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BÁO CÁO
Triển khai thực hiện thực hiện các Nghị quyết tại
kỳ họp thứ V HĐND thành phố Hà Tĩnh, Khóa XXI
(Báo cáo phục vụ giám sát theo Kế hoạch số 129/KH-HĐND
ngày 01/3/2022 của HĐND thành phố Hà Tĩnh)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Sau khi các Nghị quyết HĐND thành phố được ban hành, UBND phường
đã phố biến, quán triệt đến cán bộ và nhân dân trên hệ thống loa truyền thanh và
hội nghị của phường, tổ dân phố, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phường đã
huy động sự đóng góp của Nhân dân, nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường, vỉa
hè, xây mương thoát bẩn, xây dựng các tổ dân phố mẫu, thường xuyên ra quân
lập lại trật tự kỷ cương đô thị... tạo nên bộ mặt đô thị ngày càng khang trang,
sạch đẹp góp phần xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu.
Năm 2022 là năm thứ hai phường thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm phấn đấu xây dựng hoàn thành
phường đạt chuẩn đô thị văn minh kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền địa phương đã
chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng lộ trình và đảm bảo thời
gian quy định; Dịch bệnh Covid-19 mặc dù bùng phát mạnh nhưng thực hiện chỉ
đạo của cấp trên phường đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các phương án triển
khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, góp phần hạn
chế đến mức thấp nhất hậu quả dịch bệnh có thể gây ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết
HĐND còn gặp một số khó khăn đó là: Do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh
nên phường chỉ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND phường và thành
phố tại các tổ dân phố với thành phần hạn chế để đảm bảo công tác phòng,
chống dịch; Đầu năm phường vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường đô thị
văn minh kiểu mẫu, vừa phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, khối lượng công việc lớn,
nhiều cán bộ, công chức phải cách ly y tế nên việc thực hiện các nhiệm vụ chính
trị của địa phương đạt hiệu quả chưa thật tốt và kịp thời.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo
1.1.
p ố
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UBND phường đã chỉ đạo cán bộ Truyền thanh và tổ dân phố tổ chức
tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ 17h-17h30 hàng ngày (trong vòng
01 tuần): phường tuyên truyền 7 lượt, tổ dân phố tuyên truyền 63 lượt.
Qua tuyên truyền, nhân dân đã nắm được các nội dung cơ bản của Nghị
quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong
nhân dân về sự cần thiết phải đầu tư để chỉnh trang đảm bảo mỹ quan đô thị, xây
dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu.
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Sau khi các Nghị quyết kỳ họp thứ V của HĐND thành phố được ban
hành, phường đã chỉ đạo xây dựng các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố.
- Đối với Nghị quyết số 26/NQ-HĐND: Phường đã ban hành:
+ Công văn số 132/UBND ngày 09/12/2020 của UBND phường lập danh
sách cấp thẻ BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi;
+ Công văn số 162/UBND ngày 30/11/2021 của UBND phường về việc
thực hiện chính sách BHYT đối với đối tượng người cao tuổi từ 60 - 69 tuổi
chưa có thẻ BHYT bắt buộc;
+ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND phường về
việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy định
cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi trên địa
bàn phường Bắc Hà giai đoạn 2022-2025.
- Đối với Nghị quyết số 27/NQ-HĐND: phường đã ban hành:
+ Nghị quyết số 20-NQ/Đ.U ngày 28/12/2021 của Đảng ủy phường Bắc
Hà về nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2022;
+ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND phường về
phát triển KTXH-QPAN năm 2022;
+ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND phường ban
hành chương trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển KTXH-QPAN năm
2022;
+ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND phường ban
hành Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2022.
- Đối với Nghị quyết số 28/NQ-HĐND: UBND phường đã ban hành các
văn bản triển khai thực hiện:
+ Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND phường về
việc giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022.
+ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND phường về
giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022.
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- Đối với Nghị quyết số 29/NQ-HĐND: Phường đã ban hành:
+ Công văn số 06/CV-UBND của UBND phường về việc thông báo đăng
ký chỉ tiêu CTMT năm 2022 cho các tổ dân phố;
+ Công văn số 25/CV-UBND ngày 31/3/2022 của UBND phường về việc
giao chi tiêu thực hiện CTMT năm 2022 cho các tổ dân phố (Mương thoát nước,
thảm nhựa nóng)
2. Kết quả thực hiện một số nội dung từ 2021 đến 28/02/2022:
2.1. T ự
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Hoàn thành nhà hiệu bộ trường mầm non Bắc Hà và Cải tạo chỉnh trang
Hồ Bắc Hà; Trình điều chỉnh bổ sung một số hạng mục công trình đường giao
thông, mương thoát nước tổ dân phố 13 (nay là tổ dân phố 8). Huy động nhân
dân triển khai thi công hoàn thành cải tạo hàng rào, mương thoát nước trường
mầm non Bắc Hà; Cải tạo sửa chữa cổng, hàng rào trường tiểu học Bắc Hà.
Triển khai thi công công trình mục tiêu năm 2021 theo Quyết định số
02/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND thành phố về việc giao kế hoạch
chương trình mục tiêu năm 2021, cụ thể như sau:
+ Rải thảm nhựa: 20 tuyến, dài 2.100m với diện tích 8.859m2; gồm:
Ngách 1 ngõ 1 Phan Đình Phùng (Từ Nhà ông Khanh đến Ngõ 1 Xuân Diệu
(Trần Đại), dài 82, rộng 3.5, diện tích 287m2); Ngõ 1 đường Xuân Diệu (Từ
Đầu ngõ (Lê Thanh Hà) đến Nhà ông Nguyễn Xuân Dũng, dài 45, rộng 5.0, diện
tích 225m2); Đường Lâm Phước Thọ - Trần Thị Hường (Từ Nguyễn Huy Tự
(Nguyễn Viết Hùng) đến Xuân Diệu (Phạm Thị An), dài 507, rộng 4.0, diện tích
2028m2); Ngách 1/3 đường Xuân Diệu (Từ Nhà bà Việt đến Nhà ông Dũng, dài
95, rộng 4.2, diện tích 399m2); Ngõ 1 đường Nguyễn Huy Tự (Từ Đầu ngõ
(Nguyễn Xuân Hòa) đến Đường Nguyễn Khắc Viện (Nguyễn Thị Kim Oanh),
dài 160, rộng 4.25, diện tích 710m2); Ngõ 12 đường Lý Tự Trọng (Từ Đầu ngõ
(Vương Thanh Hiền) đến Ngõ 14 Lý Tự Trọng (Nguyễn Trọng Xơn), dài 146,
rộng 4.0, diện tích 591m2); Ngõ 10 đường Nguyễn Huy Tự (Từ Đường Nguyễn
Huy Tự (Trần Văn Thông) đến Đường Nguyễn Công Trứ (Kiều Đình Phúc), dài
300, rộng 5.3, diện tích 1595m2); Ngõ 16 Hải Thượng Lãn Ông (Từ Ngõ 10 Ng.
Huy Tự (Nguyễn Thị Yến) đến Nhà bà Thưởng (Phạm Xuân Dung), dài 70, rộng
5.0, diện tích 350m2); Ngõ 15 đường Nguyễn Công Trứ (Từ Đầu ngõ (Ngô Văn
Tịnh) đến Nhà bà An (Nguyễn Văn Cường), dài 75, rộng 5.0, diện tích 375m2);
Ngõ 8 đường Trần Phú (Từ Đầu ngõ (Tống nguyên Minh) đến Hội quán cũ
(Nguyễn Xuân Quảng), dài 35, rộng 2.5, diện tích 87.5m2); Ngõ 10 đường
Trung Tiết (Từ Đầu ngõ (Phan Thị Mai đến Nhà ông Trần Hữu Dũng, dài:
100m, diện tích 280m2); Ngách 3/3 đường Xuân Diệu (Từ Phạm Ngọc Cảnh
đến Ngô Đức Tri dài 65, rộng 4.5, diện tích 262m2); Ngõ 07 đường Phan Đình
Phùng (Từ đường Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Hợi, dài 40m, rộng 3.0,
Diện tích 120m2); Ngõ 05 đường Phan Đình Phùng (Từ Lê Thể đến Ngõ 14 - Lý
Tự Trọng, dài 172, rộng 4.0, diện tích 688m2); Ngách 2/5 - Phan Đình Phùng
(Từ Ngõ 05 Phan Đình Phùng đến Nguyễn Trọng Tữu, dài 34m, rộng 3.0, Diện
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tích 102m2); Ngách 4/5 - Phan Đình Phùng (Từ Ngõ 05 Phan Đình Phùng đến
Lê Quang Nhã, dài 37m, rộng 3.0, Diện tích 111m2); Ngách 01/14 - Lý Tự
Trọng (Từ Ngõ 14 Lý Tự Trọng đến Ngõ 16 Lý Tự Trọng, dài 35m, rộng 2.5,
Diện tích 87.5m2); Ngách 01/12 - Lý Tự Trọng (Từ Lê Đình Vượng đến Lê
Doãn Thanh, dài 34m, rộng 2.7, Diện tích 91.8m2); Ngách 01/10 - Nguyễn Huy
Tự Tự (Từ Nhà VH cũ đến Lê Văn Lợi, dài 62.5m, rộng 3.7, Diện tích 233m2;
Ngách 03/10 - Nguyễn Huy Tự Tự (Từ Nguyễn Thị Hà (Long) đến Thái Thị
Liễu, dài 80m, rộng 3.2, Diện tích 256m2).
Đường bê tông: 7 tuyến, dài 762m, gồm: đường BT Trục ngách 1/3 đường
Xuân Diệu (Từ Lê Thị Việt đến Nguyễn Xuân Dũng, dài 100, rộng 4.0); đường
BT Trục Ngõ 10 đường Nguyễn Huy Tự (Từ Hội quán tổ dân phố 3 đến Đường
Nguyễn Công Trứ, dài 255, rộng 5.0), đường BT Trục ngõ 16 Hải Thượng Lãn
Ông (Từ Ngõ 10 Nguyễn Huy Tự đến Nhà bà Thưởng, dài 65, rộng 5.0)-Xóm
làm 70m; đường BT Trục Ngõ 15 đường Nguyễn Công Trứ (Từ Ngô Văn Tịnh
đến Nhà bà An, dài 75, rộng 5.0); đường BT ngõ Ngách 4/24 đường Xuân Diệu
(Từ Lê Quý Hùng đến Hồ Thị Hà, dài 110, rộng 3.0); đường BT ngõ Ngách 5/10
đường Nguyễn Huy Tự (Từ Đặng Thị Hải đến Phạm Thị Mỹ, dài 45, rộng 3.0);
đường BT ngõ Ngách 4/5 Hải Thượng Lãn Ông (Từ Đầu ngách (Nguyễn Hoài
Nam) đến Nhà bà Hào (Trần Thị Huệ), dài 112, rộng 3.0).
Mương thoát bẩn khu dân cư: 4 tuyến, dài 322m, gồm: MTB-tổ dân phố3(Từ Nhà ông Tý đến Nhà bà Hồ, dài: 34m, Loại: 50x60), MTB-tổ dân phố4-(Từ
Nhà ông Bùi Phong An đến Nhà ông Hoàng Minh Tân, dài: 105m, Loại: 50x60),
MTB-tổ dân phố2-(Từ đất Anh Long đến Nhà VH tổ 3 củ), dài: 36m, Loại:
50x60), MTB tổ dân phố 8-(Từ đường Nguyễn Công Trứ (sát NVH T8) đến Văn
Ngọc Ca, dài: 147m, Loại: 50x60).
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- Kết quả thực hiện năm 2021: Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND
ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) năm 2021. UBND phường Bắc Hà đã chỉ đạo, hướng
dẫn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Trang, cơ sở sản xuất Dò Cẩm
đầu tư hoàn thiện cơ sở sản xuất, mua sắm máy móc, thiết bị, củng cố công tác
tổ chức sản xuất, thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất và phối hợp với đơn vị
tư vấn để hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP. Kết quả năm 2021,
Phường Bắc Hà có 02 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, 02 sản phẩm
Trầm Hương Tâm Thiên Hương và Dò Cẩm đã được hội đồng đánh giá, phân
hạng cấp tỉnh chấm điểm, đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh công nhận sản phẩm
OCOP 4 sao.
- kết quả thực hiện Quý I năm 2022: Trên cơ sở đã được UBND tỉnh và
các phòng ban chức năng đánh giá. Trong quý I năm 2022 UBND phường Bắc
Hà đã trình UBND thành phố Hà Tĩnh hỗ trợ 2 sản phẩm OCOP với tổng số tiền
là: 621 triệu đồng (trong đó hỗ trợ sản phẩm Trầm hương Tâm Thiên Hương là:
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437 triệu đồng, hộ kinh doanh Dò Cẩm : 184 triệu đồng) kinh phí lập quy hoạch
chi tiết sản phẩm, thiết kế in ấn nhận diện sản phẩm, thưởng các danh hiệu.
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- Triển khai họp nhân dân thống nhất với các tổ dân phố đăng ký công
trình mục tiêu năm 2022 gồm: rải thảm nhựa 32 tuyến đường dài 2,6km với diện
tích 9881,1 m2 và 05 tuyến mương thoát bẩn kích thước 50x60 dài 414m.
- Lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình mục tiêu năm 2022
trình UBND thành phố thẩm định theo quy định.
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2.4.1. Kết quả thực hiện tổ dân phố mẫu
Năm 2021, UBND phường đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong
xây dựng Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa tổ dân phố mẫu. Tập trung thực hiện tốt
công trình mục tiêu theo kế hoạch gắn với huy động nguồn lực xã hội hóa để
nâng cấp hạ tầng đô thị, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Huy động sức
mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xây dựng Tổ dân phố mẫu,
Nhà văn hóa tổ dân phố mẫu. Đặc biệt là phát huy vai trò của Liên đoàn cán bộ
tổ dân phố, các tổ chức hội, đoàn thể, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên
gương mẫu, đi đầu trong thực hiện xây dựng Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa tổ
dân phố mẫu.
Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố 1, 4, 5,8 đã chủ động và quyết liệt trong
việc xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa tổ dân phố mẫu. Các chi bộ tổ dân
phố đã ra Nghị quyết để chỉ đạo triển khai thực hiện; các tổ dân phố đã xây dựng
kế hoạch; tổ chức họp dân; thông qua nội dung xây dựng tổ dân phố mẫu để các
gia đình trên địa bàn tổ dân phố biết, thực hiện. Các tổ dân phố đã bám sát các
tiêu chí mẫu theo qui định để triển khai xây dựng.
- Đối với xây dựng tổ dân phố mẫu ở tổ dân phố 1, 4, 5, 8: Tổ dân phố đã
làm tốt công tác tuyên truyền, huy động Nhân dân đóng góp kinh phí đầu tư,
nâng cấp cơ sở hạ tầng, Nhà văn hóa; tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường
trên địa bàn tổ dân phố, huy động xã hội hóa từ nhân dân để thảm nhựa các
tuyến đường, ngõ, ngách trên địa bàn tổ dân phố. Đến nay 100% các tuyến trên
địa bàn tổ dân phố đã được thảm nhựa, ngoài ra đã xây dựng các tuyến đường
hoa tạo ra một diện mạo mới cho tổ dân phố. Thường xuyên ra quân VSMT trên
các tuyến đường, đặc biệt là khu vực Hồ Bắc Hà, tiểu Công viên tổ dân phố 4, tổ
dân phố 8. Chỉ đạo công an phường và tổ đô thị thường xuyên ra quân TTĐT
trên địa bàn, tháo dỡ mái che, mái vẩy, thu giữ biển quảng cáo sai quy định như
các tuyến đường: Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Huy Tự, Xuân Diệu, Công Trứ,
Ngõ 8 Hải Thượng Lãn Ông...
- Đối với xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố mẫu: Năm 2021, phường chỉ
đạo xây dựng Nhà văn hóa mẫu đối với tổ dân phố 4 và tổ dân phố 5. Các tổ dân
phố đã quan tâm, sát sao trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí của nhà văn
hóa tổ dân phố mẫu; Rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí, kiểm tra hiện trạng cơ
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sở vật chất nhà văn hóa tổ dân phố, bổ sung các tiêu chí còn thiếu như lắp đặt
bảng Led điện tử, hệ thống máy tính có kết nối Internet, bổ sung các bảng biển
pano tuyên truyền, cây xanh, cây cảnh xung quanh nhà văn hóa, quét vôi tường
rào, lát vỉa hè xung quanh nhà văn hóa,...
Kết quả năm 2021, tổ dân phố 1 và tổ dân phố 5 được công nhận đạt tổ
dân phố mẫu; Nhà văn hóa tổ dân phố 5 được công nhận đạt nhà văn hóa mẫu.
Đến nay, 4/9 nhà văn hóa các tổ dân phố đạt nhà văn hóa mẫu, 3/9 tổ dân phố
đạt tổ dân phố mẫu. Năm 2021, tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Lý Tự Trọng và
Lê Ninh được công nhận tuyến đường VMĐT.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022 UBND phường
chỉ đạo tổ dân phố 2, 3, 4, 8 xây dựng tổ dân phố mẫu. Ngay từ đầu năm, UBND
phường đã triển khai họp bàn phương án với liên đoàn cán bộ tổ dân phố, xây
dựng kế hoạch và khung kế hoạch cụ thể quyết tâm đưa tổ dân phố 6 về đích
trong năm 2022. Tập trung chỉ đạo nâng cao các tiêu chí xây dựng phường văn
minh đô thị, tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu vào
thời gian tới.
2.4.2. Kết quả thực hiện các mô hình:
Năm 2021 UBND phường phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể thực
hiện các mô hình văn hóa:
- Phối hợp với UBMTTQ phường thực hiện mô hình “Tổ văn minh trong
việc tang” tại tổ dân phố 5:
Ngay từ đầu năm UBND phường đã có Công văn số 03/UBND ngày
26/1/2021 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội
và Hướng dẫn số 03/BCĐ ngày 27/1/2021 của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa về việc Hướng dẫn việc tang. UBND phường đã ký
cam kết thực hiện nghiêm quy định việc tang với 2.500 hộ gia đình. UBND
phường đã phối hợp với UBMTTQ phường ra mắt mô hình tại Tổ dân phố 5.
Ngoài các đảng viên chết được Thành Ủy và Đảng ủy phường ra quyết định .
Đến nay UBND đã ra 38 quyết định thành lập Ban lễ tang cho 38 trường hợp
nhân dân chết trên địa bàn. Cơ bản các đám tang trên địa bàn đều thực hiện
nghiêm túc các quy định về việc tang.
- Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ xây dựng mô hình “Cột điện nở hoa”:
Sau khi được sự nhất trí của BTV Đảng ủy phường, UBND và Hội LHPN
phường đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/03/2021 về triển khai
thực hiện mô hình „‟Cột điện nở hoa „‟ trên tuyến đường Xuân Diệu. Cùng với
Cấp ủy, LĐCB tổ chức lấy ý kiến, phương án tổ chức ở các tổ dân phố trên
tuyến đường Xuân Diệu: Tổ dân phố 1, 2, 4, 5 thống nhất nội dung và tuyên
truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng mô hình. Đã tổ chức làm
điểm mô hình tại tổ dân phố 6 với 29 cột điện. Sau đó đã triển khai nhân rộng
mô hình trên toàn tuyến đường tại địa bàn chi hội 1, 2, 4, 5 với 52 cột điện.
Tổng số cột điện toàn tuyến là 81 cột và với tổng kinh phí hết 25.000.000 đồng
trong đó kinh phí UBND phường hỗ trợ là 5.000.000 đồng còn 20.000.000 đồng
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được huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ hội viên của các chi hội xây dựng
mô hình trên tuyến đường VMĐT. Thông qua việc triển khai xây dựng mô hình
„‟ Cột điện nở hoa‟‟ trên tuyến đường văn minh tự quản đã góp phần xây dựng
Phường trở thành Phường Văn minh đô thị kiểu mẫu trong thời gian tới.
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Được sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng uỷ, điều hành của chính quyền, sự phối kết hợp của UBMTTQ
và các đoàn thể, đặc biệt sự đồng thuận của liên đoàn cán bộ và nhân dân trên
địa bàn, trong năm 2021-2022, UBND phường đã ban hành kế hoạch số 02/KHUBND ngày 12/01/2021 về việc ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Tân Sửu 2021, Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 26/11/2021 ra quân trồng cây
xanh đô thị. Kết quả: đã trồng được 68 cây xanh gồm (15 cây trâm, 15 cây ban,
18 cây sao đen, 20 cây gõ) tại khu vực công viên trung tâm và sân vận động tổ
dân phố 8, tổ dân phố 9. Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, thực hiện Văn bản số
170/UBND-KT2 ngày 20/01/2022 của UBND thành phố, UBND phường đã ban
hành Kế hoạch trồng cây trước và sau tết nguyên đán. Trồng được 80 cây gồm
(15 cây Trâm, 15 cây Ban, 20 cây Bàng lá nhỏ, 30 cây Long não) tại sân vận
động tổ dân phố 8, tổ dân phố 9 và khu vực công viên trung tâm.
Thực tế do quỹ đất hạn hẹp, không còn quỹ đất để có thể thực hiện các kế
hoạch phủ xanh nên mặc dù đã ban hành các kế hoạch để chỉ đạo các tổ dân phố
thực hiện, được sự đồng thuận cao của nhân dân và liên đàon cán bộ nhưng
phường Bắc Hà chỉ có thể đạt được kết quả như vậy. Trong thời gian tới,
phường sẽ rà soát lại các tuyến đường cần thay thế cây xanh để nâng cao hiệu
quả phủ xanh trên địa bàn.
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p ố
8 ăm

28/12/2021
ăm 2022:

- Thu, chi ngân sách
Phối hợp với đội Thuế thực hiện tốt công tác thu ngân sách, quản lý khai
thác tốt nguồn thu. Triển khai thu môn bài đầu năm đạt 93%KH, đã triển khai rà
soát kê khai thuế sử dụng đất PNN giai đoạn 2022-2026. Đến ngày 31/3/2022
tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4,6 tỷ đồng /20,272 tỷ đồng = 23% KH
HĐND giao, trong đó thu ngân sách phường hưởng đạt 450 triệu đồng /1.986
triệu đồng; Tổng chi ngân sách 1.357/5.476 triệu đồng = 25 % KH.
- Xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị
Hoàn thành công tác khảo sát lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo
KTKT các công trình mục tiêu năm 2022 theo kế hoạch gồm: rải thảm nhựa
nóng 32 tuyến diện tích 9881m2, Mương thoát bẩn khu dân cư 5 tuyến dài 414m;
xây mới Nhà văn hóa tổ dân phố 7; Xây dựng đường Trung Tiết đạt tuyến
7

đường Văn minh đô thị; Triển khai thi công hoàn thành Công trình: Nâng cấp,
cải tạo hệ thống đường giao thông, mương thoát nước tổ dân phố 13 (nay là tổ
dân phố 8).
- Tổ QLTTĐT phường phối hợp Đội QLTTĐT Thành phố và các Tổ dân
phố tổ chức ra quân trực các điểm nóng đảm bảo công tác TTĐT, tập trung
chính nòng cốt là Tổ quản lý trật tự đô thị phường, Công an phường và Ban
bảo vệ các tổ dân phố các tổ chức đoàn thể cương quyết xử lý tình trạng lấn
chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường kinh doanh tại các tuyến đường, ngõ phố.
- Tài nguyên – Môi trường
Phối hợp với Văn phòng ĐKQSD đất xử lý 48 hồ sơ cấp giấy chứng nhận
QSD đất theo một cửa, một cửa liên thông và tiến hành kiểm tra trích đo chỉnh
lý đất cho 25 trường hợp.
Ban hành kế hoạch ra quân dọn vệ sinh môi trường trước và sau Tết
nguyên đán.
Triển khai kế hoạch trồng cây trước và sau tết nguyên đán. Đã trồng được
80 cây trên địa bàn phường.
Kiểm tra giải quyết hoàn thành 3/5 đơn thư, ban hành thông báo cụ thể.
Phối hợp GPMB cua đường lý tự trọng giao Xuân diệu, ngõ 6 giao đường
Hải Thượng Lãn Ông.
Trình xin chủ trương đấu giá 3 lô đất quy hoạch tại tổ dân phố 8.
Phối hợp với tòa án nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành tiến hành
thẩm định giá tại số nhà 31 đường Nguyễn Huy Tự phục vụ công tác tranh chấp
về quyền thừa kế sử dụng đất.
Phối hợp đơn vị tư vấn và ban quản lý công trình thành phố tiến hành
kiểm tra khảo sát, lập quy hoạch xây dựng mới trung tâm hành chính phường.
Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Trung tâm phát
triển quỹ đất Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát danh mục các công trình dự
kiến triển khai từ năm 2022 đến năm 2025.
Thường xuyên triển khai hiệu quả đề án “Xã hội hóa vệ sinh môi trường,
thu gom rác thải”.
- Văn hóa - Xã hội:
Tuyên truyền tốt các ngày lễ lớn của dân tộc như: 130 lượt trên hệ thống
truyền thanh, viết 11 bài trên cổng thông tin điện tử phường; Lắp đặt 4 pa nô lớn
và 6 pano nhỏ tuyên truyền Tết Nguyên Đán và ngày thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam.
Đã tiến hành đăng ký các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa
năm 2022 và giao chỉ tiêu xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2022 (xây dựng
nhà văn hóa mẫu tổ dân phố 2, 3, 4; xây dựng tổ dân phố mẫu 2, 3, 4, 8).
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Ban hành 8 quyết định Ban lễ tang và giao cho cán bộ phụ trách địa bàn
chỉ đạo các đám tang thực hiện đúng quy định.
Tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch cho 11 nhà thờ
họ trong việc tổ chức ngày rằm tháng giêng.
Ban hành kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 26/32022 về thực hiện nội
dung tạo bước đột phá về xây dựng và phát triển Văn hóa – Giáo dục năm 2022
và những năm tiếp theo. Khung thực hiện chủ đề.
- Y tế:
Xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch các chương trình, kiện toàn các ban chỉ
đạo; Duy trì công tác giám sát phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn khai báo y tế
và các biện pháp phòng chống dịch cho 1.245 trường hợp, tham mưu ra quyết
định cách ly y tế cho 1841 F0 và 1752 F1; Tổ chức tiêm 1.216 mũi với 3 đợt
tiêm cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên; Hướng dẫn cho 06 hộ gia đình có đám
tang các biện pháp phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống
dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm các trường học trên địa bàn 4 lần, khám chữa
bệnh cho 105 lượt bệnh nhân, trong đó khám Bảo hiểm tại trạm cho 84 lượt
bệnh nhân. Tổ chức kỷ niệm ngày thầy thuốc 27/2; Triển khai các chương trình
y tế quốc gia theo kế hoạch.
- Dân số - KHHGĐ: Cùng cộng tác viên rà soát nhân khẩu biến động trên
địa bàn từng tổ dân phố; Tiếp tục duy các hoạt động về mô hình đề án “Nâng
cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động và phát hiện can thiệp
sớm bệnh tật thai nhi và trẻ sơ sinh”.
- Chính sách: Thực hiện tốt công tác chính sách đảm bảo an sinh xã hội,
giải quyết kịp thời chế độ cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng
bảo trợ xã hội: Cấp quà tết trích từ ngân sách của Trung ương và địa phương cho
1.420 đối tượng với số tiền 466.050.000 đồng; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn
dân đạt 95,2% (quý 1); Triển khai cấp thẻ BHYT cho các đối tượng HN, HCN,
CCB, BTXH, người cao tuổi từ 60-79 tuổi (253 thẻ). Phối hợp với UBMTTQ
triển khai khởi công nhà ở cho 02 hộ nghèo (ông Nguyễn Xuân Thắng – tổ dân
phố 7; Lê Văn Thành – tổ dân phố 5); Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công: 08 hồ
sơ.
- Quốc phòng: Tổ chức tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm
2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Phối kết hợp các ngành,
đoàn thể đảm bảo ANCT, TTATXH, tuần tra kiểm soát, phòng chống pháo nổ
trên địa bàn trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đã tổ chức tuyển
giao quân đạt 100% KH trên giao.
- An ninh: Tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,
phòng chống các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, đảm bảo ANTT Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ATGT – TTĐT và VSATTP, bảo vệ Tết Dương
lịch và Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phối hợp lực lượng Bảo vệ dân phố tuần tra
đêm, kiểm tra ngoài giờ và thời gian cao điểm. Xây dựng và triển khai phương
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án, huy động các lực lượng Bảo vệ dân phố, Cựu chiến binh phối hợp Công an
phường tiến hành tuần tra kiểm soát, phòng chống pháo nổ trước, trong và sau
đêm Giao thừa, tình hình ANTT được đảm bảo.
Phối hợp, điều tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý 01 vụ/02 đối tượng có hành vi
"Tàng trữ trái phép chất ma tuý", 01 vụ/05 đối tượng có hành vi "Tổ chức sử
dụng trái phép chất ma tuý", 02 vụ/06 đối tượng có hành vi “Đánh bạc”; 03
vụ/03 đối tượng có hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”; 02 cơ sở vi phạm
về lĩnh vực kinh tế - môi trường; 01 vụ cháy.
Lập 02 hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 111, đưa 01
đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Xử lý 08 vụ việc nhỏ tại cơ sở, triệu tập gọi
hỏi 16 đối tượng; Vận động 05 công dân giao nộp pháo, thu hồi tổng cộng 02
hộp pháo hoa 36 quả, 64 quả pháo bi, 02 hộp pháo diêm, 02 quả pháo tự chế, đã
bàn giao cho đội Cảnh sát QLHC về TTXH theo quy định. Lập 10 biên bản vi
phạm về TTATGT – TTCC; Phối hợp Trạm Y tế phường rà soát, nắm tình hình
công dân đi từ các địa phương có dịch Covid-19 và từ nước ngoài về trên địa
bàn. Tuyên truyền thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng
chống dịch Covid-19.
- Công tác Tư pháp - Hộ tịch, Cải cách hành chính
Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường Vệ sinh an toàn
thực phẩm, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật xử lý vi phạm hành chính,
Luật phòng chống cháy nổ, Nghị định 100/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 12 năm
2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông…Tiếp nhận và xử lý 2138
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch đảm bảo đúng hạn.
Thực hiện tiếp công dân đình kỳ và thường xuyên đảm bảo số lượng và
thời gian. Trong quý I năm 2022 phường chưa tiếp nhận đơn thư kiến nghị, phản
ánh, khiếu nại, tố cáo nào của công dân.
Thực hiện công tác CCHC năm 2022, UBND phường đã xây dựng Kế
hoạch số 05/KH-UBND ngày 28/01/2022 ban hành kế hoạch CCHC và các văn
bản khác liên quan, đồng thời tuyên truyền phổ biến trong toàn thể cán bộ, công
chức và người lao động cơ quan để nâng cao nhận thức và thực hiện; Chỉ đạo
các công chức chuyên môn tiến hành khắc phục các tồn tại hạn chế trong đợt
kiểm tra cuối năm 2021 của Đoàn kiểm tra thành phố.
Công tác theo dõi việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính theo Quyết
định số 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ công chức được thực hiện thường xuyên. UBND phường đã xây
dựng Kế hoạch thực hiện, ký cam kết đối với cán bộ, công chức và người lao
động cơ quan, đồng thời phân công theo dõi, đánh giá việc thực hiện hàng ngày.
Tích cực phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
UBND phường đã xây dựng Kế hoạch, thực hiện theo dõi, báo cáo theo quy
định.
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Tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động; Sử dụng có
hiệu quả các phần mềm: hồ sơ công việc, quản lý cán bộ công chức, ký số, trang
thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến... Quý I năm 2022, tỷ lệ hồ sơ tiếp
nhận và giải quyết trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt
93,56/83%; Tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt
14,29/45%.
2.6 2
p ốv
ệm vụ

số 28/ Qâ s

ngày 28/12/2021
vố đầ
p

ăm 2022:

Ngày 04/01/2022 Hội đồng tư vấn thuế đã triển khai họp và rà soát lại bộ
thu lệ phí môn bài năm 2022, thực hiện thông báo và niêm yết bộ thu theo quy
định để triển khai thu ngay trong tháng 01 để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
của địa phương. Kết quả thu lệ phí môn bài đạt 269 triệu đồng / KH 290 triệu
đồng đạt 93% KH.
Ngày 18/01/2022 UBND phường đã ban hành Quyết định số 22/QĐUBND ngày 18/01/2022 về việc thành lập BCĐ kê khai, lập bộ thuế sử dụng đất
PNN giai đoạn 2022-2026, đồng thời thành lập Tổ kê khai gồm các cán bộ, công
chức giao phụ trách từng tổ dân phố để thực hiện hướng dẫn kê khai bộ thuế
PNN cho từng hộ gia đình ở từng tổ dân phố. Đến hết quý 1/2022 đã thực hiện
thu tờ khai 9/9 tổ dân phố, xác nhận bộ thu 4/9 tổ dân phố, dự kiến triển khai tổ
chức thu thuế PNN vào đầu tháng 05/2022.
Đối với thuế ngoài quốc doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh nên quý
1/2022 chỉ đạt 6,7% KH giao. Lệ phí trước bạ thu được 185 triệu đồng/ KH 300
triệu đồng đạt 55% KH, một số chỉ tiêu giao thu khác đạt thấp. Tính đến hết Quý
1/2022 tổng thu trên địa bàn đạt 23% KH giao thu.
2.6.3. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố Hà
Tĩnh về cơ chế hỗ trợ:
2.6.3.1. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND thành
phố quy định về cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến
dưới 70 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025:
- UBND phường đã phối hợp với Hội Người cao tuổi triển khai xuống chi
hội rà soát lập danh sách các đối tượng không có thẻ BHYT, thường xuyên rà
soát và lập danh sách các đối tượng trong độ tuổi không có thẻ để đề nghị cấp
thẻ đảm bảo quyền lợi của đối tượng.
- Triển khai Tổ dân phố thông báo trên hệ thống truyền thanh.
- Thường xuyên đề nghị BHXH tỉnh cung cấp hạn thẻ BHYT của các đối
tượng đã được cấp để tiếp tục lập hồ sơ gia hạn thẻ.
- Kết quả: Đến thời điểm hiện tại đã có 152 người từ 60 tuổi đến 69 tuổi
được cấp thẻ BHYT.
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2.6.3.2. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành
phố về một số cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành
phố:
UBND đã thông báo đến các tổ dân phố về việc đăng ký CTMT, rà soát
tất cả các tuyến đường, tuyến mương, mặt đường cần thảm nhựa nóng để tiến
hành thực hiện.
- Các tuyến thảm và tuyến mương đang tiến hành khảo sát lập báo cáo kỹ
thuật theo kế hoạch đã đề ra:
+ Thực hiện thảm nhựa: 9881m2.
+ Mương thoát nước: 414m.
2.6.3.3. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND thành
phố về một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ
tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn
2021-2023.
- Thực hiện Công văn số 197/UBND-TNMT ngày 24/01/2022 của UBND
thành phố Hà Tĩnh về việc báo cáo nhu cầu chính sách hỗ trợ công tác quản lý
nhà nước về đất đai theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của
HĐND thành phố trong năm 2022. UBND phường Bắc Hà đã tổ chức rà soát
nhu cầu hỗ trợ chính sách công tác quản lý nhà nước về đất đai năm 2022 và báo
cáo thành phố.
- Kết quả rà soát như sau: Đăng ký 27 hộ gia đình với tổng diện tích cần
đo đạc lại là 4.266,5m2 để hỗ trợ kinh phí đo đạc chỉnh lý bản đồ sau khi hiến
đất mở đường thực hiện chương trình mục tiêu, đặc biệt là công trình đường
mương tổ dân phố 8. Kinh phí dự kiến là 36.958.800 đồng.
Được sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng uỷ, điều hành của chính quyền, sự phối kết hợp của UBMTTQ
và các đoàn thể, đặc biệt sự đồng thuận của liên đoàn cán bộ và nhân dân trên
địa bàn nên trong quá trình hiến đất mở đường thực hiện chương trình mục tiêu
đạt được sự nhất trí cao.
3. Công tác giao quân
Thực hiện Kế hoạch số 773/KH-BCH ngày 15/10/2021 của Hội đồng
NVQS thành phố Hà Tĩnh về việc sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm
2022. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, UBND phường Bắc Hà đã xây
dựng kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 27/10/2021 sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ
quân sự năm 2022. Ngày 11/11/2021 đã tổ chức sơ khám cho 68 nam thanh niên
nằm trong độ tuổi, qua đó đã lựa chọn được 23 thanh niên tham gia khám sức
khỏe tại Ban CHQS thành phố và đã lựa chọn được 4 thanh niên đảm bảo đủ sức
khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự (trong đó có 03 thanh niên tham gia nghĩa vụ
quân sự, 01 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an). Đồng thời lập danh sách đề
nghị phóng lệnh cho 03 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đảm bảo chỉ tiêu
trên giao.
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4. Công tác phòng chống dịch covid-19.
41
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- UBND phường đã ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện
công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ kiểm tra, xử lý,
tổ rà soát các đối tượng đi đến trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phường đã kích hoạt nhóm Ban chỉ đạo trên hệ
thống phần mềm Zalo, yêu cầu các thành viên BCĐ phải cài đặt phần mềm và
thường xuyên sử dụng, cập nhật; Các văn bản chỉ đạo, kết quả thực hiện và điều
hành các nội dung phòng chống dịch thường xuyên được đăng tải lên phần mềm
để các thành viên kịp thời cập nhật và tổ chức thực hiện.
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Tư vấn, hướng dẫn cho 1245 trường hợp đi từ ngoại tĩnh về trên địa bàn,
đã ban hành quyết định cách ly y tế cho 1841 F0 và 1752 F1; Khám cấp thuốc
kháng virus cho các trường hợp có bệnh nền và có nhu cầu sử dụng; Tổ chức lấy
mẫu xét nghiệm cho các đối tượng theo quy định.
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UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố rà soát, lập danh sách các đối
tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin Covid-19 để có kế hoạch tiêm
cho các đối tượng. Trong quý I năm 2022, đã tổ chức tiêm 1.216 mũi với 3 đợt
tiêm.
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- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cho các nhà trường trên địa
bàn các biện pháp phòng, chống dịch.
- Cập nhật danh sách điều trị F0 tại nhà lên phần mềm Quốc Gia.
- Cập nhật các nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19,
phối hợp với Công chức văn hóa tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của
phường và tổ dân phố, trường học.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ; NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
- Đầu năm 2022 thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân đạt thấp.
- Việc truy thu các khoản nợ đọng thuế chưa quyết liệt và chưa được triển
khai thường xuyên.
- Việc triển khai các Công trình mục tiêu còn chậm.
- Việc xử lý lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán chưa dứt điểm.
- Một số nhiệm vụ đề ra trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu
quả chưa cao.
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2. Nguyên Nhân
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kinh doanh khó khăn, mặc dù đã có
những khởi sắc nhưng chưa thực sự ổn định.
- Do biến động của bộ máy nên công tác chỉ đạo và thực hiện chưa quyết
liệt.
- Do kế hoạch thực hiện các công trình mục tiêu vừa được phê duyệt nên
triển khai có chậm.
- Do dịch Covid-19 bùng phát mạnh và nhiều cán bộ, công chức phải cách
ly y tế theo quy định.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
UBND cần có cơ chế cho địa phương trong việc thu phí gắn với quyền
lợi, tạo sự phối hợp nhịp nhàng, tránh thu không đúng, không đủ.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện thực hiện các Nghị quyết
tại kỳ họp thứ V HĐND thành phố Hà Tĩnh, Khóa XXI của UBND phường Bắc
Hà./.
ậ :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HĐND thành phố;
- Đoàn kiểm tra, GS thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ;
- Chủ tịch UBND; PCT UBND;
- Các ngành, đoàn thể;
- Lưu: VP, VT.

Nguyễn Duy Hải
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