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           Số: 115 /BC-UBND           Phường Hà Huy Tập, ngày 10 tháng 9 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,  

QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ,  

GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 
PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,  

QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Lĩnh vực kinh tế:  

1.1 Về Phát triển thương mại, kinh doanh dịch vụ: Các hộ kinh doanh cơ 

bản duy trì hoạt động , Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, 

nhất là thời gian cách ly toàn xã hội; thời điểm này, đã từng bước ổn định hoạt 

động kinh doanh.  

1.2 Công tác Sản xuất nông nghiệp:  

- Thực hiện đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020, đã chỉ đạo nhân dân gieo cấy 

đúng lịch thời vụ, một số diện tích gieo cấy bị ngập úng cũng đã được nhân dân 

khắc phục kịp thời. Toàn phường tổng số diện tích gieo cấy vụ xuân năm 2020 là 

31,5 ha, năng suất lúa đạt 4,8 tấn/ha bằng 96% kế hoạch. Vụ hè thu, UBND 

phường đã trích từ nguồn ngân sách hỗ trợ đất trồng lúa của Tỉnh là 49.000.000 

đồng để mua 1,4 tấn lúa giống mới ADI 168 và đã cấp phát cho bà con nhân dân để 

gieo cấy. Đến nay nhân dân đã tiến hành thu hoạch xong, qua đánh giá năng suất 

lúa vụ Hè Thu đạt 4 tấn/ha.  

- Vận động 01 hộ gia đình ở Tổ dân phố 4 xây dựng mô hình nhà lưới đưa lại 

năng suất cao, tiếp tục triển khai vụ thứ 2, dưa phát triển tốt, đã tiến hành nghiệm 

thu đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của HĐND Thành phố. 

1.3 Công tác xây dựng cơ bản 
a) Công tác quy hoạch: 

 - Góp ý quy hoạch hạ tầng khu dân cư do UBND thành phố và các doanh 

nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn; 

 - Phê duyệt quy hoạch điều chỉnh mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa tổ dân 

phố 1; Tiểu công viên tổ dân phố 2; Quy hoạch xen dắm dân cư nhà văn hóa tổ dân 

phố 6 cũ; 

 - Phê duyệt quy hoạch mặt bằng sử dụng đất trạm y tế phường; 

 a) Công tác xây dựng cơ bản: 

 - Quyết toán các công trình thuộc chương trình mục tiêu năm 2019, trình 

thành phố cấp nguồn thanh toán các công trình thuộc chương trình mục tiêu năm 

2019 và các dự án XDCB còn nợ. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



2 
 

- Khảo sát, lập hồ sơ, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các 

công trình mục tiêu năm 2020 gồm: Đường giao thông, Mương thoát bẩn, Rải 

thảm nhựa; Cải tạo Nhà văn hóa tổ dân phố 6, Tiểu công viên tổ dân phố 1,2. Kết 

quả đến này đã triển khai thi công hoàn thành 242m/282m đường bê tông đạt 

85,8% kế hoạch; 902/3.514m2 rải thảm nhựa đạt 25,7% kế hoạch; 360/420m 

mương thoát bẩn đạt 85,7% kế hoạch; hoàn thành cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 6. 

Tổ chức huy động nhân dân đóng góp theo quy chế dân chủ cơ sở số tiền 177 triệu 

đồng để thi công công trình: Rải thảm nhựa đoạn từ ngõ 336 đến ngõ 430, đường 

Hà Huy Tập thuộc tổ dân phố 3. 

- Khởi công mới xây dựng các công trình: Xây dựng cơ sở vật chất Trường 

Tiểu học Hà Huy Tập (hạng mục: Sân bóng đá mini), khối lượng đạt 80%; Xây 

dựng cổng, hàng rào, nhà bảo vệ trụ sở UBND phường Hà Huy Tập và hàng rào, vườn 

cổ tích Trường Mầm non Hà Huy Tập khối lượng ước đạt 90%. Đường giao thông hạ 

tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập khối lượng đạt 10%;  

- Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sân vận động phường Hà Huy 

Tập; Trình xin chủ trương điều chỉnh dự toán công trình Mương thoát nước đường 

Nguyễn Xí. 

- Cải tạo sơn Nhà hội trường, Nhà để xe và chỉnh trang khuôn viên trụ sở 

làm việc phường Hà Huy Tập; 

1.4 Công tác quản lý đất đai, môi trường 

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trước ngày 18/12/1980, để trình UBND Thành phố.  Đến thời điểm hiện nay có 83 

hộ đã thực hiện kê khai và xét duyệt, 77 hộ đã thẩm định đủ điều kiện, đã công 

nhận lại diện tích 47 hộ, đã cấp đổi GCN QSD đất 29 hộ. 

- Tiếp tục phối hợp với Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư Thành phố xử lý 

các vướng mắc của nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng, thi công các công 

trình dự án trên địa bàn phường. 

1.5 Công tác thu chi ngân sách  

Cân đối và quản lý tốt nguồn thu đảm bảo việc chi theo kế hoạch, kịp thời giải 

quyết các chế độ chính sách nhất là chế độ về con người; đảm bảo nguồn chi cho 

các hoạt động thường xuyên, các hoạt động trong các ngày lể Tết, và các hoạt động 

chính trị của địa phương. Triển khai công tác thu ngân sách theo kế hoạch của 

Thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực 

hiện là: 24.006.000.000đồng/278.844.000.000 đồng, đạt 8,6% kế hoạch; Ước thu 

NS được hưởng: 6.154.000.000 đồng/5.673.000.000 đồng đạt 108,5%. Tổng chi 

ngân sách ước thực hiện: 4.219.000.000đồng/5.673.000.000 đồng, đạt 74% kế 

hoạch. 

1.6 Công tác Quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị 
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Từ đầu năm 2020 đến nay có 53 hộ được cấp giấy phép xây dựng, trong đó có 

45 hộ xây mới, 08 hộ cải tạo. Phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố lập 

biên bản xử lý 02 trường hợp xây dựng sai giất phép số tiền 20 triệu đồng, 01 

trường hợp xây dựng công trình không phép số tiền 10 triệu đồng, 01 trường hợp 

cải tạo sai phép số tiền 3 triệu đồng. UBND phường xử phạt vi phạm hành chính 

01 trường hợp vi phạm dựng rạp lấn chiếm vỉa hè với số tiền là 2,5 triệu đồng; Lập 

bộ 20 hộ đăng ký sử dụng vỉa hè tạm thời để kinh doanh dịch vụ ăn uống trên 

đường Hàm Nghi. Hướng dẫn các hộ đến UBND thành phố để cấp giấy phép tạm 

thời theo quy định; Phối hợp thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân 28 hộ với số tiền 

231,102 triệu đồng. Thu tập kết vật liệu xây dựng 9 hộ với số tiền 6,68 triệu đồng; 

thu phí sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán đường hàm Nghi 17 hộ số tiền 25,3 

triệu đồng. Xây dựng 04 kế hoạch, phối hợp công an phường, ban bảo vệ tổ dân 

phố tổ chức ra quân 15 đợt ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị với hơn 350 lượt 

người tham gia. Kết quả thu giữ 43 biển quảng cáo, 60 băng rôn, 01 bàn, 01 tủ, 7 

ghế nhựa, 01 giường sắt, tháo dở 10 mái che bằng bạt. ký cam kết 15 hộ. 

  1.7 Xây dựng phường Văn minh đô thị  
Phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức kẻ vẽ vạch sơn vỉa hè đường Hàm Nghi và 

đường Nguyễn Xí để quản lý; Tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp 

và nhân dân lắp đặt đèn Led trong trí nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý với tổng 

số tiền gần 500 triệu đồng; Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ xuân Canh Tý với số lượng 230 cây, trong đó có 130 cây xoài do UBND thành 

phố hỗ trợ và 100 cây xã hội hóa; Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên 

toàn phườngvào chủ nhật hàng tuần; trồng, chăm sóc hoa trên các tuyến đường tự 

quản; xử lý các điểm rác vô chủ ở cổng phụ trường tiểu học, đường Phú Hào, 

đường Nguyễn Xí, khu vực đất trống ở tổ dân phố 7; Phối hợp Đoàn thanh niên 

xây dụng cổng trường văn minh ở trường tiểu học; Rà soát có 07 hộ giết mổ gia 

cầm hộ gia đình và 05 hộ rửa xe trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền đảm bảo vệ sinh 

môi trường và an toàn thực phẩm. 

2. Văn hóa - xã hội 

2.1 Công tác văn hóa - TDTT 

- Tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vui 

tươi lành mạnh. Công tác trang trí Tết ở các tuyến đường được nhân dân hưởng 

ứng nhiệt tình, việc lắp đặt đèn Led trên các tuyến đường và các ngõ phố tạo nên 

không khí vui tươi phấn khởi, mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các 

ngày lể Tết, mừng xuân Canh Tý, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đảng cộng sản Việt Nam như: Giao lưu văn nghệ, Tổ chức giải kéo co nam, nữ.  

- Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 

nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong quần chúng nhân dân tạm 

ngừng một số hoạt động. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng bộ phường 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với nâng cao các tiêu chí pường văn minh đô thị, Chào 

mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố. 

2.2 Công tác chính sách -  xã hội 
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- Tổ chức chi trả các chế độ chính sách cho người có công theo nghị định của 

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

tượng chính sách, người có công. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy 

định, đảm bảo dân chủ và ổn định dân sinh trong dịp tết.  

- Các chế độ, chính sách được quan tâm chu đáo, Nhân dịp Tết nguyên đán 

năm 2020, UBND phường đã trao 797 suất quà, trị giá 204.700.000 đồng, trong đó 

ngân sách phường là 11.100.000 đồng, xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân là 

130.800.000 đồng để trao cho các đối tượng là người có công, người nghèo, cận 

nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã 

hội. 

- Tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 77 cụ đến tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 

đầu xuân Canh Tý một cách vui vẻ, ấm cúm với sự tham gia của đông đảo con 

cháu và bà con nhân dân. 

- Tổ chức tốt các hoạt động tri ân nhân ngày thương binh Liệt sỹ 27/7: Trao 

223 suất quà, trị giá 98.850.000 đồng, cho các đối tượng chính sách, gia đình thờ 

cúng liệt sỹ, trong đó ngân sách phường là 11.150.000 đồng.  

- Tiến hành rà soát và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng: Hộ nghèo 50 thẻ, hộ 

cận nghèo 50 thẻ, đối tượng bảo trợ xã hội 65 thẻ, các cụ đến tuổi 70 – 79 là 28 

thẻ, Cựu chiến binh 26 thẻ.  

3. Công tác giáo dục, Y tế - dân số 

3.1 Công tác giáo dục  

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

quy định. Tuy nhiên từ tháng 02 đến hết tháng 4 năm 2020 tất cả các Trường học 

phải cho học sinh nghỉ học ở trường để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid - 19. Do đó việc dạy và học phải chuyển từ học tập trung sang học trực 

tuyến đối với các em học từ Tiểu học trở lên. Riêng trường Mầm Non học sinh 

phải nghỉ học 03 tháng liên tục. Đến đầu tháng 5 năm 2020  học sinh được quay trở 

lại lớp học, nhà trường đả tích cực phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị 

tốt các điều kiện cần thiết và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 

đúng theo Quy định trước khi học sinh trở lại trường học. 

- Kết quả tổng kết năm học 2019 – 2020 tại 02 nhà trường: Trường Mầm non 

có 250 cháu, chia thành 08 nhóm lớp. Nhà trường đả tổ chức nhiều hoạt động trãi 

nghiệm, giao lưu bổ ích cho trẻ, được trẻ hứng thú, phụ huynh đồng tình ủng hộ; 

Trường Tiểu học có 568 học sinh, chia thành 15 lớp. Số học sinh hoàn thành 

chương trình lớp học: 560/568 = 98,6%, trong đó có 433 em = 76,2%  hoàn thành 

tốt trở lên, 127 em = 22,4% hoàn thành. Số học sinh chưa hoàn thành: 8 em tỷ lệ: 

1,4%.  

- Đã tổ chức tốt việc khai giảng năm học mới tại các nhà trường đảm bảo kế 

hoạch. 

3.2 Công tác y tế - dân số: 

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, duy trì tốt công tác 

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

toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp tết nguyên đán Canh tý; kiểm tra, giám sát 
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các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng ăn uống trên địa bàn được 65 lượt, nhắc nhở 

03 cơ sở không chấp hành khám sức khỏe định kỳ.  Trong 9 tháng đầu năm, đã có 

1808 lượt người đến khám bệnh và điều trị tại trạm y tế, trong đó khám cấp thuốc 

cho bệnh nhân theo chế độ BHYT là 1006 lượt người; khám dự phòng cho 802 

lượt người. 

- Tập trung công tác tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 

nhưng trong 9 tháng đầu năm 2020 vẫn có 10 trường hợp sinh con thứ 3, không 

tăng so với cùng kỳ năm 2019.  

4. Công tác chỉ đạo và triển khai ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 

- Thực hiện tốt và kịp thời các biện pháp phòng chống dịch. Tích cực tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà đối với các 

công dân đi từ vùng dịch về địa phương. Trong 9 tháng tập trung phòng chống dịch 

Covid 19, ra quyết định cách ly tại nhà 15 trường hợp; Giám sát theo dõi y tế 125 

người đi từ nước ngoài về, 260 người đi từ các Tỉnh có dịch về, 10 trường hợp 

cách ly y tế tập trung về trên địa bàn. Tiến hành phun hóa chất tại các cơ quan, 

trường học, nhà hàng đóng trên địa bàn 81 lượt, phối hợp với Thành phố thành lập 

01 chốt kiểm tra sức khỏe. 

- Thực hiện lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam, và thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch COVID 19, UBND phường đả huy động xã hội hóa 107.000.000 

đồng tiền mặt và trao 700kg gạo và 249 suất quà từ các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp trong và ngoài địa bàn để trao tặng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid 19.  

- Thực hiện Nghị quyết NQ42 của chính phủ về việc hỗ trợ 3 nhóm đối tượng 

Hộ nghèo, cận nghèo, Bảo trợ xã hội, Người có công với Tổng kinh phí đề nghị là: 

465.750.000 đồng. Đến nay, UBND phường đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn 

các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm; đối tượng lao động bị 

chấm dứt hợp đồng mà không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp để làm hồ sơ đề nghị 

hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước theo quy định.  

5. Quốc phòng - An ninh  

5.1 Quốc phòng 
- Ban hành kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết nguyên đán Canh Tý 

năm 2020; phối hợp các lực lượng của phường và Thành phố tổ chức tuần tra xử lý 

các vi phạm, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân và các hoạt động của địa 

phương.  

- UBND phường đả tổ chức gặp mặt tặng quà, liên hoan tiển 05 thanh niên lên 

đường nhập ngủ. Tham gia lễ ra quan huấn luyện của Tỉnh.  

- Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 cho 52 nam thanh niên; phúc tra và huấn luyện 

LLDBĐV; đăng ký phương tiện, lực lượng, xây dựng kế hoạch PCTT& TKCN, 

phòng chống cháy nổ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng 

đơn vị ATLC – SSCĐ. 

5.2 An ninh 
- Lực lượng công an phường, Bảo vệ dân phố phối hợp với các ban ngành 

đoàn thể đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội Phạm, điều tra làm rõ các vụ 

phạm pháp hình sự trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2020 điều tra làm rõ 25 vụ 
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38  đối tượng (tăng 06 vụ so với cùng kỳ  năm 2019). Trong đó: lập hồ sơ khởi tố 

02 vụ 02 đối tượng (giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2019), XLHC 23 vụ 36  đối 

tượng (tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2019). 

- Đã lắp đặt 23 mắt camera an ninh trên địa bàn đưa về hệ thống máy chủ, đầu 

thu tại công an phường với tổng số kinh phí nhân dân đóng góp là: 79.200.000 

đồng. Tuyên truyền phối hợp vận động nhân dân chỉa mắt camera ra hướng ngoài 

đường. 

- Đảm bảo ANTT trước, trong và sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025.  

Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Tập trung giải quyết dứt điểm các 

vụ việc xảy ra ở cơ sở. Lực lượng Công an, Ban BVDP, thường xuyên tổ chức tuần 

tra canh gác đảm bảo ANTT, phối hợp Đội QLĐT ra quân đảm bảo TTATGT-

TTCC trên toàn địa bàn. 

- Sơ kết 06 năm và nhân rộng mô hình “liên gia tự quản về an ninh, trật tự" 

tại các tổ liên gia. Làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ Quốc, tình hình ANTT tiếp tục được giữ vững ổn định, đặc biệt trong 9 tháng 

đầu năm không có trọng án, các đột xuất bất ngờ không xảy ra, tình hình hoạt động 

của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội cơ bản ổn định . 

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

6.1 Thực hiện Quy trình theo cơ chế “Một cửa” 
- Luôn được chú trọng và đảm bảo nghiêm túc trong giao dịch với nhân dân 

và các tổ chức về thực hiện các thủ tục hành chính. Thường xuyên cập nhật thực 

hiện công khai các bộ thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp 

nhận và giải quyết hơn 1720 bộ hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực. Tỷ lệ hồ sơ đã giải 

quyết đúng hạn chiếm 100% trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, không có tình trạng 

hồ sơ giải quyết quá hạn. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: 9 tháng đầu năm 2020 

UBND phường tiếp 22 lượt dân. Trong đó tiếp định kỳ 05 lượt, tiếp thường xuyên 

17 lượt, đã tiếp nhận và xử lý 14 đơn thư kiến nghị phản ánh của công dân. 

6.2 Công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính  
- Công tác cải cách hành chính đang từng bước đổi mới về phương thức hoạt 

động trong bộ máy hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi 

công vụ. 

- Tổ chức thành công Hội nghi điển hình tiên tiến phường, vinh danh 8 tập thể 

và 40 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở tất cả các lĩnh vực giai 

đoạn 2015 – 2020. 

- UBND phường đả chỉ đạo các Tổ dân phố tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2020, bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 

2022 và cán bộ thực hiện các nhóm nhiệm vụ khác gồm: Bảo vệ dân phố, Tổ đội 

trưởng, thanh tra nhân nhân đạt kết quả tốt. 

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 

- Trong chín tháng đầu năm do đại dịch Covid-19 diển ra nên địa phương tập 

trung thực hiện công tác phòng chống dịch, nên tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - Xã hội ở phường không hoàn thành so với kế hoạch đề ra. 
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- Về sản xuất nông nghiệp do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, do ảnh 

hưởng của việc thi công các dự án dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra trên 

địa bàn, nên ảnh hưởng đến một số trà lúa đã gieo, cấy phải tiến hành gieo, cấy lại. 

- Thực hiện chương trình mục tiêu tại các Tổ dân phố triển khai chậm, không 

đảm bảo kế hoạch đã đề ra, nhất là chỉ tiêu thảm nhựa. 

- Công tác thu các loại thuế, phí còn khó khăn, công tác phối hợp đôn đốc, vận 

động người dân chấp hành nghĩa vụ thuế còn hạn chế, nhất là công tác chỉ đạo thu 

thuế xây dựng nhà ở tư nhân. 

 - Công tác giải phóng mặt bằng hạ tầng khu dân tổ dân phố 6, 7 và đường Lê 

Duẫn kéo dài chưa được giải quyết triệt để ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Tình 

trạng các dự án thi công gây ô nhiễm môi trường, gây ách tác dòng chảy ảnh 

hưởng đến sản xuất nông nghiệp và thoát nước sinh hoạt của nhân dân vẫn còn 

diễn ra mặc dù UBND phường và tổ dân phố đã nhiều lần làm việc nhắc nhở các 

nhà thầu. 

- Công tác quản lý trật tự đô thị còn nhiều bất cập, lực lượng làm công tác 

QLTTĐT quá mỏng (hoạt động kiêm nhiệm) nên hiệu quả công việc chưa đáp ứng 

được yêu cầu đề ra; Công tác ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị chưa thường 

xuyên và hiệu quả chưa cao. 

 - Tình trạng rác thải, vật liệu xây dựng đổ không đúng nơi quy định vẩn còn 

diễn ra nhiều chổ, nhiều nơi.  

- Triển khai thi công các hạng mục đạt kết quả thấp như rải thảm nhựa đạt 

25,7%, và chưa thực hiện gồm tiểu công viên tổ dân phố 1, 2 và chỉnh trang bó vỉa 

đường Nguyễn Xí, Tổ dân phố 5. 

- Công tác vận động nhân dân thực hiện nâng cao các tiêu chí phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị, tuy đã triển khai thực hiện nhưng kết quả đạt được chưa 

cao. Nguyên nhân là do tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19, và kiện 

toàn cán bộ tổ dân phố hết nhiệm kỳ. 

- Việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 

18/12/1980 gặp nhiều khó khăn đó là: Một số thửa đất của cha mẹ để lại (không có 

di chúc) do đó phải tổ chức họp gia đình phân chia theo di sản thừa kế. Xác định 

nguồn gốc, ranh giới, diện tích thửa đất hợp pháp. 

III. NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ 

1. Nguyên nhân khách quan  

- Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 

tháng đầu năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đã làm ảnh hưởng đến 

tình hình phát triển chung của địa phương. 

- Do phải tổ chức nhiều hoạt động tập trung liên quan như tổ chức hội nghị 

tổng kết tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2020 và kiện toàn đội ngủ cán bộ các tổ dân 

phố phần nào đã làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động thực 

hiện các nhiệm vụ đề ra. 

2. Nguyên nhân chủ quan 
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 Công tác tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ có lúc, có việc chưa sâu sát, 

chưa cụ thể, chỉ đạo điều hành của UBND phường chưa đều tay, nhiều nhiệm vụ 

phát sinh nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Công 

tác phối kết hợp giữa UBND phường với các cơ quan doanh nghiệp trong công tác 

quản lý trật tự đô thị trên địa bàn còn hạn chế. 

PHẦN THỨ HAI 

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Về kinh tế  

- Tiếp tục vận động nhân dân tích cực mở mang các loại hình phát triển sản 

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

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

Tích cực vận động nhân dân chăm bón vụ Hè Thu năm 2020 để đạt năng suất cao, 

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

cầm.  

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

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

để xây dựng các công trình hạ tầng khi có quyết định phê duyệt đầu tư của Thành 

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

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

trường.  

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

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

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

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

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

 - Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu đảm bảo kế hoạch và nghị 

quyết HĐND phường đã đề ra. Cụ thể  phấn đấu hoàn thành: 40 m đường bê tông; 

2.612 m
2
 rải thảm nhưạ; 65 m mương thoát bẩn. Hoàn thành xây dựng Tiểu công 

viên Tổ dân phố 1 và 2. Chỉnh trang bó vĩa, đan rãnh đường Nguyễn Xí; Hoàn 

thành đưa vào sử dụng công trình Xây dựng Sân bóng đá mini trường tiểu học; Xây 

dựng cổng, hàng rào, nhà bảo vệ trụ sở UBND phường và hàng rào, vườn cổ tích 

Trường Mầm non; Đường giao thông hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1; 

Khởi công xây dựng Sân vận động phường Hà Huy Tập và Mương thoát nước 

đường Nguyễn Xí; Hoàn thành quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và hồ sơ thiết 

kế, lập dự toán trình xin chủ trương xây dựng Trạm y tế phường Hà Huy Tập. 

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

nẩy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Xây dựng phường Văn minh đô thị 

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 14/2/2020 về 

nâng cao chất lượng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Chỉnh trang, xây dựng 10 

ngõ phố văn minh tự quản; kết hợp giải phóng mặt bằng đường Lê Duẩn gắn với 

chỉnh trang các vườn hộ. Xây dựng tuyến đường Nguyễn Xí đạt chuẩn văn minh 
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đô thị. Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở 09 cơ quan đã được công nhận cơ quan văn hóa 

giữ vững danh hiệu và hướng dẫn 03 cơ quan đăng ký xây dựng (Trường Mầm non 

Nguyễn Du Plus; Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên; Công ty CP phát triển 

công nghiệp - xây lắp và thương mại Hà Tĩnh). Xây dựng tổ dân phố 2 trở thành tổ 

dân phố kiểu mẫu, 02 Nhà văn hóa TDP 3 và TDP 7 trở thành nhà văn hóa mẫu, 

đăng ký bổ sung Tổ dân phố 3 xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẩu. Tập trung 

nâng cao các tiêu chí về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.  

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hộ vi phạm trật tự xây 

dựng, công tác quản lý xây dựng nhà ở tư nhân, tập kết vật liệu không đúng quy 

định trên địa bàn; Duy trì ra quân lập lại trật tự đô thị các hộ kinh doanh trên tuyến 

đường Hàm Nghi; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý TTĐT, xử phạt hành 

chính, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, kinh doanh, làm mái che, mái vẩy, 

đặt biển quảng cáo lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, mương thoát bẩn trên địa bàn. 

3. Văn hóa xã hội  

 - Tập trung tuyên truyền thực hiện các nội dung chào mừng thành công Đại 

hội Đảng bộ Thành phố và chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước và các hoạt động trọng tâm diễn ra trên địa bàn Phường theo chương trình 

công tác của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị.  

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

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

UBND Thành phố, thực hiện tốt các chính sách về công tác giảm nghèo, giải quyết 

việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.  

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát nhằm nâng cao chất lượng công tác 

giáo dục. Tập trung cao trong công tác tuyên truyền và thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn phường. Thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng chuyên 

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

Phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác VSATTP và 

phòng chống dịch bệnh. Tích cực vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ 

thực hiện tốt công tác chính  sách dân số nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng sinh 

con thứ 3 trở lên. 

 - Khảo sát, kiểm tra đánh giá và xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để 

đầu tư cơ sở vật chất phục vụ năm học mới theo quy định số 37 của UBND Tĩnh; 

Tập trung tốt các hoạt động dạy và học năm học mới 2020-2021.  

4. Công tác cải cách hành chính 

- Tiếp tục duy trì tự kiểm tra CCHC - Hoạt động công vụ trong CBCC và 

người lao động thuộc cơ quan phường. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC), tiếp tục phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước thời 
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gian quy định. Tăng cường các giải pháp để khai thác tốt hiệu quả thực hiện DVC 

mức độ 3.  

- Tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

Đoàn kiểm tra của Thành phố đánh giá chỉ số CCHC năm 2020.  

5. Quốc phòng -An ninh 

 - Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và lực lượng 

dân quân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức 

huấn luyện lực lượng dân quân cơ động, lực lượng dân quân tại chỗ. Thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền phòng chống TT- CHCN, phòng chống cháy nổ, thực hiện 

tốt các chính sách hậu phương quân đội, chuẩn bị tốt kế hoạch tuyển quân năm 

2020. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc, phối hợp các lực lượng tuần tra, nắm tình hình đấu tranh phòng chống tội 

phạm, tai tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, quản lý tạm trú tạm vắng, đảm bảo an 

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

việc nẩy sinh. 

-Tập trung vận động nhân dân ở các Tổ dân phố: 1, 4, 6 và 7 lắp đặt hệ thống 

Camera an ninh để phủ kín Camera an ninh kết nối về đầu thu ở Công an phường, 

nhằm để góp phần phòng chống tệ nạn xã hội được tốt hơn. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 9 tháng đầu 

năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của UBND phường Hà Huy 

Tập./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- TT Đảng ủy; TT HĐND phường, 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, 

- TT.UBMTTQ phường, 

- Các đồng chí CBCC, 
- Lưu: VP - UBND. 

                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                        CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

                       Nguyễn Văn Huyên 
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