
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 

Số:      /BC-UBND 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày     tháng 9 năm 2020 

                         BÁO CÁO 

Kết quả phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp,  

tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

 

Thực hiện công văn số 6021/UBND-PC ngày 9/9/2020 của UBND tỉnh về báo 

cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc “tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” 

và Chương trình hành động số 64/CTr-UBND của UBND tỉnh; trên cơ sở kết quả 

thực hiện các phong trào thi đua, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện các 

phong trào thi đua như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  và tuyên tuyên truyền 

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:  

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chương trình hành động số 64/CTr-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh; ngày 

6/3/2020, UBND thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 43/CT-UBND 

về việc thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp 

tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. UBND thành phố ban hành 20 văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các 

cấp.  

Theo đó, UBND thành phố và các phường, xã đã tổ chức đợt thi đua cao điểm 

lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 

XXI từ ngày 6/3/2020 đến ngày 31/8/2020; trong đó tập trung thực hiện các nội 

dung thi đua theo Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình 

hành động số 64/CT-UBND của UBND tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền từ thành phố 

đến cơ sở đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Công văn 1480-CV/Th.U ngày 01/3/2020 của BTV 

Thành ủy đến chi bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đều tích cực hưởng ứng 

và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016-

2020) của thành phố. 
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UBND thành phố đã Chỉ đạo đăng ký, thực hiện 45 công trình chào mừng Đại 

hội (có phụ lục kèm theo). Tổ chức sơ kết các phong trào thi đua chào mừng Đại hội 

đợt 1 từ cơ sở lên Thành phố. 

* Công tác tuyên truyền:  

UBND thành phố và các phường, xã đã thực hiện tốt Kế hoạch số 30/KH-

UBND ngày 21/02/2020 về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại 

hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên 

truyền tập trung các nội dung: công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở; 

các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền 

các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của thành phố, các phong trào thi đua yêu nước, 

điển hình tiên tiến tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt…  

* Thành phố tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên 

các phương tiện panô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử, cụ thể như sau:  

Tu sửa, làm mới: 04 cụm pano, 35 pano tấm lớn, 18 pano chữ V và 1.294 panô 

(4 pano chữ U, 12 pano di dộng, 19 pano hộp nhỏ, 2 pano bảng, 1257 pano cột 

điện); 1200 biển vẩy, 1682 băng phướn, 63 bảng Led, treo 4619 cờ (cò Đảng, cờ Tổ 

quốc, hồng kỳ, cờ vòng). Đã hoàn thành việc trang trí bằng hệ thống biểu tượng gắn 

với khẩu hiệu tuyên truyền tại các điểm: khu vực trước Tỉnh ủy; trước UBND tỉnh; 

Cổng chào Vườn hoa Lý Tự Trọng; Giải phân cách Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh (Đoạn 

giao với đường Trần Phú. Hoàn thành trang trí các thảm hoa tại các vị trí: Vòng 

xuyến đường 1A giao đường Phan Đình Phùng, đường Hàm Nghi; giải phân cách 

đường Trần phú, Hà Huy Tập; trên giải phân đầu đường Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh; 

Khu vực Quảng trường (trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh); trước Thành ủy, UBND thành 

phố, Trung tâm Văn hóa – truyền thông thành phố; Công viên Lý Tự Trọng.  

Tại phường, xã triển khai, lắp đặt mới: 35 pano tấm lớn, pano chữ V: 18, pano 

chữ U: 4, pano di dộng 12, pano hộp nhỏ 19, pano bảng 2, pano cột điện 1257; bạt 

biển vẩy 300; 30 băng rôn, khẩu hiệu 90 cái tại trụ sở các phường xã, Nhà văn hóa 

thôn, TDP; 702 băng phướn, 1161 Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc, Cờ Hồng Kỳ, cờ vòng; 

Lên nội dung khẩu hiệu chào mừng trên 63 bảng led tại trụ sở UBND và các cơ 

quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường, xã. 

* Đối với tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh - truyền hình: 

Mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025” trên 

sóng phát thanh Thành phố, xây dựng 15 chuyên mục thực hiện tuyên truyền 2 tuần 

01 chuyên mục, phát sóng vào tối thứ 2 và thứ 3 hàng tuần; Truyền hình thành phố 

đã mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”; Thực 

hiện tuyên truyền 2 tuần 1 chuyên mục, phát sóng vào tối thứ 2 phát lại vào sáng và 

trưa thứ 3 hàng tuần; xây dựng 188 bản tin phát trên sóng truyền thanh thành phố; 

22 phóng sự, 14 tin  phát trên hệ thống Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Thành phố 

đã làm việc với Đài PT-TH tỉnh.  
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Các phường xã đã thực hiện trên 1000 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở về Đại hội Đảng. Đến nay đã đăng tải 83 tin bài về các phong trào thi 

đua chào mừng Đại hội trên Cổng thông tin điện tử thành phố và 15 Trang thông tin 

điện tử phường, xã.h, gần 100 tin, bài tuyên truyền trên sóng phát thanh, trên trang 

Facebook “Hà Tĩnh thành phố tôi yêu”; 14 tin bài trên Cổng TTĐT thành phố; phát 

hành 07 số Bản tin thành phố.  

        Đối với các hoạt động VHVN-TDTT chào mừng Đại hội Đảng, Thành phố đã 

tổ chức tổng kết giải Bóng đá nam phong trào mở rộng. Bằng các hình thức tuyên 

truyền phong phú, đa dạng gắn với phát động phong trào thi đua, khởi công các 

công trình chào mừng, triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương… đã tạo nên 

không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn Thành phố. 

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố (ngày 30,31 tháng 7; 

ngày 01/8/2020); Thành phố đã trình chiếu phim tài liệu “Những thành quả sau 5 

năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XX” và các clip hình 

ảnh minh họa các báo cáo tại Đại hội. Trước thềm Đại Hội, thành phố đã tổ chức 

triển lãm ảnh để trưng bày các thành tựu về kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng 

trong nhiệm kỳ qua.  

Đối với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh: đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền 

và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng các cấp; kế hoạch tuyên truyền 

trực quan Đại hội Đảng các cấp; đã triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thông thành phố: Pano cột điện, pano hộp độc lập, biển vẩy giữa giải phân 

cách; pano tấm lớn đã xây dựng mới 3 cụm, trong đó 2 cụm đã hoàn thành (Thạch 

Bình và Ngã 3 đường Nguyễn Hoành Từ giao Hà Huy Tập và đang tuyên truyền Đại 

hội Đảng bộ TP) và 1 cụm đang xây dựng tại Ngã 3 Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh giao 

đường Quang Trung. Đã triển khai hệ thống biểu tượng gắn với khẩu hiệu tuyên 

truyền tại các điểm công cộng.  

2. Phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới 

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của BCH Đảng 

bộ thành phố và Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh, 

huy động được 365 tỷ đồng, lũy kế huy động nguồn lực gần 9.265 tỷ đồng. Xây 

dựng Đề án Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu 

hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong 

những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

trình tỉnh xem xét, quyết định. 

Chỉ đạo, đôn đốc các phường triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ khung kế 

hoạch "phường văn minh đô thị". Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường văn 

minh đô thị, tổ dân phố mẫu; 3 tuyến đường đạt tuyến đường văn minh đô thị ( ); tổ 

chức kiểm tra kết quả xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa tổ dân phố mẫu 6 

tháng đầu năm 2020 đề ra giải pháp, định hướng nhằm nâng cao chất lượng nhà văn 
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hóa mẫu, tổ dân phố mẫu những tháng cuối năm. Hoàn thành quy hoạch, thẩm định 

báo cáo kinh tế kỷ thuật 08 tiểu công viên. Công tác chỉnh trang đô thị được tập 

trung chỉ đạo thực hiện để phục vụ chào mừng Đại hội Đảng; triển khai kế hoạch xã 

hội hóa lắp đặt đèn Led, thực hiện phương án cải tạo trồng mới cây xanh, nâng cấp 

vỉa hè, hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường; một số tuyến vỉa hè, đường giao 

thông, thảm nhựa theo chương trình mục tiêu đã khởi công xây dựng nâng cấp chỉnh 

trang đô thị. Trang trí hoa tươi tại các địa điểm công cộng. Rà soát, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đăng kí xây dựng, đến hết 

năm 2019 đã có 200 CQ, ĐV, DN  được công nhận danh hiệu văn hóa; năm 2020 có 

17 CQ, ĐV, DN đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa. Tập trung chỉ đạo các 

phường, xã tổ chức làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị 

thực hiện việc đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa năm 2020. Duy trì thường 

xuyên công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; đã triển khai trên 90 đợt tổng 

vệ sinh môi trường; tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” . 

Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, duy trì kỷ cương đô thị, ATGT; lập lại trật tự kỷ 

cương đô thị, trật tự xây dựng, trật tự công cộng, an toàn giao thông ; bổ sung biển 

số nhà, ngõ ngách. Triển khai xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố mẫu; tổ dân phố 

mẫu; phấn đấu  năm 2020  xây dựng 10 TDP mẫu;  xây dựng Gia đình, thôn, tổ dân 

phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020.   

Tập trung xây dựng Nông thôn mới các xã; xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu rõ về nội dung công việc, trách nhiệm và thời gian. Công 

tác chỉ đạo thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung 

cao, thường xuyên rà soát, kiểm tra mức độ thực hiện để đạt chuẩn các Khu dân cư 

mẫu theo kế hoạch đề ra. Rà soát và lựa chọn 05 sản phẩm  tham gia chương trình 

OCOP năm 2020 của tỉnh. Chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan để tổ chức Hội 

thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I tại thành phố Hà Tĩnh và 

Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng 

internet để triển khai trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu đối với 14 thôn đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu để hưởng chính sách theo nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 của HĐND tỉnh. Lũy kế đến nay đã có 47/47 thôn đã lập, phê duyệt 

phương án, dự toán xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có 17 thôn đạt 

chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2020 thuộc chương trình mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn 

mới.  

3. Phát triển kinh tế 

Tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng ổn định, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị. Tăng trưởng kinh tế đạt 2,45%. Tổng giá trị 

sản xuất các ngành (theo giá so sánh 2010) ước đạt 6.275 tỷ đồng, bằng 46,02% KH. 
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Trong đó: ngành Công nghiệp và xây dựng tăng 4,79%, ngành TM - DV  tăng 

1,04%, ngành Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 8,26%. 

Giá trị sản xuất ngành Thương mại - dịch vụ ước thực hiện đạt 3.969 tỷ đồng, 

bằng 45,45% kế hoạch năm, tăng 1,48% so với cùng kỳ 2019 (riêng ngành dịch vụ 

đạt 2.209 tỷ đồng, giảm 5,01% so với cùng kỳ, do giá trị các ngành dịch vụ lưu trú, 

dịch vụ ăn uống, vận tải kho bãi giảm mạnh). Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẽ 

và dịch vụ xã hội trên địa bàn Thành phố  ước đạt 7.600 tỷ đồng bằng 45,5% kế 

hoạch năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong công tác chuyển đổi 

mô hình quản lý chợ. Đến nay đã phối hợp thống nhất giá đất đưa vào đấu thầu chợ 

Cầu Đông, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại tài sản trên đất chợ 

Thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chất 

lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác buôn bán, giết mổ gia súc, gia 

cầm được tăng cường .  

Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 749 tỷ đồng bằng 48,32% kế hoạch, 

tăng so với cùng kỳ 5,79%. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước thực hiện đạt 1.438 

tỷ đồng, bằng 46,46%KH, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Cấp phép xây dựng nhà ở 615 

công trình, tăng 1,12% so với cùng kỳ. Một số công trình dở dang, trọng điểm đã cơ 

bản hoàn thành đưa vào sử dụng như dự án nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ, 

đường Mai Thúc Loan, Trung Tiết; các dự án khởi công mới kịp thời hoàn thiện hồ 

sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu; các công trình mục tiêu được tập trung thực hiện đảm 

bảo tiến độ, chất lượng . Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 15 dự án và hạng mục công 

trình hoàn thành, với tổng giá trị quyết toán là 10.490 triệu đồng. Phối hợp với các 

sở, ngành giới thiệu địa điểm khảo sát xây dựng các dự án theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh; thỏa thuận 7 dự án đối với các quy hoạch do UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức 

công bố các quy hoạch phân khu xây dựng các phường, xã đã được UBND tỉnh phê 

duyệt gồm: xã Thạch Hưng, xã Thạch Đồng, phường Thạch Quý; chỉ đạo đơn vị tư 

vấn hoàn chỉnh nội dung theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng đối với các quy 

hoạch phân khu xây dựng của các phường: Hà Huy Tập, Đại Nài để trình UBND 

tỉnh phê duyệt theo quy định. Lập quy hoạch chung xã Đồng Môn sau khi sáp nhập. 

Công tác chỉnh trang đô thị và quản lý trật tự đô thị được tập trung chỉ đạo thực 

hiện. Triển khai kế hoạch xã hội hóa lắp đặt đèn Led, trang trí hoa tươi tại các địa 

điểm công cộng và làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đường 

phố… Công tác sữa chữa, dắm vá các tuyến đường xuống cấp được quan tâm. Đôn 

đốc, kiểm tra thường xuyên công tác quản lý trật tự đô thị tại các điểm nóng, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là xung quanh khu vực chợ, trung tâm 

thương mại…..  

Sản xuất vụ Xuân đạt khá, diện tích gieo cấy lúa Xuân đạt 1402,75ha/1401ha 

KH, đạt 100,12%, năng suất ước đạt 50,94 tạ/ha, sản lượng 7145,02 tấn. Lạc Xuân: 

diện tích gieo trỉa đạt 127,76ha/KH 187 ha, đạt 68,32% kế hoạch và bằng 87% so 
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cùng kỳ. Diện tích rau vụ Xuân đạt 119,37 ha/KH 122 ha, đạt 97,84% và bằng 109 

% so cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa Hè thu thực hiện 1.103/1.138 ha đạt 97%KH. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 350/353ha  . 

Tổng thu ngân sách đến nay đạt 376,032 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch HĐND 

thành phố giao, bằng 135% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền sử dụng đất ước đạt 

234,600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch HĐND thành phố giao. Tổng chi ngân sách 

đạt 581.669 triệu đồng, bằng 70% KH. 

Thành lập mới 166 doanh nghiệp, 02 Hợp tác xã, bằng 85,71% so với cùng kỳ 

năm 2019; cấp mới 476 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Tập trung 

các giải pháp đẩy mạnh sự phát triển doanh nghiệp, sâu sát và kịp thời thông tin, 

tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Công tác thu 

hút đầu tư được tập trung thực hiện, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

đầu tư (công ty CP Tập đoàn T&T) thực hiện dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, 

biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ với tổng mức đầu tư 3.687 tỷ đồng; chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh với tổng mức 

1.209 tỷ đồng; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Hàm Nghi 

với tổng mức đầu tư 23.545 tỷ đồng; khởi công dự án  D'. Metropole Hà Tĩnh với 

tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hoàn thiện quy 

hoạch, hồ sơ thủ tục đầu tư trình tỉnh phê duyệt các dự án khu đô thị như Khu đô thị 

thương mại và du lịch Văn Yên, Khu đô thị tại phường Hà Huy Tập, Khu đô thị 

thông minh tại xã Thạch Môn, Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch 

Trung, khu đô thị mới phía Nam Cầu Cày, xã Thạch Trung…. 

Thực hiện kế hoạch tết trồng cây năm 2020 toàn thành phố trồng được 7.500 

cây xanh các loại (đạt 123,6% theo kế hoạch). Công tác đôn đốc bổ cứu chăm sóc 

bảo vệ được triển khai đạt kết quả khá tốt gắn với nội dung xây dựng NTM, VMĐT. 

Tổ chức lễ phát động phong trào xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố,  tại 

lễ phát động đã có 4 cơ quan, 27 doanh nghiệp, 16 hộ gia đình đăng ký xã hội hóa 

cây xanh; hiện nay đã XHH được 342.000.000đ. 

4. Thực hiện cải cách hành chính 

Tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách hành chính, trọng tâm là cải 

cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn 

trách nhiệm người đứng đầu, hiện đại nền hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh 

doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiến hành kiểm tra đột xuất kỷ 

luât, kỷ cương hành chính tại 15/15 đơn vị phường, xã và các đơn vị sự nghiệp; tổ 

chức thành công tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-

2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 

trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 7/9/2020, UBND thành phố đã niêm yết công 

khai đầy đủ 295 thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền thành 

phố và chỉ đạo 15 phường, xã niêm yết đầy đủ 186 thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp xã. Ngoài ra, tại Trung tâm Hành chính công thành 

phố còn niêm yết 49 TTHC của các cơ quan, đơn vị ngành dọc có áp dụng TTHC tại 
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Trung tâm Hành chính công thành phố và các thủ tục cung cấp dịch vụ của ngành 

điện áp dụng tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Trung tâm Hành 

chính công thành phố đã tiếp nhận 165 phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người 

dân. Kết quả, 100% số phiếu được đánh giá rất hài lòng và hài lòng. Không có phiếu 

đánh giá không hài lòng. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện 

nghiêm túc quy định về hội họp, tổ chức khởi công, lễ kỷ niệm theo tinh thần Chỉ thị 

số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với phương châm “4 

giảm”: Giảm họp; giảm thành phần họp; giảm triệt để các cuộc họp hình thức; giảm 

lễ kỷ niệm, khởi công hình thức, lãng phí và “5 tăng”; tăng lồng ghép các cuộc họp 

của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tăng họp trực tuyến. 

5. Phát triển văn hóa- xã hội 

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa; xây dựng Gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa năm 2020;  rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn thành phố đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Tổng kết giải 

bóng đá Nam phong trào thành phố Hà Tĩnh mở rộng lần thứ Nhất - năm 2020. Tổ 

chức thành công giải chạy việt dã nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với trên 700 

người tham gia. Tổ chức gặp mặt báo chí Nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 

21/6. Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. 

Thường xuyên quan tâm chăm lo chính sách đối với người có công, các đối 

tượng chính sách xã hội; đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xã hội hoá nâng cấp, làm mới 54/58 nhà cho hộ 

nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn . Tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các chính 

sách, chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh và thành phố để đảm bảo đời sống cho 

nhân dân, an sinh xã hội nhất là các đối tượng nghèo, đối tượng đặc biệt khó khăn, 

người mất việc làm dẫn đến mất thu nhập có nguy cơ thiếu đói; thực hiện các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.  

Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã 

hội trên địa bàn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết cho nhân dân được 

các ngành và các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ; kịp thời chi trả trợ cấp 02 

tháng theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh cho đối tượng người có công với số tiền 

hơn 10 tỷ đồng và đối với đối tượng BTXH với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; tổ chức 

thăm hỏi, hỗ trợ 18.491 suất quà với trị giá hơn 6,7 tỷ đồng (trong đó từ nguồn xã 

hội hoá 9.508 suất quà, trị giá 4.625.935.000đ). Chỉ đạo, rà soát giao chỉ tiêu giảm 

nghèo và triển khai các giải pháp giảm nghèo năm 2020. Hưởng ứng lời kêu gọi của 

Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Mặt trận và các 

đoàn thể thành phố và các phường, xã tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân 

ủng hộ 2.209.591.000đ phòng chống Covid 19. Triển khai công tác đào tạo nghề 

năm 2020 và công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới…theo kế hoạch. Tăng 

cường tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Nghị Quyết 42 của Thủ tướng chính 
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phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thẩm 

định và chi trả hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID19 với tổng 8.273 

người, tổng tiền 10.048.250.000 đồng.  

Chỉ đạo, triển khai các giải pháp giảm nghèo năm 2020, rà soát giao chỉ tiêu 

giảm nghèo cho các phường, xã. Triển khai rà soát và báo cáo kết quả rà soát, lập 

danh sách bổ sung đối tượng là các thành viên thuộc hộ nghèo bảo trợ xã hội được 

hỗ trợ thu nhập theo Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND; vận động 08 cơ quan, đơn vị 

hỗ trợ cho 10 đối tượng. Phối hợp Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố kiểm tra, khảo 

sát 49 nhà ở thuộc hộ nghèo để nghị Quỹ Thiện tâm hỗ trợ làm nhà ở, qua kiểm tra 

đã có 22 nhà được nhà tài trợ đồng ý hỗ trợ. Triển khai công tác đào tạo nghề năm 

2020; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới…theo kế hoạch.  

Quan tâm chỉ đạo người dân tham gia bảo hiểm y tế, hiện nay tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,33%, so với cùng kỳ năm 2019 giảm hơn 4%. Nguyên 

ngân do các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (hơn 4000 trường 

hợp) hết thời gian được hỗ trợ bảo hiểm. 

Công tác Dân số-KHHGĐ tiếp tục được quan tâm. Tổ chức triển khai chương 

trình phối kết hợp trong công tác DS-KHHGĐ; Thu thập biến động dân số được 

thực hiện thường xuyên theo quy định; triển khai đề án nâng cao chất lượng dân số 

thông qua sàng lọc tật bệnh ở trẻ sơ sinh và đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng 

giới tính khi sinh.  

6. Phát triển giáo dục- đào tạo 

Chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng giáo 

dục. Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, 

chú trọng triển khai các chuyên đề trọng tâm của năm học; tăng cường ứng dụng 

CNTT trong dạy học, quan tâm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ 

cho học sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện Chương trình GDPT 

mới, bắt đầu thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới đối với lớp 1 ở năm học 

2020-2021, đối với lớp 2, lớp 6 ở năm học 2021-2022. Tập trung chỉ đạo xây dựng 

cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia. Đến thời điểm hiện nay có 5 trường đạt chuẩn 

quốc gia sau 5 năm và công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục trong 

năm 2020. Hoàn thành tuyển sinh lớp 6 trường THCS Lê Văn Thiêm năm học 2020-

2021 và chỉ đạo các trường tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6. Chỉ đạo các trường tổ 

chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc 

vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và 

việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  giám sát, theo dõi tình 

hình sức khỏe cán bộ, giáo viên và học sinh; triển khai các hoạt động chuyên môn 

trong thời gian học sinh nghỉ học. Chỉ đạo các trường triển khai thực hiện nghiêm 



9 

 

túc các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Hướng dẫn 

các trường học thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các bậc học. Làm tốt công tác 

vệ sinh môi trường, tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

các trường học. Tổ chức hướng dẫn dạy, học trực tuyến để học sinh có thêm hình 

thức tự học, ôn bài phù hợp. Hoàn thành Đề án “Sắp xếp hệ thống trường mầm non, 

tiểu học và trung học cơ sở thành phố Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo”. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025.  

7.  Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và phòng, chống covid 

Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Thực hiện đồng bộ các 

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến. Chủ động 

triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 kịp thời hiệu quả theo 

tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và Ban chỉ đạo thành phố với thái độ “Chống 

dịch như chống giặc”..  

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 

01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công điện số 1519-CĐ/Th.U ngày 

01/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tập trung triển khai Chỉ thị 43-

CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16/CT-TTg  ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo ; theo dõi sát 

tình hình diễn biến dịch bệnh ; tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức của mọi 

người dân trong việc phòng chống dịch, đồng thời sàng lọc các thông tin xấu, thông 

tin gây hoang mang trong xã hội. Thành phố đã tiếp nhận hơn 2,7 tỷ đồng tiền ủng 

hộ phòng chống Covid-19 từ nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. 

….UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân đã tham gia ủng hộ 

phòng chống dịch Covid - 19.  Quan tâm chỉ đạo người dân tham gia bảo hiểm y tế.  

8. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tổ 

chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn( ); 

tập trung lực lượng phòng chống địch bệnh Covid 19.  Xây dựng 10 loại mô hình 

ANTT với tổng số 44 mô hình đang hoạt động có hiệu quả, điển hình như mô hình 

“Tổ dân phố không tệ nạn” tại phường Thạch Quý, mô hình “Ba không” tại xã 

Thạch Môn, mô hình “Camera giám sát ANTT” tại 12 địa bàn, vận động tổng 403 

mắt camera kết nối tập trung, 699 mắt chỉnh hướng và lắp lẻ tại nhà dân, cơ quan, 

doanh nghiệp…Tổ chức 436 lượt tuần tra đảm bảo tình hình ANTT phục vụ Đại hội 

Đảng các cấp, phòng ngừa tình trạng rải tờ rơi, truyền đơn. Thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch COVID - 19. Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV đảm bảo cơ 

cấu, tổ chức biên chế; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ 
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quân sự các cấp. Đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ 

động nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, không để đột 

xuất, bất ngờ, phức tạp kéo dài. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, cao 

điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý. Đấu tranh có hiệu quả với các 

loại tội phạm, vi phạm pháp luật nhất là: tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng 

đen”, tội phạm buôn bán hàng cấm (pháo), sử dụng pháo trái phép. Chủ động triển 

khai các chuyên đề, các phương án đảm bảo ATGT giảm thiểu TNGT, phòng chống 

ùn tắc, duy trì trật tự ATGT - TTCC. Làm tốt công tác huấn luyện và diễn tập 

chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2020; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của cơ sở, cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.  

9. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ 

chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống 

chính trị. Đã hoàn thành việc thành lập Trung tâm y tế thành phố trên cơ sở tổ chức 

lại Trung tâm DSKHHGĐ và Trung tâm Y tế dự phòng theo Kế hoạch và hướng dẫn 

của UBND tỉnh. Chỉ đạo các phường, xã hoàn thành việc sáp nhập tổ chức Hội.  

Hoàn thành việc kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị của xã Đồng 

Môn, thực hiện giải quyết chế độ tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên trách (đã ban hành quyết định nghỉ 

hưởng chế độ tinh giản biên chế cho 06 cán bộ chuyên trách và 08 người hoạt động 

không chuyên trách).  

Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trình Sở Nội vụ thẩm 

định phê duyệt. Hoàn thành việc xét tuyển 28 giáo viên Tiểu học; 02 viên chức Ban 

quản lý dự án đầu tư & xây dựng, 03 viên chức làm việc tại Trạm y tế các phường, 

xã; 38 giáo viên Mầm non theo quyết định 2059/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Xây dựng phương án bố trí công an xã chính quy và phương án sắp xếp, bố trí 

giải quyết chế độ đối với Trưởng, phó Công an xã dôi dư sau khi bố trí công an 

chính quy tại các xã; hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã nghỉ 

theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP; chế độ đối với Công an xã nghỉ việc để bố trí 

công an chính quy theo Nghị quyết số 197/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; chế độ 

đối với công an viên theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP.  

 

10. Công tác Dân vận của hệ thống chính trị 

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân 

vận chính quyền. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản 

liên quan đến công tác dân vận; ban hành các văn bản chỉ đạo, phát động thực hiện 

các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ 

thị 42 CT/TU của BTV Tỉnh ủy. Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong 

trào thi đua, nâng cao tiêu chí phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới nâng cao, 



11 

 

kiểu mẫu; chủ động phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi; tham gia  thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự 

án. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đăng ký, xây dựng mô hình "Dân 

vận khéo"  năm 2020 và triển khai kế hoạch “Năm Dân vận khéo 2020”. Tiếp tục 

thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ 

Tỉnh “Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện dân chủ 

ở cơ sở trong thời gian tới” và Quy chế đối thoại. Chỉ đạo, hướng dẫn việc sáp nhập 

các hội quần chúng đặc thù theo tinh thần Thông báo 677-TB/TU của BTV Tỉnh ủy. 

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

(khóa X), Quyết định 202-QĐ/TU về quy chế công tác dân vận; Quyết định 184 của 

BTV Thành ủy về  ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị từ cơ 

sở đến thành phố. … Chỉ đạo đôn đốc các phường, xã tổ chức hội nghị đối thoại  

theo Quy chế và Tổ chức 01 kỳ đối thoại cấp thành phố. Kịp thời kiện toàn và triển 

khai nhiêm vụ hoạt động của các Ban chỉ đạo Tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở, 

“Dân vận khéo”. Thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn 

giáo trên địa bàn.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố triển khai thực hiện kịp 

thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy thành phố, hội cấp trên và các nhiệm vụ theo 

chương trình kế hoạch của từng đơn vị năm 2020; tăng cường bám, nắm và chỉ đạo 

hội cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Thực hiện hiệu quả Quy chế giám 

sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã 

hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ đạo, 

hướng dẫn việc sáp nhập các hội quần chúng đặc thù theo tinh thần Thông báo 677-

TB/TU của BTV Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của thành phố. Thực hiện tốt công 

tác an sinh xã hội.  

11. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; triển khai việc học tập chuyên đề năm 2020 của Trung 

ương “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và chủ 

đề của tỉnh “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu 

gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương, Quy định số 890-

QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là 

người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị nội dung sơ kết 4 năm 

thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

12. Công tác kiểm tra, giám sát, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân 



12 

 

Tiến hành thanh tra quản lý Tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại xã 

Thạch Hưng. Toàn thành phố đã tiếp: 194 lượt công dân (định kỳ: 114 lượt; thường 

xuyên: 80 lượt, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019; đoàn đông người: 07 đoàn; trong 

đó (Thành phố tiếp: 99 lượt, phường, xã tiếp: 95 lượt). Tổng số đơn tiếp nhận: 175 

đơn (KN: 13; TC: 12; KNPA: 150), giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019. Nội dung 

chủ yếu là các kiến nghị phản ánh liên quan đến nội dung tranh chấp đất đai, cấp 

giấy CNQSD đất, chế độ chính sách…Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị phản ánh toàn thành phố: đã giải quyết được 134/152 vụ việc, các vụ việc còn 

lại các phường, xã và thành phố tập trung giải quyết theo thẩm quyền.  Công tác 

phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư XDCB, quản lý tài 

chính - ngân sách, đất đai, đền bù GPMB, các khoản thu đóng góp của phụ huynh, 

học sinh tại các trường học. 

13. Công tác thi đua, khen thưởng 

Công tác thi đua, khen thưởng được thành phố quan tâm thực hiện. Chỉ đạo, 

đôn đốc 15/15 phường, xã đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; 

Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến Thành phố, vinh danh 26 tập thể và 

31 cá nhân. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích trong 

phong trào “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19”.  

Ban hành các quyết định khen thưởng chuyên đề cho 50 tập thể, 125 cá nhân có 

thành tích trong các phong trào: sơ kết 02 năm triển khai vận động XHH xây dựng 

mô hình “Camera giám sát ANTT”; thành tích tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc” giai đoạn 2015-2020; khen thưởng “TDP tiêu biểu 5 năm giai đoạn 

2015-2020”, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, khen thưởng phòng, 

chống Covid - 19; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 

CCHC giai đoạn 2011-2020. Hoàn thành khen thưởng thành tích  học sinh giỏi và 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. 

Ngày 27/8/2020, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đã khen thưởng 15 tập thể, 4 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-

2025. 

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nên kết quả tổ chức triển khai các nội 

dung phong trào thi đua còn hạn chế. Tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu năm 

2020 chậm so với kế hoạch; phát triển kinh tế, nhất là phát triển thương mại, dịch vụ 

gặp nhiều khó khăn. Kết quả xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng 

nông thôn mới của một số địa phương có phần chững lại 

III. NGUYÊN NHÂN  

1. Nguyên nhân đạt được 
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- Cấp ủy, chính quyền thành phố đã  lãnh đạo, chỉ đạo  các cấp, các ngành thực 

hiện 13 nội dung thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. 

- Thành phố đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp 

thời khôi phục, phát triển kinh tế- xã hội và phát động các phong trào thi đua 

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

 - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nên kết quả tổ chức triển khai các nội 

dung phong trào thi đua còn đạt thấp. 

-  Một số địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác đại hội Đảng, nên  việc 

tổ chức các phong trào thi đua còn hạn chế. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 

28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chương trình hành động số 64/CTr-UBND 

của UBND tỉnh; Công văn số 1480 CV/Th.U, ngày 01/3/2020 của Ban Thường vụ 

Thành uỷ về tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; gắn với thực hiện các 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính 

trị của địa phương, đơn vị.  

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 

quốc phòng-an ninh năm 2020. Hoàn thành  các công trình chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp theo kế hoạch. 

3. Rà soát, nâng cao chất lượng xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao các tiêu chí đô thị loại II; 

đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.  

4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức 

bộ máy, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

Thành phố lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

 5. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh. 

6. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong các trào thi đua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và  nhân rộng các mô hình, 

điển hình trong các phong trào. 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c) 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND thành phố; 
- Ban Dân vận Thành ủy; 
- Lưu: VT, NV. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Cường 
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