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I. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề 

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phát triển, nhiều doanh nghiệp tiếp 

tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm. Hiện 

nay toàn phường có 192 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạo điều kiện cho 3175 lao 

động, các ngành nghề sản xuất phát triển khá như cơ khí, xây dựng, may mặc, in 

ấn, sửa chữa ô tô, xe máy..v.v. 

1.2. Thương mại dịch vụ, nông nghiệp: 

Thương mại dịch vụ: Địa bàn phường có 846 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh 

thương mại dịch vụ, tạo điều kiện cho 1409 lao động có việc làm và thu nhập ổn 

định. Các tuyến phố chuyên doanh các ngành hàng như: Ăn uống, vật liệu xây 

dựng, nội thất, điện thoại di động, shop thời trang, dịch vụ khám chữa bệnh, các 

cửa hàng tạp hóa tiếp tục phát triển về cả quy mô và chất lượng. Các shop thời 

trang, các cửa hàng kinh doanh thương mại thường xuyên tổ chức các chương trình 

khuyến mại đã làm cho thị trường bán lẻ trên địa bàn phường luôn sôi động. 

Về chăn nuôi: Làm tốt công tác tuyên truyền, khảo sát, thống kê đàn gia súc, 

gia cầm trên địa bàn, tổ chức tiêm phòng  đợt 1 đạt kết quả như sau: Tiêm phòng 

dại đàn chó: 110/110 con đạt 100%; tiêm vacxin đàn gà, vịt: 402/402 con đạt 

100%; tiêm phòng đan lợn 24/24 con đạt tỷ lệ 100%. 

Phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.    

1.3. Xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường 

- Xây dựng cơ bản: Hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình:  Cải tạo, 

nâng cấp trụ sở làm việc của phường,  nhà Văn hóa Tổ dân phố 8; Tiều công viên 

tại Tổ dân phố 9 với  diện tích 509,44 m
2
, 550,2 m/710 m mương thoát bẩn tại Tổ 

dân phố 4,6,8 đạt 76% KH giao; 163m/221m đường Bê tông tại ngõ 43 đường 

Trường Chinh, Ngõ 1, ngõ 3 đường Vũ Quang đạt 73% KH giao; 9.219,3 m
2
/8799 

m
2
 thảm nhựa tại Ngõ 10, ngõ 32, ngõ 21 ngõ 9/10 đường Hồ Phi Chấn,  Ngõ 38 

đường Phan Huy Chú (thuộc Tổ dân phố 8), Ngõ 7,9 đường Trần Phú (thuộc tổ 

dân phố 4), Ngõ 94 đường Lê Văn Huân (thuộc Tổ dân phố 9), Nguyễn Xuân linh, 
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Lê Bôi, Phan Huy Ích đạt 112% KH giao. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng tiểu công 

viên Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 8-9.  

- Quản lý đô thị: Công tác quản lý trật tự đô thị được quan tâm chỉ đạo, phối 

hợp với công an phường tổ chức 12 đợt ra quân ra quân tuyên truyền, chấn chỉnh 

trật tự đô thị, giải phóng các tụ điểm buôn bán trên các tuyến đường Hồ Phi Chấn, 

Lê Duẩn, Hàm Nghi, Vũ Quang, Minh Khai, Trần Phú, Hải Thượng Lãn Ông để 

đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng, kiểm tra thu giữ 57 

biển quảng cáo di động, nhiều băng rôn, khẩu hiệu các vật dụng đặt, để, treo trên 

vỉa hè trái với quy định. Tổ chức kẻ sơn xác định chỉ giới vỉa hè  các tuyến đường  

Minh khai, Lê Duẫn, Hàm Nghi, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du, tạm thời cho 

các hộ sử dụng vào mục đích kinh doanh. Chỉ đạo các tổ dân phố, vận động các cơ 

quan đóng trên địa bàn phường tổ chức chặt tỉa cành cây đảm bảo an toàn khi mùa 

mưa bão.   

Quản lý xây dựng: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, kịp 

thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. 9 tháng đầu 

năm kiểm tra phát hiện 9 hộ xây dựng nhà ở sai nội dung giấy phép, 02 hộ cải tạo 

nhà ở không có giấy phép, UBND phường đã lập biện bản xử lý vi phạm;  

Lập danh sách đưa vào quản lý 55 hộ xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn, 

hướng dẫn các hộ làm hợp đồng sử dụng vỉa hè, thu nộp vào ngân sách nhà nước 

56.600.000 đồng.    

Phối hợp với đội thuế phường mời gọi các hộ dân xây dựng nhà ở nộp thuế 

XD nhà tư nhân.    

- Vệ sinh môi trường: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết 

24/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa 

bàn thành phố, tuyên truyền  phân loại rác tại nguồn trên địa bàn. Phối hợp với các 

Tổ dân phố, các Hội đoàn thể tổ chức 33 đợt ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật 

xanh” làm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trong khu dân cư, các lô đất 

trống, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Tổ chức làm vệ sinh môi 

trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đô thị tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Ngã 5 đường Lê Duẫn giao nhau với đường Vũ Quang  với khối lượng 80 

m
3
, tổ chức ra quân nạo vét mương tiêu úng tại Tổ dân phố 1 và Tổ dân phố 4. Phát 

hiện 01 trường hợp vi phạm về sinh môi trường, lập biện bản xử phạt với số tiền 

1.000.000 đồng. 

1.4.  Công tác địa chính 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn. Tiếp 

nhận và giải quyết 132 bộ hồ sơ về lĩnh vực đất đai đảm bảo đúng thời gian quy 

định, trong đó: tiếp nhận từ VP ĐKQSD đất 72 hồ sơ, tiếp nhận tại phòng giao 

dịch một cửa của phường 60 hồ sơ, tất cả các hồ sơ được giải quyết và trả đúng 

hạn.  

Phối hợp, tổ chức giao đất ở cho cho 13 hộ tại khu QH phía Đông Kênh N-19 

và 13 hộ trúng đấu giá tại Tổ dân phố 8, 9. Phối hợp với đội thuế phường rà soát bộ 

thuế đất phi nông nghiệp phục vụ cho công tác thu thuế đất PNN năm 2020.  

1.5. Công tác thu, chi ngân sách 
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Tổng thu ngân sách nhà nước: 33.609 tỷ/28.033 tỷ đồng đạt 119,89% KH 

giao (nguồn thu đạt cao là do tăng thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất 17,485 tỷ 

đồng).  

Thu ngân sách phường được hưởng: 3.941 tỷ đồng/4.181tỷ đồng đạt 94,28% 

KH. Trong đó thu thuế sử dụng đất PNN 970,536 triệu/1.016 triệu đạt tỷ lệ 95,53% 

KH giao; phí, lệ phí 224,526 triệu/338 triệu đạt tỷ lệ 66,43% KH;tiền lệ phí trước 

bạ 652 triệu/ 798 triệu đồng đạt 81,75 KH giao 

Tổng chi ngân sách 3.773 tỷ đồng/4.181 tỷ đồng đạt 90,2 % KH. 

2. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội 

2.1. Hoạt động văn hoá Thông tin, thể dục thể thao 

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Tổ chức tuyên truyền các chủ 

trương  chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. tuyên truyền, treo băng cờ 

khẩu hiệu tại trụ sở phường chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước: 

90 năm ngày thành lập Đảng, Tết nguyên đán Canh Tý và các chương trình hoạt 

động của địa phương…, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường và Đại hội Đảng 

các cấp, tuyên truyền công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 

Huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt 100 pano cột điện và 01 pano tuyên 

truyền cố định, treo 105 cờ phướn, 20 câu khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ 

phường, và Đại hội Đảng các cấp tiển tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng.    

Tập trung chỉ đạo xây dựng Tổ dân phố mẫu đối với 6 Tổ dân phố còn lại.   

Phối hợp với các đoàn thể, các Tổ dân phố, các tổ tự quản, quản lý 20 tuyến đường 

văn minh trên địa bàn phường.  

Tiếp tục tăng cường công tác chấn chỉnh, kiểm tra các hoạt động văn hóa và 

dịch vụ văn hóa, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2.2.  Hoạt động Y tế, dân số gia đình và trẻ em 

- Y tế: Tăng cường công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì thực hiện, 9 tháng 

đầu năm đã thăm khám và điều trị cho 1.359 lượt bệnh nhân, tổ chức tiêm chủng 

cho các cháu dưới 36 tháng tuổi theo định kỳ. Phối hợp với cơ quan chức năng 

thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống 

dịch bệnh trên địa bàn.  

Công tác tác dân số, gia đình: Tổ chức tốt công tác giao ban định kỳ, cập 

nhật số liệu biến động dân cư, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, đoàn 

thể tổ chức chiến dịch truyền thông lồng nghép chăm sóc sức khỏe sinh sản – 

KHHGĐ.         

2.3.  Công tác chính sách xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm các vấn đề 

xã hội khác 

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với Cách mạng và các chế 

độ xã hội khác. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý, 

tổng số 321 suất quà, với số tiền 79.050.000đ cho các gia đình chính sách, thương 

binh, bệnh binh; huy động từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao 428 
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suất quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn 

với tổng số tiền 221.050.000 đ.   

Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 126 cụ cao niên vào ngày mồng 4 Tết với 

tổng số kinh phí 38.550.000 đồng.   

Tiếp nhận và chuyển Thành phố 17 hồ sơ trong đó 9 hồ sơ mai táng phí người 

có công và 8 hồ sơ  hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo trợ. Tổ chức cấp 625 thẻ 

BHYT cho các đối tượng, trong đó cấp 130 thẻ cho hộ cận nghèo, 55 thẻ  hộ 

nghèo, 21 thẻ người tham gia KC, 56 thẻ CCB, 142 thẻ NCC, cấp 66 thẻ BHYT 

cho đối tượng BTXH, 40 thẻ cho người cao tuổi, 115 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Rà soát, đề nghị hỗ trợ  làm nhà ở cho 01 hộ có hoàn cảnh khó khăn (bà Trần 

Thị Xuân – Tổ dân phố 1), 02 hộ người có công (ông Ngô Đình Lương – Thương 

binh  ¼ - Tổ dân phố 6; ông Biện Văn Hường – Thương binh 4/4 – Tổ dân phố 1). 

Rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường bị ảnh hưởng của 

đại dịch covid-19 và đã lập danh sách hỗ trợ 51 hộ với tổng số tiền 27.250.000 

đồng. 

Chi trả hỗ trợ kịp thời  cho 3 nhóm đối tượng ảnh hưởng đại dịch Covid - 19: 

Người có công, BTXH, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng  số tiền 633.500.000 đồng 

cho 522 đối tượng. 

Tổ chức rà soát, xét duyệt, lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho các nhóm  đối 

tượng  bị ảnh hưởng  đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của 

Chính phủ. 

Về công tác giảm nghèo: Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo, kịp 

thời phân bổ các nguồn vốn thực hiện hỗ trợ sản xuất kinh doanh góp phần tăng 

thu nhập. Tổng số nguồn vốn 18.568 triệu đồng cho 236 hộ vay phát triển kinh tế 

hộ gia đình và mua nhà ở xã hội, trong đó: Vay vốn hộ nghèo 523,3 triệu cho 13 hộ 

vay; vay vốn hộ cận nghèo 18 hộ tổng số tiền 701,9 triệu đồng; vay vốn sinh viên 6 

hộ tổng số tiền 118,7 triệu đồng, vốn giải quyết việc làm cho 160 hộ tổng số tiền 

4.848,1 triệu đồng; vay mua nhà ở xã hội 39 hộ, tổng số tiền 12 tỷ 376 triệu đồng. 

Ngoài ra, các đoàn thể đã làm tốt công tác huy động nguồn vốn tại chỗ như: Hội 

CCB, Hội phụ nữ phường với tổng số tiền 2 tỷ 7 trăm triệu đồng cho 130 hội viên 

vay phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

2.4.  Giáo dục đào tạo 

- Trường Tiểu học: Năm học 2019-2020 Tổng số 22 lớp 854 học sinh, học 

sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Kết quả: Học sinh hoàn thành tốt các nội 

dung: Học tập và rèn luyện tốt  612/854 em, tỷ lệ 72%; năng lực tốt 712/854 em, tỷ 

lệ 83,4%; phẩm chất: Tốt 760/854 em, tỷ lệ 89%; 

Kết quả đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, giáo viên: 28 cán bộ, giáo viên 

được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó 01 đồng chí đạt chiến sỹ thi 

đua cơ sở, 10 cán bộ, giáo viên được UBND thành phố tặng giấy khen. Tập thể nhà 

trường được công nhận tập thể lao động tiên tiến. 

- Trường Mầm non: Năm học 2019-2020 Huy động 8 nhóm lớp với 305 cháu. 

Kết quả`: Trẻ  mẫu giáo 5 tuổi đạt các mục tiêu phát triển như sau: Trẻ đạt từ 103 - 

113 mục tiêu:  50 cháu (tỷ lệ 58,1%); trẻ đạt từ 92 - 102 mục tiêu: 30 cháu (tỷ lệ 
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34,9%);  trẻ đạt từ 80 - 91 mục tiêu: 5 cháu (tỷ lệ 5,8%); trẻ đạt 78 mục tiêu: 01 

cháu (tỷ lệ 1,1%). Chất lượng khối 3 và 4 tuổi khảo sát tỷ lệ cháu đạt các  mục tiêu 

phát triển: Khối 4 tuổi đạt tỷ lệ 95%; khối 3 tuổi đạt tỷ lệ 93% - 97%. 

Kết quả đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, giáo viên: 16/20 cán bộ, giáo viên 

được công nhận đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó UBND thành phố công 

nhận: 03 cán bộ, giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; 05 cán bộ, giáo viên được 

tặng giấy khen; Tập thể nhà trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc. 

Năm học 2020-2021: Trường Tiểu học tổng số 23 lớp 850 em học sinh; 

Trường Mầm non huy động 9 nhóm lớp với 309 cháu. 

 Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, tổ chức 

tốt lễ khai giảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Công tác khuyến học- khuyến tài: Hội đã làm tốt công tác khuyến học khuyến 

tài, vận động xã hội hóa trao thưởng cho 06 em học sinh giỏi quốc gia, 35 em học 

sinh giỏi tỉnh, 06 em học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 8.000.000 đồng. 

Đoàn TN phường với chủ đề “Cùng em đến trường” năm học 2020-2021 đã 

trao 3 xe đạp với trị giá 3.800.000 đồng và 5 suất quà cháu học sinh trường Mầm 

non Trần Phú có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1.000.000 đồng. 

3. Quốc phòng – an ninh 

3.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy SSCĐ theo quy định. 

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân theo kế hoạch; điều động lực lượng dân quân tham 

gia tập điều lệnh đội ngũ, tham gia huấn luyện quân sự đầu năm tại Ban CHQS 

thành phố. Tổ chức công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2020, 

nhằm nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân 

quân trong tình hình mới. 

 Tổ chức công tác đăng ký độ tuổi 17 cho 55 nam công dân, rà soát nam công 

dân trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức phúc tra quân dự bị năm 2020 và phương tiện 

kỷ thuật của nền kinh tế quốc dân. Tập trung rà soát nam công dân trong độ tuổi 

nhập ngũ và điều động khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại thành phố. Chuẩn bị tốt 

các phương án ứng phó với mùa mưa bão và huy động lực lượng tuần tra khắc 

phục hậu quả thiên tai.   

3.2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Lực lượng Công an phường thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác nhằm phát 

hiện, phòng ngừa tội phạmvà đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

- Về trật tự xã hội: Điều tra, xử lý 12 vụ 25 đối tượng. Trong đó, chuyển hồ 

sơ khởi tố 3 vụ- 4 đối tượng, lập hồ sơ xử lý hành chính 6 vụ-18 đối tượng xử phạt 

31.500.000 đồng.   

- Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy: Điều tra, xử lý 17 vụ - 18 

đối tượng. Trong đó: Chuyển cơ quan điều tra khởi tố 5 vụ - 5 đối tượng; lập hồ sơ 

xử lý hành chính 12 vụ - 13 đối tượng, xử phạt hành chính 2.250.000 đồng 

- Về kinh tế, môi trường:Làm rõ và phối hợp làm rõ 04 vụ/04 cơ sở, trong đó 

lập hồ sơ xử lý hành chính 01 vụ-01 cơ sở xử phạt 750.000 đồng. 

- Công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông và quản lý Trật tự đô thị:  
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Tăng cường công tác tuần tra kiểm tra đảm bảo TTATGT và công tác quản lý 

trật tự đô thị. Phối hợp với Tổ quản lý trật tự đô thị ra quân tuyên truyền giải tỏa 

các tụ điểm lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, xử lý đẩy đuổi 1 tụ điểm họp chợ đường 

Hồ Phi Chấn,  tập trung vào các điểm phức tạp về trật tự công cộng như: Đường 

Trần Phú, Hàm Nghi, Hồ Phi Chấn, đường Nguyễn Thị Minh Khai, hàng tuần tổ 

chức tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Lập biên bản xử lý 24 

trường hợp vi phạm trật tự giao thông. 

- Công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp:Quản lý, giám sát, giáo dục số người 

bị kết án tù cho hưởng an treo, cải tạo không giam giữ và bổ sung các loại hồ sơ 

theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự.  

- Công tác quản lý hành chính về TTXH:Tập trung khảo sát nhân khẩu tại các 

Tổ dân phố 4,8. Đăng ký tạm trú cho các trường hợp đến làm ăn sinh sống, học tập 

trên địa bàn phường, cấp 70 sổ tạm trú 400 nhân khẩu đăng ký tạm trú.  

Làm tốt công tác quản lý đối tượng, phối hợp với trinh sát hình sự triệu tập, 

gọi hỏi, giáo dục, răn đe trên 100 lượt đối tượng. 

Tiếp tục xây dựng Tổ liên gia an toàn tự quản về an ninh trật tự; đẩy mạnh 

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,   

4. Công tác cải cách hành chính và hoạt động điều hành của UBND 

4.1. Hoạt động điều hành của UBND 

Ủy ban nhân dân phường đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương 

trình công tác trọng tâm trong năm 2020, xây dựng chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025,Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết HĐND phường, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thường xuyên 

giữ mối quan hệ công tác với Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBMTTQ và 

các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

4.2. Công tác cải cách hành chính 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện mô 

hình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức 

và công dân. Từ đầu năm đến nay tiếp nhận 3.134 hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính, tất cả các hồ sơ đều được trả đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, trong đó hồ 

sơ giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 100 Hồ sơ ( Số TTHC 

mức độ 3 giảm so với cùng kỳ là do phầm mềm lỗi đến tháng 4 năm 2020 mới 

triển khai) 

Tổ chức thành công kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) miễn nhiệm và bầu bổ sung 

các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường 

nhiệm kỳ 2016-2021. 

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

- Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo: Được thực hiện theo đúng 

quy định. Trong 9 tháng đã tiếp dân thường xuyên 24 lượt, tiếp đinh kỳ 02 lượt; 

tiếp nhận 06 đơn thư của công dân: Trong đó 05 đơn thư đã giải quyết và 01trường 

hợp công dân tự rút đơn. 
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-  Công tác tư pháp:  Xây dựng tốt kế hoạch hoạt động công tác Tư pháp năm 

2020; Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý xử vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 

Tổ chức xây dựng ban hành 540 văn bản, tiếp nhận và tổ chức triển khai thực 

hiện 1705 văn bản nhà nước cấp trên chuyển đến.  

Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch theo đúng quy định, đã tiến hành đăng 

ký khai sinh và đăng ký khai sinh lại 118 trường hợp, đăng ký kết hôn 29 cặp vợ 

chồng, khai tử 24 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 113 trường 

hợp; thực hiện liên thông về cư trú và bảo hiểm xã hội cho 101 trường hợp, chứng 

thực chữ ký, điểm chỉ 266 trường hợp, chứng thực 47 hợp đồng giao dịch cấp bản 

sao từ sổ gốc 172 bản, dăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 04 trường hợp; 

chứng thực bản sao từ bản chính 2.361 trường hợp. 

5. Một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân  

5.1. Tồn tại: Bên cạnh những kết quả đạt được trong 9 tháng, quá trình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại hạn chế như sau: 

 - Công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị đang còn hạn chế, tình trạng xây 

dựng nhà ở trên địa bàn không phép, sai phép, vi phạm trật tự đô thị, buôn bán lấn 

chiếm hành lang đường đang còn xẩy ra.   

- Triển khai thực hiện xây dựng công trình mục tiêu theo quy chế dân chủ cơ 

sở để đầu tư kết cấu hạ tầng còn chậm so với kế hoạch.  

- Công tác quản lý vệ sinh môi trường, hưởng ứng ngày chủ nhật xanh ở các 

tổ dân phố chưa được thường xuyên, một số ít hộ dân chưa có ý thức bảo vệ môi 

trường, đang còn vứt rác bừa bãi vào các lô đất trống, xả nước thải ra đường. 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức 

tạp. 

5.2.Nguyên nhân:  

Công tác chỉ đạo, điều hành có lúc thiếu tính quyết liệt, tinh thần trách  nhiệm 

của một số cán bộ, công chức cơ quan phường và một số cán bộ ở đơn vị tổ dân 

phố có lúc chưa tập trung, ý thức trách nhiệm của một số bộ phận dân cư trong 

công tác  bảo vệ môi trường chưa cao.   

 

Phần thứ Hai  

                PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT- XH, QP-AN  

Quý IV NĂM 2020 

  

1. Nhiệm vụ: 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. 

Trong đó cần tập trung mọt số nội dung sau: 

- Tiếp tục tập trung làm tốt công tác phòng chống đại dịch Covid – 19 và công 

tác phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép: Vừa 
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thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung duy trì và phát triển kinh 

tế xã hội. 

- Tập trung công tác thu ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu giao thu đối với các 

lĩnh vực chưa đạt.  

- Tập trung chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện các công trình thuộc Chương 

trình mục tiêu còn lại của kế hoạch và công trình đăng ký bổ sung. Xác định là 

nhiệm vụ quan trong để xây dựng Tổ dân phố mẫu. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trong đó tập trung nâng cao kỹ 

luật, kỹ cương hành chính; hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.  

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho Nhân dân; thực hiện hiệu quả phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” đảm bảo ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. 

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công và các chế độ an sinh 

xã hội. 

- Giữ vững và nâng cao các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Tập 

trung công tác chỉ đạo xây dựng Tổ dân phố mẫu, tuyến đường văn minh để năm 

2020 tối thiểu có thêm  2 – 3 Tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố mẫu, 3 tuyến 

đường văn minh.  

2. Giải pháp 

2.1. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ: Tiếp tục 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác tốt lợi 

thế địa bàn mở rông quy mô sản xuất, kinh doanh. Khai thác tốt các chính sách của 

thành phố về hỗ trợ sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

22. Xây dựng đô thị văn minh: Tiếp tục tăng cường công tác huy động nguồn  

lực xây dựng và nâng cao các tiêu chí chuẩn văn minh đô thị. Tập trung xây dựng 

Tổ dân phố kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chấn chỉnh trật tự 

kỷ cương đô thị. Tổ chức xây dựng hoàn thành công trình mục tiêu theo kế hoạch. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định của UBND thành phố về khai thác 

và sử dụng vỉa hè; quản lý tốt các công trình hạ tầng kỷ thuật; tiếp tục quản lý và 

xây dựng tuyến đường văn minh; vận động nhân dân hưởng ứng “ngày chủ nhật 

xanh” ra quân làm vệ sinh môi trường thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh. Tiếp 

tục triển khai thực hiện Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND 

thành phố về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố; tiếp tục 

tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình.   

2.3. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, đẩy mạnh thu ngân 

sách Nhà nước, thực hiện tiết kiệm chi và chống lảng phí: Tập trung công tác thu 

ngân sách theo kế hoạch giao thu của UBND thành phố; chú trọng khai thác các 

nguồn thu (thuế xây dựng nhà ở tư nhân, phí cho thuê vĩa hè, các loại phí,….), thực 

hiện thu đúng, thu đủ, không để tình trạng nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ 

tiêu giao thu; quản lý đều hành chi ngân sách đúng chế độ, tiết kiệm có hiệu quả.   
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2.4. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội, xây dựng nếp sống văn 

hóa văn minh đô thị, giải quyết tốt các vấn đề xã hội: Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với triển khai 

thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Đẩy 

mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Tiếp 

tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”.    

Tiếp tục quan tâm và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công 

và chế độ chính sách xã hội; tiếp tục quản lý tốt nguồn vốn vay của Ngân hàng 

chính sách và nguồn vốn tại chỗ để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân 

dân. 

 Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm công tác khuyến học 

khuyến tài, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho trường Tiểu học, Mầm non. 

- Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tăng cường 

trang thiết bị, cơ sở vật chất, thuốc men phục vụ tốt nhất công tác khám chữa bệnh 

cho nhân dân, tiếp tục giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 

Tổ chức bình xét, công nhân danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Tổ dân phố mẫu, tuyến đường văn minh. 

Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, tăng 

cường công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.   

2.5. Tăng cường quốc phòng – an ninh giữ vững trật tự an toàn xã hội: Nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi một người dân về xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, tăng cường sức mạnh 

của lực lượng công an phường, phường đội; tổ chức tốt công tác khám sơ tuyển 

nghĩa vụ quân sự chuẩn bị cho công tác giao quân năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu giao 

quân của thành phố. 

 Củng cố xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, xây dựng 

tốt phương án ứng phó với mùa mưa bão.   

 - Lực lượng công an phường chủ động nắm bắt tình hình làm tốt công tác 

phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và 

trật tự kỷ cương đô thị. Tiếp tục xây dựng tổ liên gia an toàn tự quản về an ninh 

trật tự; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.   

2.6. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của 

chính quyền: Tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách hành chính nâng cao năng lực chỉ 

đạo, điều hành của chính quyền từ phường đến Tổ dân phố trên tất cả các lĩnh vực; 

nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một 

cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; duy trì công tác 

tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công 

chức. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án về tinh giản biên chế; 

Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin đáp ungw yêu cầu nhiệm 

vụ CCHC. Ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc; Ý kiến chỉ đạo, điều 
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hành trong hoạt động công vụ; phần mềm Công thông tin Dịch vụ công trong tiếp 

nhận và gải quyết TTHC.    

Tăng cường công tác phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể, chỉ đạo tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân phát huy quyền làm chủ  

trong mọi lĩnh vực, tạo khí thế quyết tâm  thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ đã đề ra năm 2020./.  

 

                                                                  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
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