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Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2022 

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố đã tích cực 

chỉ đạo các đơn vị, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

thường xuyên, đột xuất. UBND thành phố Tam Điệp báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02/2022, cụ thể 

như sau:  

A. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 

Để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo 

công tác phòng chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin; đảm bảo, an 

ninh, trật tự, an toàn giao thông và công tác sản xuất, kinh doanh, bình ổn thị 

trường, phục vụ nhân dân đón Tết. Các cấp, các ngành trong thành phố xây dựng 

kế hoạch kịp thời, cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND 

thành phố, phân công trực lãnh đạo cơ quan trong những ngày nghỉ Tết để giải 

quyết các vấn đề phát sinh. 

Vì vậy, việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn 

thành phố được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức chu đáo, đảm bảo nhân dân đón 

Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  

Ngay sau Tết, thành phố đã tổ chức thành công Lễ phát động Tết trồng cây vào 

sáng ngày 07/02/2022 với 2.100 cây các loại
1
. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, động 

viên sản xuất đầu Xuân Nhâm Dần tại các đơn vị trên địa bàn. 

1. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo Tết đối với các đối tượng 

đặc biệt khó khăn  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thăm tặng quà cho các đối tượng nhân 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND 

các phường, xã tổ chức tiếp nhận và chuyển quà cho các đối tượng đảm bảo đầy 

đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, thành phố đã tiếp nhận và chuyển 11.520 

xuất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, UBND các phường, xã cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình quân 

                                                 
1
 Trong đó, tại điểm phát động của thành phố trồng được 100 cây hoa ban, 2000 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. 
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nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn… 

nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng số tiền 3.937,507 triệu đồng
2
.  

2. Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ  

- Nắm chắc diễn biến cung cầu hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm và các 

hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trên địa bàn 

thành phố có 12 cửa hàng được Sở Công Thương hỗ trợ kinh phí để ổn định giá cả 

một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp tết Nguyên đán, các cửa hàng phân 

bổ đều trên toàn địa bàn thành phố phục vụ nhân dân mua sắm tết. Giá cả các mặt 

hàng phục vụ tết tương đối ổn định, không có sự biến động mạnh so với ngày thường.  

Từ sáng ngày mùng 02 Tết một số cửa hàng, siêu thị, chợ trên địa bàn thành 

phố đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đến ngày mùng 06 Tết, hầu hết các chợ, trung 

tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng hoạt động trở lại bình thường. 

3. Công tác phòng chống dịch Covid-19 

- 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”.  

- 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-19.  

 

 

                                                 
2
 Trong đó: Quà của Chủ tịch nước là 1.188 xuất với tổng số tiền là 376,9 triệu đồng; quà của tỉnh 

là 2.919 xuất với tổng số tiền là 1.017,250 triệu đồng; quà của thành phố là 1.411 xuất với tổng số tiền là 

454,7 triệu đồng; quà của tổ chức và cá nhân là 1.845 xuất với tổng số tiền là 905 triệu đồng; quà của hội, 

đoàn thể là 1.605 xuất với tổng số tiền là 550,207 triệu đồng; quà của phường, xã là 2.552 xuất với tổng 

số tiền 633,450 triệu đồng. 
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4. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố tình hình an 

ninh trật tự ổn định, không xảy ra các vấn đề nổi cộm, đột xuất, phát sinh; không 

xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời.  

Triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ
3
. Trong thời gian nghỉ Tết, xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn 

phường Nam Sơn làm 01 người chết. 

B. TÌNH HÌNH KINH TẾ -  XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2022 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

Trong tháng, UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ động, quyết liệt triển khai kịp thời, sát 

thực tiễn, tập trung các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, không 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh; kịp thời truy vết F1, F2, F3 đảm bảo 

cách ly an toàn; nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân Covid-19 của Trạm Y tế lưu 

động tại Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô cơ sở 2. Tiếp tục tập trung 

công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tăng cường rà soát, quản lý người về từ vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp. 

Tiếp tục tập trung công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự 

án. Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại về quản lý đất đai, trật tự đô thị 

trên địa bàn thành phố.  

- Tổ chức các hoạt động chào mừng, các Đoàn thăm, tặng quà các gia đình 

người có công tiêu biểu, người cao tuổi tròn 100 tuổi và hộ nghèo, hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn; các đoàn lãnh đạo đi thăm, động viên một số cơ sở y tế; kiểm 

tra, động viên và chúc tết cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ trực tết tại một số 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức Lễ đón nhận, tư vấn, giới 

thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2022; đôn đốc, 

hướng dẫn các phường, xã tổ chức gặp mặt động viên quân nhân nhập ngũ năm 

2022. Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải 

quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn nhất là giải quyết kiến nghị của các hộ dân và 

các vấn đề liên quan đến quá trình GPMB các dự án. 

- Trong tháng, UBND thành phố đã nhận 482 văn bản, ban hành 384 văn bản 

hành chính
 4
. 

II. Lĩnh vực kinh tế 

1. Về sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ 
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 Đã xử lý 73 trường hợp vi phạm, phạt tiền 34.950.000 đồng. 

4
 Trong đó: 208 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; 215 văn bản của các sở, ngành và 59 văn bản khác. 

Văn bản đã hoàn thành: 26 văn bản; chưa đến hạn giải quyết: 21 văn bản; đang theo dõi triển khai thực hiện: 

435 văn bản. 
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Doanh thu công nghiệp tháng ước đạt 903,8 tỷ đồng tăng 11,0% (tăng 89,3 

tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021.  Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức 

tăng từ 6,6%-11% so với cùng kỳ năm 2021 như: Xi măng 244 nghìn tấn tăng 

10,9%; clanhke 129 nghìn tấn tăng 6,6%; thép các loại 22,5 nghìn tấn tăng 9,2%; 

giầy các loại 2.775 nghìn đôi tăng 11,0%; quần áo 210 nghìn chiếc tăng 10,4%. 

         Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố quản lý ước đạt 2,2 tỷ đồng tăng 

5,8% so với cùng kỳ năm 2021, vốn đầu tư tập trung các công trình như nâng cấp 

hệ thống đường giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị….  

          Doanh thu vận tải ước đạt 34,1 tỷ đồng tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

Khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 11.092 nghìn tấn/km và khối lượng hành 

khách luân chuyển 3.195 nghìn người/km. 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá kinh doanh tháng ước đạt 416,2 tỷ đồng tăng 

9,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả, cung - cầu 

hàng hóa, phục vụ nhu cầu sắm tết của nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh, siêu thị trên địa bàn. Tổ chức Chợ hoa Xuân 

Nhâm Dần năm 2022 tại Trung tâm Thể thao thành phố trong thời gian từ ngày 

21/01/2022 - 31/01/2022 đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. 

2. Sản xuất nông nghiệp 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục tập trung sản xuất vụ Đông Xuân 

2021 - 2022
5
; dự tính, dự báo và đôn đốc công tác phun trừ sâu bệnh hại trên 

cây vụ đông. 

Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 

tại các phường, xã, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, 

bò; tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc môi trường, chuồng trại… Trong tháng, 

xảy ra dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Yên Sơn, đã tiêu hủy 571 con lợn với 

trọng lượng 9.403kg.  

Ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng 

nhận Đào phai Tam Điệp cho 96 hộ trồng đào tại xã Đông Sơn. 

Tăng cường công tác quản lý và đôn đốc hộ nhận khoán trông coi bảo vệ 

rừng và PCCCR trên địa bàn thành phố. 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức 

Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

3. Tài chính - ngân sách 

Đến ngày 31/01/2022, thu ngân sách trên địa bàn là 105.223 triệu đồng, đạt 

48% so với dự toán tỉnh giao, 35% so với dự toán thành phố giao. Trong đó:  

- Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất: 23.663 triệu đồng.  

- Thu tiền sử dụng đất: 81.560 triệu đồng. 

                                                 
5
 Đến nay diện tích gieo cấy là 700/711,7 ha đạt 98,35% kế hoạch. 
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 Triển khai giải ngân các công trình, dự án với tổng số vốn đã giải ngân trong 

tháng 01 là 21.667 triệu đồng, đạt 14,5% kế hoạch vốn năm 2022. 

4. Công tác quản lý, quy hoạch phát triển đô thị; Giải phóng mặt bằng 

và Tài nguyên - Môi trường 

4.1. Công tác quản lý, quy hoạch phát triển đô thị:  

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị; kiểm tra trật tự đô thị, nhắc 

nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng trái phép. Trong 

tháng, đã cấp 07 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ phù hợp với quy hoạch kiến 

trúc đô thị thành phố; kiểm tra phát hiện 06 trường hợp vi phạm
6
.  

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thẩm định quy hoạch tỷ lệ 1/500 zone 3 nằm 

trong quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ 

Yên Thắng; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của 05 dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Trần 

Phú; sửa chữa nhà học 02 tầng 08 lớp trường Tiểu học Trần Phú; sửa chữa nhà vệ 

sinh học sinh trường Tiểu học Trần Phú; xây dựng Nhà văn hóa tổ 01 phường Tây 

Sơn; xây dựng Nhà văn hóa tổ 10A phường Bắc Sơn. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Lễ khởi công xây dựng trụ 

sở Công an xã Đông Sơn và Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái 

lập tỉnh Ninh Bình tại trường THCS Đồng Giao. 

Yêu cầu các đơn vị thi công các công trình do thành phố làm chủ đầu tư thu 

dọn công trường, nghỉ Tết Nguyên đán trước ngày 27/01/2022 (tức ngày 25/12 âm 

lịch) để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn toàn thành phố. 

Thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại các khu vực trung tâm, 

trục đường chính, khu dân cư trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

4.2. Công tác GPMB và Tài nguyên - Môi trường:  

 a, Công tác GPMB: 

 - Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Ninh Bình (Mai Sơn) - Thanh 

Hóa (Quốc lộ 45) đoạn qua địa bàn thành phố: Tiếp tục hoàn thiện dự thảo 

phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 03 mỏ khoáng sản. 

- Dự án tuyến đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với 

Quốc lộ 21B (Tuyến đường tránh số 3): Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ 

còn lại đồng thuận GPMB thực hiện dự án; đồng thời, tập trung giải quyết kiến 

nghị của các hộ gia đình. 

 - Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đường Ngô Thì Sỹ: Đã chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ GPMB cho 72/77 hộ thuộc thôn Tân Nam, xã Quang Sơn; 201 hộ 

thuộc phường Nam Sơn và tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình, tổ chức còn lại 

đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. 

 

                                                 
6
 Trong đó: 02 trường hợp tại phường Bắc Sơn, 02 trường hợp tại phường Tân Bình, 02 trường 

hợp tại phường Tây Sơn. 
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 b, Công tác Tài nguyên - Môi trường: 

- Ban hành Kế hoạch về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên 

địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý hoạt động khai thác 

khoáng sản và bảo vệ đê điều trên địa bàn; yêu cầu rà soát hệ thống, thiết bị quan 

trắc tự động, liên tục của 03 đơn vị: Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam 

Điệp, Công ty Cổ phần xi măng Hướng Dương, Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Thành Nam; yêu cầu lập báo cáo kết quả hoạt động khai thác, sử dụng 

nước năm 2021 và xác định, thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực khai thác nước 

cấp cho sinh hoạt của 15 đơn vị. 

- Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo quy định. 

Trong tháng, đã cấp 50 giấy chứng nhận QSDĐ, 82 hồ sơ đính chính giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 15 hồ sơ chuyển mục đích. 

III. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

1. Công tác văn hóa, thông tin và thể thao 

Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn thành phố; tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 

- 01/4/2022); tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; tình hình kinh tế, 

văn hóa - xã hội của thành phố. Trọng tâm, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực 

quan mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022: Trang trí tại khu vực Trụ sở 

Thành ủy - UBND thành phố, công viên trung tâm, thay mới hệ thống băng rôn, 

pano, khẩu hiệu tuyên truyền, cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã cũ trên các tuyến đường, 

nhất là các khu trung tâm, khu vực đông dân cư, đảm bảo phù hợp… 

Kịp thời đưa tin về các hoạt động của thành phố trên Trang thông tin điện tử. 

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

- Duy trì tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thực 

hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh khi giao mùa. 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần không 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh; thực hiện công tác truy vết, cách ly, 

lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo kịp thời, an toàn. Thành phố ghi nhận một số ổ dịch 

trong cộng đồng
7
. Thành lập Trạm Y tế lưu động tại Trường Cao đẳng Cơ điện 

Xây dựng Việt Xô cơ sở 2 với quy mô 150 giường bệnh; bắt đầu hoạt động từ ngày 

05/01/2022, hoạt động 24/24h kể cả ngày lễ, ngày nghỉ để phòng, chống dịch 

                                                 
7
 Ổ dịch tại Công ty Giày ADORA, Ổ dịch tại trường THCS Lê Lợi, trường THCS Đông Sơn, 

trường Tiểu học xã Quang Sơn. Đến nay, về cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát và khống chế. 

Tổng số ca bệnh phát hiện trên địa bàn là 1.698 ca đã được phân loại đưa vào cách ly, điều trị tại các 

cơ sở cách ly điều trị của tỉnh, thành phố và được hướng dẫn tự theo dõi, chăm sóc, cách ly, điều trị tại nhà. 

Đến 16h00’ ngày 15/02/2022 có 2.114 TH đang trong thời gian cách ly, tất cả đều có sức khỏe ổn định 

không ho, không sốt; 1.057TH F0 đang điều trị (trong đó, Trạm Y tế lưu động tại trường Cao đẳng cơ điện 

Việt Xô cơ sở 2: 147TH; điều trị tại nhà: 910TH). 
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Covid-19. Tập trung công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19 theo kế hoạch của tỉnh, 

của thành phố
8
. 

Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, 

trong và sau Tết; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành để kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức về an toàn thực phẩm, cảnh báo 

nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán đến người tiêu dùng, 

người sản xuất, kinh doanh. 

3. Công tác giáo dục và đào tạo 

Các trường học tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong giảng dạy và học tập. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi 

đua “dạy tốt, học tốt”. Tổ chức Sơ kết Học kỳ I, triển khai thực hiện nhiệm vụ học 

kỳ II năm học 2021-2022. Các cấp học tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; tiếp tục tập huấn các đội tuyển học 

sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng, chống 

dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo 

dục Mầm non.. 

4. Công tác lao động, việc làm, an sinh xã hội 

Tổ chức các Đoàn thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu, 

người cao tuổi tròn 100 tuổi và hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây 

dựng Kế hoạch tổ chức một số hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
9
. 

- Chỉ đạo tiếp nhận người “lang thang, cơ nhỡ” vào cơ sở bảo trợ xã hội đảm 

bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

- An sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; công tác bảo trợ xã 

hội, chăm sóc các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy 

định
10

. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan cấp kinh phí trợ cấp khó khăn cho người 

lao động và người bị cách ly y tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
11

. 

IV. Công tác nội chính 

1. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, tín ngưỡng tôn giáo 

cải cách hành chính 

                                                 
8
 Đến nay, trên địa bàn thành phố 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%. 
9
 Đã tiếp nhận và chuyển 11.520 xuất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, UBND các phường, xã cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới 

hải đảo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn…với tổng số tiền 3.937,507 triệu đồng. 
10

 Ban hành quyết định hưởng trợ cấp cho 12 đối tượng, thôi hưởng trợ cấp cho 07 đối tượng, quyết 

định điều chỉnh 02 đối tượng, quyết định mai táng phí 02 đối tượng. Chi trả trợ cấp Bảo trợ xã hội tháng 1 

và tháng 2 năm 2022 cho 2.206 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 1.194.120.000 đồng; chi lương tháng 1 

và tháng 2 năm 2022 cho 2.414 đối tượng người có công với số tiền là 4.665.990.000 đồng. Hỗ trợ tiền điện 

95 hộ nghèo với số tiền là 15.789.000 đồng; hộ chính sách 222 lượt hộ với số tiền là 12.132.600 đồng. 
11

 Tổng số người trợ cấp là 83 người với số tiền 105.200.000 đồng và 03 hộ kinh doanh với số tiền 

9.000.000 đồng. 
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- Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền: Ban hành Văn bản về 

việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính đối với công chức trúng tuyển trong 

kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; đề nghị xét 

tinh giảm biên chế đối với viên chức đợt I năm 2022; báo cáo kết quả rà soát, sắp 

xếp cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Thông báo về việc chấm dứt 21 

hợp đồng lao động của các đơn vị. 

 - Công tác tôn giáo: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; 

tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình công tác tôn giáo, tín ngưỡng 

trên địa bàn. 

 - Cải cách hành chính: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; rà soát, cập  nhật 

quy trình điện tử giải quyết TTHC, cung cấp mức độ 3, mức độ 4. Theo đó, tăng 

cường các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và hồ sơ tiếp nhận 

qua dịch vụ BCCI tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố. 

Báo cáo về kết quả điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số 

Cải cách hành chính cấp xã năm 2021; lập danh sách tham gia trả lời phiếu và cử 

công chức làm đầu mối liên hệ phục vụ điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ để xác 

định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2021. 

Tiếp tục thực hiện việc thí điểm chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa 

bàn thành phố; thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường Bắc 

Sơn. Trong tháng, Trung tâm một cửa liên thông thành phố đã tiếp nhận 1.375 hồ 

sơ, đã giải quyết xong 1.193 hồ sơ, 182 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, 

không có hồ sơ quá hạn. 

2. Công tác thanh tra, tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

- Công tác thanh tra: Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện Kết 

luận số 08/KL-TTr ngày 24/12/2021 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm 

của Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp trong việc thực hiện các quy định về 

Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2020. 

- Công tác tư pháp: Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; kết quả thực hiện việc xây dựng, 

quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2021. 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành 

phố năm 2022; Quyết định công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2021; 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức và 01 cá nhân 

trong lĩnh vực: Giao thông, Y tế với tổng số tiền xử phạt là 40.000.000 đồng.  
- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư: Duy trì tiếp công dân 

thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo 

UBND thành phố. Trong tháng, Ban Tiếp công dân thành phố tiếp 08 lượt công 
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dân; tiếp tục phát sinh khiếu nại, tố cáo, chủ yếu là các đơn kiến nghị, phản ánh 

thuộc lĩnh vực đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB thực 

hiện các công trình, dự án. 

3. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

- Lực lượng quân sự thành phố: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến và các chế độ xây dựng chính quy, chấp 

hành kỷ luật của cơ quan, sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng, chống cháy nổ, 

phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Tập trung bảo vệ, giám sát và đảm bảo 

các điều kiện khác đối với các trường hợp đang cách ly tại khu vực cách ly tập 

trung của thành phố theo đúng nhiệm vụ được phân công và đúng quy định. Tổ 

chức lễ gặp mặt động viên quân nhân nhập ngũ và xuất ngũ năm 2022. Cử cán bộ 

tham gia lớp tập huấn đầu năm của Bộ CHQS tỉnh tổ chức tại Trung đoàn 855. 

- Lực lượng Công an thành phố: Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an 

ninh trật tự, ATXH không để xảy ra các tình huống bị động, đột xuất, bất ngờ liên 

quan đến an ninh chính trị. Tăng cường các biện pháp quản lý hành chính về trật tự 

xã hội; siết chặt công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về 

ANTT. Trong tháng, xảy ra 05 vụ phạm pháp hình sự, 04 vụ tội phạm ma túy, 02 

vụ tai nạn giao thông đường bộ, 15 vụ về an ninh trật tự
12

. Tăng cường tuần tra, 

kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, trong đó tập 

trung vào xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tải trọng phương tiện, kiểm tra 

hành chính
13

. 

Đánh giá chung: Trong tháng 01/2022, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; không chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác với dịch bệnh; đảm bảo cách ly an toàn; tiếp tục tập trung công tác tiêm 

phòng vắc-xin Covid-19 theo kế hoạch; quyết tâm giữ vững thành quả phòng, 

chống dịch trong thời gian qua. Tập trung cao trong công tác GPMB nhất là dự án 

đầu tư xây dựng, nâng cấp đường Ngô Thì Sỹ, phường Nam Sơn; dự án tuyến 

đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với Quốc lộ 21B… Tổ chức 

cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

xuân Nhâm Dần 2022. Tích cực thực hiện Kế hoạch thí điểm chuyển đổi số trên 

địa bàn thành phố. Tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

 

                                                 
12

 Trong tháng, phát hiện 24 trường hợp vi phạm cư trú; bắt giữ 01 vụ hàng cấm, bắt giữ 04 vụ tàng 

trữ trái phép chất ma túy; xảy ra 04 vụ TNGT đường bộ, làm chết 01 người, bị thương 02 người, hư hỏng 

03 xe ô tô; xử lý 15 vụ về an ninh trật tự (09 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 02 xô sát đánh nhau, 04 vụ 

đánh bạc). 
13

 Trong tháng, xử lý 659 trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, phạt tiền 665.125.000 đồng, 

tạm giữ 115 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 12 trường hợp. 
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C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 02/2022 

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND 

thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu 

trong các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND và chương trình công tác của 

UBND thành phố trong các tháng tiếp theo, trong đó tập trung vào các nội dung 

chủ yếu sau: 

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 Covd-

19, 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 

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.  

Chủ động các phương án, kịch bản đáp ứng với các cấp độ dịch nhằm phát 

hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và có phương án điều trị phù hợp ngay khi phát 

hiện các ca bệnh; chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức sàng lọc, phân loại, phân luồng, 

phân tuyến giám sát đối với người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và 

điều trị, không để lây lan dịch bệnh trong cơ sở y tế. 

2. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2022 đảm bảo 

trong khung thời vụ tốt nhất; chăm sóc, bảo vệ đối với các diện tích đã gieo, cấy; 

chú trọng công tác phòng chống hạn, chống rét, phòng chống dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, dịch viêm da nổi cục ở đàn trâu, 

bò... Tiếp tục công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường 

công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2022. 

3. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ còn lại đồng thuận GPMB thực 

hiện dự án; đồng thời, tập trung giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình. Đảm bảo 

triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ngô Thì Sỹ theo 

tiến độ kế hoạch đề ra. 

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và khai thác mỏ 

trên địa bàn thành phố. Tiếp tục tập trung công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, 

tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

 5. Thực hiện điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy 

định. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng 

đầu năm 2022, 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 
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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. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, các nội 

dung chỉ đạo, điều hành các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của địa phương ... 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, 

giải trí trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.  

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. 

 7. 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. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng 

giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; nâng cấp cơ sở vật chất các trường học theo nguồn vốn được phân bổ. Tổ chức 

chương trình kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XX với quy mô phù hợp, đảm 

bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng 

phụ trách giỏi cấp thành phố, lựa chọn và tập huấn đoàn tuyển dự thi cấp tỉnh. 

 8. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, công tác 

giảm nghèo, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm, an toàn lao động trong sản xuất.  

9. Chỉ đạo Trung tâm Y tế và các cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; có phương 

án bảo đảm đủ nhân lực, đủ thuốc, vật tư, thiết bị tổ chức điều trị cho người bệnh 

Covid-19, cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm… trong những ngày 

Tết. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ 

chức thực hiện các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, phân tuyến, giám 

sát phòng, chống dịch bệnh hiệu quả đối với người bệnh và người nhà người bệnh 

đến khám, tư vấn, điều trị; thực hiện nhiệm vụ kép đảm an toàn cho bệnh viện, 

phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới và khám, chữa bệnh tốt; đẩy 

mạnh thực hiện khám, tư vấn, điều trị từ xa. 

 10. Tiếp tục thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định 

công tác kiện toàn, bổ sung tổ chức bộ máy; chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng; 

luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thành phố.  

11. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng mô 

hình “Chính quyền số cấp huyện” trên địa bàn thành phố và thí điểm “Chính quyền 

số cấp xã” tại phường Bắc Sơn. Tập trung công tác cải cách hành chính, tăng 

cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý 

công việc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.  
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Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch UBND thành phố xây dựng và triển khai 

kế hoạch kiểm tra; đồng thời, duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra, hướng dẫn 

các phòng, đơn vị, UBND các phường, xã trong việc thực thi công vụ. 

 12. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, 

xử lý kịp thời các trường hợp, tình huống công dân khiếu kiện vượt cấp, không để 

phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự tại địa phương.  

 Trưởng các phòng, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo giải quyết 

kịp thời các vụ việc mới phát sinh, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng trên địa bàn và các vụ việc UBND thành phố giao. 

 13. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn 

sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công 

an đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ giao nhận 

quân năm 2022 trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

 14. Lực lượng công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp 

vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các vi phạm 

quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác phòng ngừa, 

đấu tranh với các loại tội phạm. 

15. Các phòng, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức thực hiện ngay các hoạt 

động sản xuất kinh doanh, công việc, học tập… sau thời gian nghỉ Tết Nguyên 

đán; không để chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Xây dựng kế hoạch, 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./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy;                    (để b/c) 

- Thường trực HĐND thành phố;               

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Trưởng các phòng, đơn vị thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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