng 

theo đúng chỉ đạo của Thành phố đảm bảo đạt yêu cầu. 

Về công tác dân số: Tập trung công tác tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch 

hóa gia đình nhưng trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn có 10 trường hợp sinh con thứ 3, 

tình trạng sinh con thứ 3 có chiều hướng tăng mạnh.  

 2.4 Công tác giáo dục:  

Tập trung cao trong công tác dạy và học về các chương trình giáo dục theo quy 

định, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid 19 tại các nhà trường. Trong 

những tháng đầu năm, do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên học sinh mầm 

non đến lớp thưa thớt, học sinh tiểu học vừa kết hợp học trực tuyến, vừa đến lớp, tuy 

nhiên nhà trường cũng đã hoàn thành tốt chương trình dạy và học năm 2021 – 2022 

đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Thành phố.  

 Cuối tháng 5 đã tổ chức tổng kết năm học 2021 – 2022 tại các nhà trường, kết 

quả năm học 2021 – 2022 tại trường Mầm non có 250 cháu được chia thành 9 nhóm 

lớp, có 9/9 lớp đạt tốt, trong đó có 6/9 lớp xuất sắc. Trường tiểu học có 625 học sinh 

với 17 lớp học; có 6 em Học sinh giỏi toán quốc tế, 10 em học sinh giỏi Tỉnh, 40 em 

học sinh giỏi thành phố, có 78% học sinh hòan thành xuất sắc nhiệm vụ, có 02 em chưa 

hoàn thành phải rèn luyện trong hè.  

3. Quốc phòng - An ninh : 

3.1 Quốc phòng:  

Ban hành kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022; Công an phường phối hợp với bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân và công an 

Thành phố tổ chức tuần tra canh gác, xử lý các vi phạm, đảm bảo cho nhân dân vui Tết 

đón xuân và các hoạt động của địa phương.  

Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 cho 49/49 công dân nam công dân đạt tỷ lệ 100%; rà 

soát, quản lý 278 công dân độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tiếp nhận 04 quân nhân hoàn 

thành NVQS trở về địa phương. Tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho 32 đồng chí, 

khám tuyển tại thành phố 16 đồng chí. Có 04 thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo 

100% chỉ tiêu cấp trên giao; trong đó có 02 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân 

dân. Trong điều kiện dịch COVID 19 diễn biến phức tạp, UBND phường đã không tổ 

chức gặp mặt tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, tuy nhiên UBND phường đã phối 

hợp với các Tổ chức đoàn thể, các Tổ dân phố thành lập các Đoàn đến từng gia đình 
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để động viên gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ; Và đã trao quà UBND, 

UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể, vận động xã hội hóa quà cho công dân tham gia 

nghĩa vụ quân sự, công an năm 2021 là 4 triệu đồng/công dân; năm 2022 là 7 triệu 

đồng/công dân. 

Thực hiện hướng dẫn cho 03 thanh niên làm hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các 

trường Đại học, Cao đẳng trong quân đội. Tổ chức đăng ký nam công dân độ tuổi 17; 

Rà soát, phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; Phúc tra quân nhân 

dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2022. Cử 01 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng an ninh đối tượng 3 tại Thành phố, điều động 14 đồng chí tham gia huấn 

luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất tại phường Thạch Linh. 

 3.2 An ninh:  

Trong dịp tết nguyên đán, lực lượng công an phường phối hợp với bảo vệ dân phố 

và lực lượng dân quân tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ các ngày lể tết, giữ gìn ANTT, 

đảm bảo các vấn đề an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác quản lý 

tạm trú, tạm vắng, thực hiện tốt các nội dung về phòng chống pháo trước, trong và sau 

Tết. 

Nhìn chung trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình an ninh trật tự ổn 

định, không xảy ra sự kiện gì gây ảnh hưởng đến chính trị của địa phương. 

4. Hoạt động quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: 

4.1. Thực hiện Quy trình theo cơ chế “Một cửa”: Thường xuyên cập nhật thực 

hiện công khai các bộ thủ tục hành chính, đảm bảo việc duy trì lịch trực tại phòng giao 

dịch Một cửa. Trong 5 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận và giải quyết được 546 thủ 

tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 

100% trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, không có tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. 

4.2. Công tác cải cách hành chính: 

 UBND đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính 

năm 2022. Ngay từ đầu năm, công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết 

liệt và sớm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021. 

Nhằm thực hiện nghiêm Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của 

UBND Tỉnh Hà Tĩnh quyết định ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong đội ngũ CBCC, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 

trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường đả tổ chức cho toàn bộ CBCC ký cam 

kết thực hiện các nội dung quy định tại quyết định 52/2017/QĐ-UBND. Nhờ đó, ngay 

từ đầu năm và cả dịp trước và sau nghỉ Tết nguyên đán, CBCC phường vẩn luôn chấp 

hành nghiêm giờ giấc công sở, thực hiện đi báo cáo, về báo công và đảm bảo duy trì 

lịch trực tại phòng giao dịch Một cửa. Đã tổ chức 01 cuộc tự kiểm tra CCHC nhàm 

chấn chỉnh và khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế UBND thành phố đã chỉ ra. 

 II. HẠN CHẾ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI: 

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên đời sống của nhân dân 

gặp nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển. 
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Công tác giải phóng mặt bằng thi công các dự án trên địa bàn còn gặp nhiều khó 

khăn, việc giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai vượt quá thẩm quyền của phường 

nên rất khó khăn.  

III. NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022: 

Thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 được xác định là thời điểm hết sức 

quan trọng trong việc triển khai xây dựng các công trình, chương trình mục tiêu mà 

nghị quyết HĐND phường và nghị quyết của đại hội Đảng bộ đả đề ra. Tuy nhiên, 

trước tình hình hiện nay, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương luôn xác định nhiệm 

vụ trước mắt cần tập trung đó là thực hiện tốt công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch 

Covid 19. Ngoài ra, cán bộ và công chức phường cần tập trung nổ lực phấn đấu thi đua 

để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau: 

* Về kinh tế: Tiếp tục vận động nhân dân tích cực mở mang các loại hình phát 

triển sản xuất theo hướng đa ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động, mở mang 

các loại hình kinh doanh dịch vụ nhằm tăng năng suất sản lượng và hiệu quả kinh tế, 

tích cực vận động nhân dân chăm bón vụ Hè thu năm 2022 để đạt năng suất cao, chấp 

hành nghiêm việc tiêm phòng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm.  

Tiếp tục tranh thủ các cơ chế đầu tư, hỗ trợ của Thành phố, của Tỉnh để xây dựng 

các chương trình mục tiêu, tích cực huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng để xây 

dựng các công trình hạ tầng khi có quyết định phê duyệt đầu tư của Thành phố. Tiếp 

tục giải quyết các vấn đề tồn đọng trong quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng. Tăng 

cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.  

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, thực hiện triệt để các quy định của 

nhà nước về trật tự kỷ cương đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn phường. 

- Tăng cường khai thác các nguồn thu, chỉ đạo và quản lý tốt nguồn thu, chi ngân 

sách đảm bảo đúng luật và phục vụ tốt các hoạt động của địa phương. Tập trung chỉ 

đạo thực hiện thu các loại thuế đạt kết quả cao. 

- Vận động nhân dân thực tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, tập trung thực 

hiện các chương trình mục tiêu đảm bảo kế hoạch và nghị quyết HĐND phường đã đề 

ra. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc nẩy 

sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

* Xây dựng phường Văn minh đô thị: Tập trung nâng cao các tiêu chí về xây 

dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và hỗ trợ các Tổ dân phố xây dựng Tổ dân 

phố mẫu, xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tại TDP6. Thực hiện 90 ngày cao điểm xây 

dựng TDP mẫu. 

* Văn hóa xã hội: Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của nhà nước bằng các hình thức khác nhau.  

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị 

văn minh gắn với thực hiện tốt các đề án về văn hoá, văn minh đô thị của UBND Thành 

phố, thực hiện tốt các chính sách về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo 

an sinh xã hội.  
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- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo 

dục. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng 

chuyên môn, khám chữa bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế triển khai trên địa 

bàn, tích cực phòng chống dịch bệnh, phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, kiểm 

tra, giám sát công tác VSATTP và phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm chính 

sách dân số, gia đình và trẻ em. 

- Hoàn thành chương trình dạy và học, khai giảng năm học 2022-2023. 

* Quốc phòng -An ninh: Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ 

Đảng viên và lực lượng dân quân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới. Tổ chức Huấn luyện quân sự; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, 

xây dựng đơn vị ATLC – SSCĐ. Tăng cường công tác tuyên truyền phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phối hợp các lực lượng tuần tra, nắm tình hình đấu tranh 

phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, quản lý tạm trú tạm vắng, 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phối hợp giải quyết 

các vụ việc nẩy sinh; Triên kha tuyên truyền và thự hiện Đề án 06./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- TT Đảng uỷ; TT HĐND; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch; 

- Lưu VP- UBND. 

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

               CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

                                                 

                           Nguyễn Văn Huyên 
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