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BÁO CÁO
Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm
tháng 02 năm 2022 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, tạo nền tảng
thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong trạng thái bình
thường mới.
Ngay từ những ngày đầu năm, UBND thành phố đã xây dựng Chương trình
công tác năm 2022 đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 239 nhiệm vụ cụ thể theo
tững lĩnh vực, xuyên suốt theo từng quý được phân theo ngành lĩnh vực, giao thực
hiện đến từng cơ quan, đơn vị chủ trì và có thời hạn cụ thể...Trong đó, có tham
mưu xây dựng Dự thảo các Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy, Ban Thường
vụ Thành ủy, các kế hoạch triển khai của UBND thành phố...
Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND
thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành quyết tâm
thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Trong đó, kiểm soát dịch
bệnh là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo
đảm ổn định, an toàn xã hội; đồng thời, thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm
thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế, duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm
an sinh xã hội và đời sống của người dân.
I. MỘT SỐ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRỌNG TÂM, NỔI BẬT
1. Tập trung đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết đối với các đối tượng
đặc biệt khó khăn
Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, của Thành ủy, UBND thành phố đã ban
hành 26 văn bản về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổ chức
trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết; chỉ đạo triển khai thực hiện tổ chức các
hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; công tác phòng chống dịch Covid-19; công
tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… trong dịp Tết.
Tập trung trang trí khánh tiết tại trụ sở cơ quan, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu
tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo trang trọng, đẹp, hài hòa với cảnh
quan đơn vị. Trong dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo thành phố và các phường, xã,
cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết và trợ
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cấp, hỗ trợ 11.520 xuất quà cho các đối tượng với tổng kinh phí 3.937,507 triệu
đồng đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.
2. Chủ động, quyết liệt, kịp thời ứng phó, xử lý và kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 trong mọi tình huống
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của
Thành ủy về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố.
Với quan điểm đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, vừa thực hiện
chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
với phương châm linh hoạt, an toàn, sáng tạo, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở.
Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị cùng với phát huy vai trò của hệ thống giám sát y tế, lực lượng
công an xã, phường, tổ Covid cộng đồng và của người dân trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19. Sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó linh hoạt, kịp
thời, chủ động kiểm soát dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ứng phó với
những tình huống có thể xảy ra trong mọi tình huống. Không chủ quan, lơ là, mất
cảnh giác với dịch bệnh. Thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5k + vắc-xin, thuốc điều
trị + công nghệ + ý thức người dân”. Kịp thời ban hành Văn bản số 130/UBNDYT ngày 27/01/2022 về việc thực hiện Kết luận số 07/KL-BCĐ của đồng chí Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh, trong đó trọng tâm là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Văn bản số 247/BCĐ ngày 29/01/2022
về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới (Văn bản này thay thế Văn bản số
1010/BCĐ ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành
phố về việc triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19).
- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, chủ động giám
sát, phát hiện sớm các đối tượng nghi ngờ, liên quan đến các ổ dịch để điều tra,
truy vết, cách ly, xét nghiệm; tổ chức tốt công tác tiêm phòng vắc xin, mở rộng
độ bao phủ, đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện được tiêm đủ liều vắc xin
phòng Covid-191.

Đến nay, trên địa bàn đã tiêm được mũi 1 là 65.155/65.606 = 99,31% và mũi 2 là
63.954/65.606 = 97,48% cho người đủ 12 tuổi trở lên và mũi 3 là: 32.032/65.606= 48,82%.
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3. Công tác chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND thành phố đã thành
lập các đoàn đi thăm, kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm mới tại các phường,
xã. Qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp chủ
động, tạo động lực, khí thế cho các đơn vị trên địa bàn thành phố yên tâm sản xuất
góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
UBND thành phố, Lãnh đạo UBND thành phố duy trì thường xuyên công
tác giao ban hàng tuần để giải quyết các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục có sự đổi mới, quyết liệt, sâu sát, hướng về
cơ sở.
Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa, cây màu vụ Xuân; kiểm tra, hướng dẫn các
đơn vị triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
kém hiệu quả sang mô hình sản xuất nông nghiệp đa canh năm 2022; chủ động
phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi;
triển khai tiêm phòng vụ Xuân - Hè. Chỉ đạo xã Yên Sơn, Đông Sơn triển khai
thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; kiểm tra thực trạng các thôn
đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Tổ chức phát động “Tết
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022”2.
Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung
thành phố Tam Điệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án quy hoạch
khu du lịch sinh thái nông nghiệp Quèn Thờ theo định hướng là điểm du lịch sinh
thái tổng hợp kết nối hài hòa với khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; phương án
thiết kế dự án công viên trung tâm thành phố theo chủ trương của Ban Thường vụ
Thành ủy tại Thông báo số 627-TB/TU ngày 20/01/2022; lập quy hoạch các khu
dân cư phục vụ kế hoạch đấu giá giá trị quyền sử dụng đất năm 2022.
Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác GPMB và đẩy nhanh tiến độ Dự án
đầu tư xây dựng, nâng cấp đường Ngô Thì Sỹ; GPMB thu hồi bổ sung khoảng 04
ha nút giao Đồng Giao và đường dân sinh thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam; tuyến
đường tránh số 3; các dự án đầu tư công năm 2022 phải thu hồi đất. Chỉ đạo cơ
quan chuyên môn yêu cầu các nhà thầu triển khai thi công ngay sau thời gian nghỉ
Tết Nguyên đán.
Tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu năm. Chỉ
đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu
tư và triển khai thi công các công trình đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ
trương đầu tư, trọng tâm: Dự án cải tạo và xây dựng tổ hợp nhà Bảo tàng, Thư viện
Trong ngày ra quân đã trồng được 2.100 cây các loại. Trong đó, tại điểm phát động của thành
phố trồng được 100 cây hoa ban, 2.000 cây tại các đơn vị chủ yếu gồm các loại cây: Hoa ban, xà cừ, sao
đen, muồng, cây lấy gỗ, cây ăn quả và các loại cây khác. Trong tháng 01, trên địa bàn thành phố trồng
được 25.000 cây.
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thành phố; dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thành phố; dự án xây dựng
trường Tiểu học - THCS Tây Sơn.
UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục có nhiều chỉ đạo về
việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng Chính quyền điện
tử, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số gắn với cải cách thủ tục hành chính.
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 468/TTg ngày 27/3/2021 của
Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu
quả cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, tổ chức. Tiếp tục tập trung thực
hiện kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền số cấp huyện”
trên địa bàn thành phố.
Sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã
tạo ra bước chuyển biến lớn có tính đột phá, đã tạo khí thế, động lực quan trọng
giúp các ngành, địa phương chủ động hơn, tích cực hơn, mạnh dạn hơn, bám sát
được các định hướng quan trọng với mong muốn đưa thành phố Tam Điệp nỗ lực
phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022, sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh (kết quả
cụ thể đã được nêu trong báo cáo kinh tế - xã hội).
4. Về thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành
phố giao
4.1. Về thực hiện Chương trình công tác năm 2022
Trong tháng 01, có 50 nhiệm vụ được giao phải hoàn thành, đến nay các cơ
quan, đơn vị đã hoàn thành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.
4.2. Về các nhiệm vụ được giao khác:
a) Theo Kết luận số 12 của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị triển khai
một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Có 27 nhiệm vụ được giao, trong đó có 06 nhiệm vụ cụ thể có thời hạn; đến
nay có 05 nhiệm vụ hoàn thành, 01 nhiệm vụ chưa đến hạn.
b) Theo Kết luận số 06 của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố tại

hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện dịch vụ công ích năm 2022 trên địa bàn
thành phố
Có 06 nhiệm vụ được giao, trong đó có 01 nhiệm vụ cụ thể có thời hạn; đến
nay, đã hoàn thành 01 nhiệm vụ có thời hạn.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2022
1. Tập trung cao độ cho phòng, chống dịch và xác định đây là nhiệm vụ trọng
tâm hàng đầu; chủ động triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covd19, các văn bản của Tỉnh, Thành ủy đã ban hành, nhất là biện pháp 5K và đặc biệt
là nâng cao ý thức của người dân; chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với
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biến chủng mới Omicron, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tăng
cường vận động, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tiêm chủng
đầy đủ, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin. Đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng
vắc-xin, hoàn thành việc tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên và liều bổ
sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo đúng mục tiêu của Chính phủ
đề ra và UBND tỉnh đã chỉ đạo.
2. Các phòng, đơn vị, các địa phương thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ Nghỉ
Tết, trong đó tập trung: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số
10-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ,
phát triển đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025; rà soát, đánh giá, đề xuất
điều chỉnh các mục tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày
09/01/2017 của BCH Đảng bộ thành phố khóa IX về xây dựng thành phố Tam
Điệp sớm trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn
của thành phố; báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/3/2017
của Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường…
3. Tổ chức các hoạt động của thành phố chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập
tỉnh Ninh Bình theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 166/KH-UBND
ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện chào
mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình do tỉnh tổ chức.
4. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai sản xuất vụ Đông
Xuân năm 2021-2022 theo khung thời vụ. Tăng cường dự báo, giám sát và chủ
động các biện pháp kiểm soát, phòng trừ dịch bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi,
đặc biệt tập trung kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi.
5. Thực hiện điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định.
Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, gắn liền khai thác với nuôi
dưỡng nguồn thu; thực hiện chi ngân sách, đảm bảo cân đối với khả năng huy
động, tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, công khai
minh bạch trong chi tiêu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi theo tinh thần chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh.
6. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, ổn định
các hoạt động giáo dục sau kỳ nghỉ Tết.
Tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện kịp thời chế độ chính
sách đối với người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; đẩy mạnh việc thực hiện TTHC trên môi
trường điện tử; thực hiện nghiêm túc việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử
và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, bảo đảm công tác gửi nhận văn bản
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điện tử liên thông giữa 3 cấp hành chính; tập trung xây dựng các giải pháp để phát
sinh hồ sơ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ BCCI tại Bộ phận Một cửa.
Trưởng các phòng, đơn vị tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu,
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả. Tập trung đổi mới phương thức
làm việc, quy trình xử lý công việc, tăng cường phối hợp xử lý công việc gắn với
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện Kế
hoạch thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền số cấp huyện” trên địa
bàn thành phố. Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch UBND thành phố duy trì
thường xuyên hoạt động kiểm tra, hướng dẫn các phòng, đơn vị, UBND các
phường, xã trong việc thực thi công vụ.
8. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, gắn với thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập
đô thị Tam Điệp (17/12/1982 - 17/12/2022); qua đó, phấn đấu hoàn thành cao nhất
các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.
Từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm
phục vụ Nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp trong thực thi
công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn trong bộ máy
hành chính, không để công việc bị chậm trễ, trì trệ, xây dựng nền công vụ hiện đại,
minh bạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành tháng 01 và nhiệm
vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành
phố. UBND thành phố trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh; để b/c
- Thường trực Thành uỷ;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Mạnh Hùng

