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BÁO CÁO
Chỉ đạo, điều hành của ƯBND thành phố,

tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một sổ nhỉệiii vụ
trọng tâm tháng 12 năm 2022

1. HOAT ĐÔNG CHỈ ĐAO, ĐIÈU HÀNH CỦA ƯBND THÀNH PHỐ
1. Một số hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trong tháng, Lãnh đạo ƯBND thành phố tham dự các hội nghị và cuộc

họp: Họp Tổ chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang theo Quyết
định số 1199/QĐ-IJBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch ƯBND tỉnh; họp nghe
báo cáo về Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch Bãi Sao,
phường An Thới; dự Tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trên
địa bàn tỉnh; dự họp với Chủ tịch ƯBND tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan
án hành chính; Làm việc và đi kiếm tra với Đoàn công tác của Chủ tịch ƯBND
tỉnh; rà soát các dự án đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công trung hạn
2021-2025; ... Tập trung giải quyết, xử lý các khó khăn vướng mắc trong công
tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ
xây dựng cơ bản và giải ngân vốn các dự án được bố trí trong năm; tổ chức đối
thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại các nội dung thuộc thẩm quyền..

Chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và tài
nguyên, khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Phối hợp
chặt chẽ, thống nhất với Tổ Công tác đặc biệt theo Quyết định 1397/QĐ-IJBND
ngày 07/6/2022 của tỉnh trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm lập lại trật
tự, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Lãnh đạo ƯBND thành phố tham dự thảo luận đánh giá tình
hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 và xây dựng dự toán thu -
chi ngân sách năm 2023 các huyện, thành phố; dự Lễ công bố Quyết định thành
lập Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên
Giang....

2. Ban hành các văn bản của UBND thành phố
Trong tháng, ƯBND thành phố ban hành 1.616 văn bản các loại. Trong

đó, có 490 quyết định, 34 tờ trình và 1.092 văn bản hành chính khác.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. về kinh tế
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt 1.106 tỷ đồng, lũy kế 12.653

tỷ đồng, vượt 13,37% kế hoạch, tăng 47,47% cùng kỳ; Dịch vụ lưu trú và ăn
uống đạt 873 tỷ đồng, lũy kế 10.010 tỷ đồng, vượt 0,1% kế hoạch, tăng 58,73%
so cùng kỳ.



- Khách du ỉịch đạt 115,4 nghìn lượt khách, lũy kế 1,86 triệu lượt, đạt
92,9% so kế hoạch, tăng 4,71 lần so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 25,15
nghìn lượt, lũy kế 167,3 nghìn lượt, đạt 33,5% so kế hoạch, tăng 50,3 lần so với
cùng kỳ.

- Giá ừ-ị sản xuất công nghiệp đạt 378,35 tỷ đồng, lũy kế 3.712,61 tỷ
đồng, đạt 81,99% kế hoạch, tăng 9,98% so cùng kỳ.

- Gỉả trị sản xuất thủy sản đạt 350 tỷ đồng, lũy kế 3.784 tỷ đồng, đạt
92,2% kế hoạch, tăng 0,17% so cùng kỳ; nông nghiệp đạt 9,7 tỷ đồng, lũy kế
124,1 tỷ đồng, vượt 8,8% so kế hoạch, tăng 7,78% so cùng kỳ; lâm nghiệp đạt
1,4 tỷ đồng, lũy kế 18,07 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch, giảm 30% so cùng kỳ.

- Chế biến nước mắm đạt 1,05 triệu lít, lũy kế 12,4 triệu lít, vượt 3,33% so
kế hoạch, bằng 84% so cùng kỳ; sản lượng tiêu thu hoạch đạt 245 tấn, đạt 97,2%
kế hoạch.

- Tống sản lượng thủy sản đạt 18,05 nghìn tấn, lũy kế 188,08 nghìn tấn,
đạt 94% so kế hoạch, bằng 98,83% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai
thác đạt 18,05 nghìn tấn, lũy kế 188,08 nghìn tấn, đạt 94% kế hoạch; sản lượng
nuôi trồng đạt 78 tấn, lũy kế 798 tấn, đạt 79,8% so kế hoạch.

- Thu ngân sách: thực hiện trong tháng đạt 354,4 tỷ đồng, lũy kế 4.849,3
tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán, tăng 40,98% so cùng kỳ. Trong đó, số thu phân cấp
thành phố quản lý đạt 154,4 tỷ đồng, lũy kế 2.529,36 tỷ đồng, đạt 84,88% dự
toán thành phố quản lý, tăng 58,55% so cùng kỳ. số thu do Cục thuế quản lý
2.319,9 tỷ đồng, đạt 95,86% dự toán, tăng 25,78% so cùng kỳ. Chi ngân sách
thực hiện trong tháng 183,06 tỷ đồng, lũy kế 1.736,24 tỷ đồng đạt 74,72% so với
dự toán giao đầu năm, đạt 47,14% so dự toán điều chỉnh, tăng 57,44% so với
cùng kỳ.

- Công tác đầu tư công: khối lượng thực hiện trong tháng 159,832 tỷ
đồng, lũy kế 591,81 tỷ đồng; giá trị giải ngân trong tháng 151,705 tỷ đồng, lũy
kế 539,334 tỷ đồng, đạt 49,32 % kế hoạch giao đầu năm, đạt 49% kế hoạch điều
chỉnh, tăng 11,44% so cùng kỳ.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lỷ đô thị và trật tự xây dựng:
Trong tháng, phát hiện và xử lý trường hợp vi phạm về lấn, chiếm đất và xây
dựng trái phép. Ban hành 42 Quyết định xử phạt VPHC (lĩnh vực đất đai là 21;
xây dựng là 05, trật tự đô thị là 16); ban hành 07 quyết định thu hồi đất diện tích
l,58ha thuộc 01 dự án; 23 thông báo thu hồi đất diện tích 12,3'7ha Thực hiện cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 22 thửa với diện tích 3,88ha;
giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ 29 thửa, diện tích 0,38ha; ban hành 10
quyết định giao đất tái định cư.

Thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với
Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc và 02 hộ thuộc 01 dự án; ban hành 06 quyết
định cưỡng chế buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

- Công tác quản lý và bảo vệ rừng: Tiếp tục phối hợp tốt với Tổ Công tác
đặc biệt theo Quyết định 1397/QĐ-IJBND ngày Q11612022 của Chủ tịch ƯBND
tỉnh trong kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm
nghiệp và xây dựng trên địa bàn. Ban hành 18 thông báo đối với 05 công ty và



13 hộ gia đình, cá nhân yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong Khu
bảo tồn biển Phú Quốc; Tổ chức tuần tra kiểm soát 452 cuộc với 1.077 lượt
người tham dự; phát hiện và xử lý 21 vụ vi phạm lấn, chiếm rừng, trong đó ban
hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 22 triệu đồng; quyết
định khởi tố vụ án hình sự 03 vụ tội hủy hoại rừng, diện tích 1.910m^thuộc rừng
đặc dụng.

- Công tác bồi thường - hễ trợ, tái định cư: Tổ chức bốc thám cho 30 hộ
với 40 nền tại Khu tái định Rạch Tràm (trong đó đã bàn giao đất thực địa cho 21
hộ với 30 nền). Bàn giao đất thực địa 07 nền khu tái định cư 67ha, 09 nền khu
tái định cư hòn thơm, 07 nền khu tái định cư suối lớn, 01 nền khu tái định cư
Gành Dầu. Trong tháng đã chi trả bồi thường, hỗ trợ 10 hộ với số tiền 3,4 tỷ
đồng, lũy kế được 296 hộ số tiền 1.161,7 tỷ đồng. Đến nay đã vận động bàn giao
mặt bằng các dự án được 111 hộ.

2. về văn hóa - xã hôi

- Công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Ban hành Quyết
định trợ cấp xã hội cho 21 người tăng mới, giảm 25 người, mai tang phí cho 20
người theo nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. Chi mai
táng phí, trợ cấp cho các đối tương chính sách, đốĩ tượng bảo trợ xã hội,... với
số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, có 111
hộ nghèo chiếm 0,25% (giảm 22 hộ), cận nghèo có 87 hộ chiếm 0,19% (giảm 06
hộ), Tiếp nhận và giải quyết 128 hồ sơ đăng ký thất nghiệp; giải quyết việc làm
trong tháng được 22 lao động.

- Công tác Giáo dục và đào tạo được duy trì tốt. Tổ chức các hoạt động
lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chỉ đạo các đơn vị
tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình học kỳ I theo quy định; Tăng cường
công tác phụ đạo học sinh yếu, mở các lóp bồi dưỡng học sinh giỏi lóp 9; hoàn
tất hồ sơ phổ cập giáo dục năm 2022. Chủ động triển khai thực hiện nghiêm theo
hướng dẫn các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết và
các dịch bệnh nguy hiểm khác. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên tiếp tục duy trì việc chiêu sinh và khai giảng các lớp Đại học, Cao
đẳng và Trung cấp nghề.

- vềy tế: Tổng số khám chữa bệnh trong tháng là 25.647 lượt, trong đó trẻ
em dưới 6 tuổi 1.020 lượt; điều trị nội trú 2.286 lượt. Bệnh sốt xuất huyết xảy ra
191 cas (tăng 186 cas so với cùng kỳ, giảm 92 cas so với tháng ừ'ước)\ tay chân
miệng 13 cas (tăng 01 cas so thảng trước); chủ động thực hiện có hiệu quả các
biện pháp phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm. Tiếp tục triển khai tiêm vắc-
xin phòng Covid-19 mũi nhăc lại cho các đôi tượng theo kê hoạch, đảm bảo tính
kịp thời, an toàn trong quá trình tiêm chủng, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện
cần thiết về cơ sở khám chữa bệnh. Tổ chức khám ơ tuyển sức khoẻ cho công
dân san sàng nhập ngũ, chuẩn bị cho công tác tuyển quân 2023, kết quả đạt
567/1953 thanh niên.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thế dục, thế thao diễn ra khá sôi nôi
nhằm chào mừng các ngày lễ trong tháng. Tổ chức các hoạt động thể dục thế
thao, văn hoá, văn nghệ như: Bóng đá, cờ tướng, giao lưu đờn ca tài tử.. .phục
vụ khoảng 4.500 lượt người xem. Ban Quản lý di tích Lịch sử Trại giam tù binh



cộng sản Việt Nam/Phú Quốc phục vụ 176 đoàn khách, có 8.811 lượt khách đến
tham quan, trong đó có 245 khách người nước ngoài. Công tác chỉnh trang, trang
trí phục vụ cho Tết Dương lịch và xết Nguyên đán cũng đang được tổ chức thực
hiện, sửa chữa thay thế 70 bộ bóng đèn, 05 khởi động từ, 02 đồng hồ hện giờ và
03 aptomat bị hư hỏng.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Tăng cường hoạt động thu gom,
vận chuyển, xử lý rác thải; tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn
vệ sinh môi trường tại những nơi công cộng. Tổng khối lượng rác thu gom trong
tháng ước khoảng 4.600 tấn, thu phí với tổng số tiền 1,97 tỷ đồng (gỉảm 15ỉ
triệu đồng).

III. LĨNH Vực NỘI CHÍNH
1. Công tác Quốc phòng - An ninh
- về Quốc phòng - an ninh: Các lực lượng vũ trang duy trì tốt, sẵn sàng

chiến đấu trong mọi tình huống; tăng cường công tác nắm tình hình, nhất là tình
hình ngoại biên, vùng biển; phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát,
ngăn chặn và xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; triển khai thực hiện
có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và
phòng chống cháy nổ. Tình hình an ninh trên vùng biển ổn định.

- về trật tự xã hội: Xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn
áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố...Trong tháng phát
hiện xử lý 02 trường hợp sử dụng tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự
thật, ảnh hưởng uy tín của chính quyền đị phương. Tội phạm về trật tự xã hội
xảy ra 03 vụ (giảm 04 vụ)', tội phạm ma túy phát hiện 03 vụ (giảm 05 vụ)\ tai
nạn giao thông xảy ra 01 vụ (tàng 01 vụ) làm bị thương 03 người. Khởi tố 06 vụ
16 đối tượng buôn bán, tang trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và huỷ
hoại rừng.

2. Công tác tổ chức, biên chế, xây dựng chính quyền và cải cách hành
chính

- Ban hành Quyết định phân công 01 cán bộ cấp xã kiênm nhiệm công
chức cấp xã; Quyết định tuyển dụng 02 công chức cấp xã và bổ nhiệm chức
danh Chỉ huy trưởng BCHQS xã. Ban hành Quyết định khen thưỏmg chuyên đề
14 tập thể, 24 cá nhân và đột xuất 01 tập thể, 03 cá nhân.

- Giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận và
chuyển các cơ quan chuyên môn xử lý 39.395 hồ sơ (nhận trong tháng 37.621 hồ
sơ, tháng trước chuyển sang 1.774 hồ sơ), chuyển trả người dân bổ sung 468 hồ
sơ, tồn 2.507 hồ sơ, đã giải quyết 36.420 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,45%.

3. Công tác Dân tộc, tôn giáo
Tiếp tục thực hiện tôt các chính sách hô trợ phát triên kinh tê cho đông

bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo; họp xét thi đua khen thưởng trong việc
thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về phát huy vai trò của ngưởi có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022, kết quả được tặng 01 bằng khen
uBNd tỉnh và 04 giấy khen ban dân tộc tỉnh.

4. Công tác giải quyết khỉếu nại, tố cáo, tiếp công dân



Trong tháng, tiếp dân thường xuyên được 147 ỉượt công dân; Chủ tịch
ƯBND thành phố tiếp dân định kỳ 02 lượt; tổ chức được 01 cuộc họp giải quyết
khiếu nại, tranh chấp đất đai (07 vụ việc) và 02 kỳ có 02 cuộc đối thoại với 06
lượt người trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Tiếp nhận và giải quyết 07/117 đơn khiếu nại, kiến nghị phản ánh; lũy kế
11 tháng giải quyết 102/212, đạt tỷ lệ 48,11%. Trong đó, giải quyết khiếu nại
lũy kế 85/117 đơn, đạt 72,65%; giải quyết kiến nghị, phản ánh lũy kế 17/94 đơn,
đạt 18,09%, số đơn tồn 110 đơn.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Trong tháng, kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển tốt trên tất cả các
lĩnh vực tăng trưởng ổn định, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đã đạt, vượt kế
hoạch và tăng cao so với cùng kỳ như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa (vượt 13,37%
so kế hoạch, tăng 47% so cùng kỳ); dịch vụ lưu trú và ăn uống (vượt 0,1% kế
hoạch, tăng 58,73% so cùng kỳ); khách du lịch đạt 92,9% Kế hoạch, tăng 4,71
lần so cùng kỳ (khách quốc tế tăng 50,3 lần so với cùng kỳ),....

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có
công, người nghèo và các lĩnh vực vãn hóa - xã hội khác được quan tâm chỉ đạo
thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến khá từ đó đã
cải thiện và giải quyết nhiều hồ sơ so với năm trước (tháng 11/2022 đạt 92,45%,
tháng Ì1/2021 đạt 34,58%).

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong tháng
vẫn còn có mặt hạn chế như: Tình hình dịch bệnh sốt xuất vẫn còn tiềm ẩn nhiều
nguy cơ, số ca mắc còn cao; giá cả nhiên liệu còn biến động nhiều ảnh hưởng
đến tình hình khai thác, nuôi trồng thủy hải sản; sản lượng nước mắm có xu
hướng giảm do thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Công tác giải ngân đầu tư công còn đạt thấp so kế hoạch ảnh hưởng đến
tiến độ giải ngân cuối năm của thành phố; công tác quản lý trật tự xây dựng, đất
đai, tài nguyên, khoáng sản tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt và triệt để,
qua đó đã tổ chức nhiều cuộc cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
trả lại hiện trả ban đầu.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2022
Căn cứ Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; nhiệm vụ trọng

tâm Quý IV/2022, ƯBND thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập
trung chỉ đạo thực hiện trong tháng 12/2022 như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, ƯBND các xã, phường tiến hành
rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội so với kế hoạch, đồng thời tập trung khắc
phục khó khăn, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp
để bù đắp giảm sút kinh tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu cao nhất; tiến hành tổng kết
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm
vụ thực hiện năm 2023; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống
dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Chi Cục thuế, Đội Quản lý
thị trường số 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Phú Quốc, Ban



Bồi thường hỗ trợ và tái định cư phối hợp với các banh ngành, địa phương và
các đơn vị có liên (juan: tích cực triển khai các biện pháp quản lý tốt nguồn thu,
chống thất thu thue để đảm bảo tăng nguồn thu cho ngân sách. Đẩy nhanh tiến
độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn các công trình, dự án phấn đấu đạt khối
lượng cao nhât và giải ngân hêt các nguôn vôn được bô trí trong năm 2022.
Đồng thời, tập trung giải quyết xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc trong
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để bàn giao đất cho
nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Chuẩn bị tốt các nội
dung trình tại Kỳ họp thường lệ HĐND thành phố cuối năm.

3. Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Đoạn Quản lý đường bộ, Ban
Quản lý Công trình Công cộng, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với các
ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan: triển khai thực hiện chương
trình bình ổn giá, thị trường những tháng cuối năm. Hướng dẫn doanh nghiệp,
các thành phần kinh tế xây dựng, thực hĩện kế hoạch kinh doanh hàng hóa, dịch
vụ trong dịp Tết. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại, nhất là tuyến biên giới, đồng thời ứiực hiện tốt công tác kiểm tra
tình hình lưu thông hàng hóa thị trường nội địa. Chủ động triển khai thực hiện
tốt các giải pháp phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại đến
mức thâp nhất khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. Tiên hành duy tu, sửa chữa
các tuyến đường hư hỏng để tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân.

4. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thanh, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND các xã, phường và các ngành có liên
quan tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần
quyết tâm cao nhất, theo đúng quan điểm chỉ đạo tại Nghị Quyết số 38/NQ-CP
ngày 17/3/2022 của Chính phủ; Tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19
mũi nhăc lại cho các đôi tượng trên địa bàn thành phô Phú Quôc, đảm bảo tính
kịp thời, an toàn trong quá trình tiêm chủng, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện
cần thiết về cơ sở khám chữa bệnh. Tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức
đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho người dân an toàn, tiết kiệm gắn với
tuyên truyền các biện pháp nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19;
Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và an toàn
vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt
cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, xây
dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chi hỗ
trợ theo chính sách đối với các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng quy định

5. Các cơ quan ban ngành, ƯBND các xã, phường tập trung giải quyết tốt
các ý kiên, kiên nghị của cử tri đê chuân bị cho Kỳ họp HĐND cuôi năm 2022;
Thanh tra thành phố, Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố, Phòng Tài
nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ phôi
hợp với các ngành, địa phương tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố
cáo, của công dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chê không đê phát sinh
khiếu kiện đông người; phối hợp chặt chẽ và đôn đốc các ngành chuyên môn xử
lý kịp thời các vụ việc nhăm hạn chê việc khiêu nại vượt câp ảnh hưởng đên
công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố. Hướng dẫn các cơ sở công



giáo, tin lành tổ chức Lễ Giáng sinh theo đúng quy định. Đồng thời đề cao cảnh
giác với những hoạt động mê tín truyền đạo trái phép trong dịp Lễ, Tet.

6. ƯBND các xã, phường, Hạt Kiếm Lâm thành phố, Vườn Quốc gia Phú
Quốc, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra
trật tự đô thị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, kỷ cương, vai trò
của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác quản lý
đất đai, xây dựng và tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; có giải pháp xử lý hiệu
quả, triệt để các trường hợp vi phạm về chặt phá rừng, lấn, chiếm, xây dựng trái
phép trên đất rừng, đất Nhà nước quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái
phép trên địa bàn, đi đôi với công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân; tiếp
tục phối hợp Công an thành phố điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng băng
nhóm, tranh chấp đất đai, xây dựng đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần
đây trên địa bàn một số xã (Gành Dầu, Dương Tơ, Hàm Ninh...); đẩy nhanh tiến
độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn thành phố.

7. Các đơn vị lực lượng vũ trang, Phòng Kinh tế, Đội Kiểm tra Trật tự đô
thị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với các ngành, địa phương; Tăng cường
công tác quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh trên vùng biến; duy trì tốt chế độ
trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi nắm chắc tình hình ngoại biên và nội địa, kịp
thời phát hiện mọi âm mưu, thủ đoạn của địch, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch,
phương án nhằm chủ động đối phó trong mọi tình huống xảy ra và trong các dịp
lê têt. Tăng cường kiêm tra, xử lý các trường hợp lân, chiêm vỉa hè, lòng lê
đường và triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế
tai nạn giao thông và phạm pháp hình sự. Tăng cường xử lý các phương tiện
đánh bắt hải sản sử dụng các ngư cụ cấm, ngư cụ khai thác mang tính tận diệt
nguồn lợi thủy sản. Chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ,
đảm bảo mục tiêu tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 11
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022 của ƯBND thành phố. Các cơ
quan, ban ngành thành phố, ƯBND các xã, phường xây dựng chương trình cụ
thể hóa thực hiện ở đơn vị, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch - Đầu tư (b/c);
- Cục Thống kê tỉnh (b/c);
- TT. Thành ủy (b/c);
- TT.HĐND thành phố;
- TV. UBND thành phố;
-BQLKKTPQ;
- Các phòng, ban ngành thành phố;
(Đảng, CQ, Đoàn thể);
- HĐND, UBND các xã, phường;
- LĐVP+CVNC;
- Cổng thông tin điện tử;
- BP TN&TKQ;
- Lưu:VT.nqhung.
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