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BÁO CÁO
Tình hình công tác 9 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; dưới sự chỉ đạo của UBND
tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự giám sát của HĐND Thành phố,
sự phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh, UBMTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ
chức thành viên Mặt trận, sự nỗ lực phấn đấu của các phòng, ban từ Thành phố đến
xã, phường và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố, qua 9 tháng đầu năm
2020, UBND Thành phố đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt
c ng tác tr ng tâm sau:
I. Lĩnh vực kinh tế:
1. Thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên
địa bàn thực hiện 30.989,7 tỷ đồng, đạt 66,64% so với kế hoạch và tăng 5,32% so với
cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm tăng 1,69% so với bình
quân cùng kỳ.
Hoạt động vận tải ổn định, vận chuyển 4,71 triệu lượt hành khách, đạt
68,23% so với kế hoạch và giảm 3,42% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hoá thực
hiện 5,23 triệu tấn, đạt 72,68% so với kế hoạch và tăng 3,81% so với cùng kỳ;
doanh thu vận tải thực hiện 1.414,8 tỷ đồng, đạt 69,01% so với kế hoạch và tăng
0,46% so với cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất c ng nghiệp
(theo giá so sánh 2010) thực hiện 6.213,2 tỷ đồng, đạt 71,42% so với kế hoạch và
tăng 3,43% so cùng kỳ.
3. Đầu tư - XDCB: Tổng kế hoạch vốn bố trí cho các công trình, dự án (không
bao gồm 10% đo đạc địa chính, dự phòng, 30% nộp quỹ đất tỉnh, các dự án đầu tư
GPMB từ nguồn phát triển quỹ đất) là 488,924 tỷ đồng(1) bố trí cho 80 công trình
(trong đó có 24 c ng trình chuyển tiếp - nguồn sử dụng đất). Tính đến 30/9/2020, giá
trị giải ngân là 305,506 tỷ đồng, đạt 62,49% kế hoạch vốn.
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Nguồn ngân sách Trung ương: KH năm 2019 chuyển sang 2020: 9,018 tỷ đồng, KH năm 2020: 50 tỷ đồng
(đường nội thị: 30 tỷ đồng; thí điểm lắp đặt đèn chiếu sáng: 20 tỷ đồng).
Ngân sách tỉnh bổ sung năm 2020: 28,835 tỷ đồng (gồm, Trạm y tế: 2,780 tỷ đồng, Chỉnh trang đ thị: 14,055
tỷ đồng, Chống sạt lở tượng quan thế âm: 12,0 tỷ đồng). Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2020: 24,8 tỷ đồng.
Chương trình mục tiêu quốc gia n ng th n mới: KH năm 2019 chuyển sang: 3 triệu đồng; KH năm 2020: 10,949 tỷ
đồng. Ngân sách Thành phố 365,319 tỷ đồng, KH năm 2019 chuyển sang: 79,785 tỷ đồng; KH năm 2020: 285,535 tỷ
đồng (gồm: Nguồn tỉnh phân cấp đầu tư: 41,0 tỷ đồng Nguồn sử dụng đất để lại để đầu tư là 191,917 tỷ đồng; Dự án bổ
sung từ nguồn dự phòng: 10,5 tỷ đồng), dự án bổ sung từ nguồn sử dụng đất năm 2019 chuyển sang: 42,118 tỷ đồng.
Ngày 25/9/2020, Thành phố có Quyết định số 1733/QĐ-UBND về việc bổ sung vốn đầu tư phát triển năm
2020, tổng vốn bổ sung: 53.618.195.000 đồng.

Kế hoạch vốn kiến thiết thị chính năm 2020 là 8 tỷ đồng; khối lượng thực hiện
6,582 tỷ đồng, đạt 82,28% so với kế hoạch, giải ngân 6,863 tỷ đồng; đạt 85,79% kế
hoạch. Kế hoạch vốn tăng cường cơ sở vật chất năm 2020 là 14,909 tỷ đồng; khối
lượng thực hiện: 14,371 tỷ đồng, đạt 96,39% kế hoạch, giá trị giải ngân: 12,19 tỷ
đồng, đạt 81,77% kế hoạch.
4. Công tác thu - chi ngân sách: Tính đến ngày 30/9/2020, thu ngân sách Nhà
nước thực hiện 776,818 tỷ đồng, bằng 60,9% kế hoạch tỉnh giao, bằng 50,57% KH
Thành phố giao.
Thu ngân sách Thành phố được hưởng 1.107.229 tỷ đồng đạt 101,42% kế hoạch
tỉnh giao, đạt 83,48% kế hoạch thành phố giao (Trong đó: Thu chuyển nguồn ước thực
hiện 183,594 tỷ đồng, thu kết dư thực hiện 164,837 tỷ đồng), các khoản thu cân đối
thực hiện 329,682 tỷ đồng, bằng 58,12% kế hoạch giao.
Chi ngân sách Thành phố thực hiện 936,370 tỷ đồng, đạt 85,77% kế hoạch tỉnh
giao, đạt 70,59% kế hoạch Thành phố giao.
* Về nợ thuế: Nợ đ ng thuế đến 31/8/2020 là 590,7 tỷ đồng. Trong đó: Nợ khó
thu là 429,7 tỷ đồng chiếm 72,74% tổng nợ; nợ chờ xử lý là 64,3 tỷ đồng chiếm
10,88% tổng nợ; nợ có khả năng thu là 101 tỷ đồng, chiếm 17,09% tổng nợ (C ng ty
cổ phần Tập đoàn FLC nợ 25,5 tỷ đồng; C ng ty cổ phần Tập đoàn BOSSCO: 13 tỷ
đồng; C ng ty cổ phần Sơn Hải: 46,4 tỷ đồng, chưa tính tiền chậm nộp theo Luật quản
lý thuế).
5. Công tác Quản lý, chỉnh trang đô thị: Cấp 906 giấy phép xây dựng, 680
giấy chứng nhận biển số nhà, 66 giấy phép t vào đường cấm; tổ chức ra quân xử
lý trật tự đ thị 167 đợt với trên 1.410 lượt người tham gia, tạm giữ nhiều phương
tiện và vật dụng vi phạm giao cho các xã, phường xử lý. Tổ chức thu gom vận
chuyển, quét d n rác trên 172 tuyến đường chính có tên và 533 tuyến đường hẻm
trên địa bàn Thành phố; chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố; duy tu, sửa chữa
hạ tầng giao th ng, thoát nước đ thị; quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng
c ng cộng, 323 trạm điện, 63 chốt đèn tín hiệu, đèn cảnh báo giao thông.
Tập trung chỉ đạo triển khai lập, phê duyệt và quản lý các quy hoạch phân khu,
quy hoạch chi tiết 30 đồ án2. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của
BCH Đảng bộ Thành phố (khoá X): Kế hoạch xây dựng năm 2020, Thành phố đầu tư
xây dựng 07 tuyến đường3: Đến nay, đã vận động được 448/681 hộ với diện tích hiến
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11 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các phường: Yên Thế, Yên Đỗ, Chi Lăng, Đống Đa, Tây Sơn,
Phù Đổng, Thống Nhất, Hoa Lư, Hội Phú, Hội Thương; 01 Quy chế quản lý kiến trúc đ thị thành phố Pleiku;
Phối hợp với các nhà đầu tư tự ứng kinh phí để triển khai thực hiện: 19 đồ án:
- Đã hoàn thành 05 đồ án: Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm thương mại thành phố Pleiku; Quy
hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư hai bên đường Lý Tự Tr ng (nối dài) và vùng phụ cận, phường Tây Sơn, thành phố
Pleiku; Quy hoạch chi tiết xây dựng Suối Hội Phú đoạn 3 đoạn từ khu đ thị Hoa Lư - Phù Đổng đến cầu Ia Sol, thành
phố Pleiku;Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Miệng núi lửa âm khu vực làng Ốp, phường Hoa Lư; QH chi tiết XD
Khu du lịch sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng xã Trà Đa.
- Đang triển khai lập quy hoạch 11 đồ án: QH chi tiết tỷ lệ 1/500 HDC đ thị 17/3 (thuộc KDC phía Tây Cầu
số 3); khu đ thị đường T n Thất Thuyết và khu vực d c suối YaLinh; Dự án khách sạn 5 sao, Trung tâm hội nghị và
Trung tâm thương mại cao cấp tỉnh Gia Lai (Đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo thành phố Pleiku); dự án: Nhà máy
xử lý rác thải xã Gào; Dự án Khu đ thị Diên Phú và Khu đ thị Chi Lăng; Dự án: Trung tâm sản xuất hạt giống và rau
sạch ứng dụng c ng nghệ cao, Làng B, Xã Gào; QH tổng mặt bằng khu trung tâm thương mại và nhà ở địa chỉ 15-17
Trường Chinh; Quy hoạch tổng mặt bằng bệnh viện đa khoa Hùng Vương Gia Lai; QH tổng thể Khu du lịch Biển Hồ Chư Đăng Ya và khu c ng viên – đ thị sinh thái đồi th ng; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 C ng viên Diên
Hồng, phường Ia Kring, thành phố Pleiku; Dự án Chợ Trà Bá; Dự án chợ đầu mối Phú Th ; Dự án xây dựng c ng trình
trung tâm thương mại (phường Trà Bá); Dự án khu khách sạn , trung tâm mua sắm phức hợp (154 Trường Chinh).
3
Nguyễn Bá Ng c, Bùi Dự, Trần Nguyên Hãn, Đặng Trần C n, Phạm Ng c Thạch, Ng Thời Nhậm, Lê
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đất, di dời hàng rào, vật kiến trúc 7.836/8.899 m2, đạt tỷ lệ đồng thuận 88,05%, các
trường hợp còn lại đang tiếp tục vận động.
6. Công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất: Năm
2020, thực hiện 20 dự án4 (tăng 08 dự án so với cùng kỳ năm 2019). Trong 09 tháng
đầu năm 2020, đã hoàn thành 06 dự án5; đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: 36,475 tỷ
đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2019: 3,8 tỷ đồng (Tiến độ thực hiện đạt 70%); thu
hồi 591.552 m2 đất (Tiến độ thực hiện đạt 76%) của 73 thửa đất (Tiến độ thực hiện
đạt 72%, tăng 440.981,3 m2 so với cùng kỳ năm 2019).
7. Công tác Quản lý Tài nguyên - Môi trường: Trong 09 tháng đầu năm
2020, đã cấp 289 GCNQSD đất với diện tích: 18,25ha (đất ở: 2,92ha; đất n ng
nghiệp: 15,33ha). Lũy kế kết quả cấp GCNQSD đất đến 31/8/2020: Tổng diện tích
đất đã cấp: 18,25ha, trong đó đất ở: 2,92ha; đất n ng nghiệp: 15,33ha; cho phép
chuyển mục đích sử dụng 1.572 trường hợp(6); cấp 17 Kế hoạch BVMT.
8. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp: Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân với tổng diện tích gieo trồng đạt 2.181,9 ha, đạt 100,54% so với kế hoạch và
tăng 3,24% so với cùng kỳ. Vụ Đ ng - Xuân xảy ra tình trạng khô hạn ở một số xã,
phường với diện tích cây trồng bị khô hạn 230,01ha, ước giá trị thiệt hại 5.363,26
triệu đồng7. Diện tích gieo trồng vụ Mùa đạt 2.798,6 ha, đạt 93,8% kế hoạch, trong đó
lúa nước đạt 1.550 ha, đạt 100% so với kế hoạch.
Tình hình chăn nu i gia súc, gia cầm ổn định, đã triển khai phun tiêu độc khử
trùng m i trường 02 đợt trên địa bàn các xã, phường. Đã triển khai c ng tác tiêm
phòng vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò, vắc xin lở mồm long móng do tỉnh cấp tại
19/22 xã, phường với 10.800 liều vắc xin LMLM type O, A; vắc xin dịch tả lợn, vắc
xin dại chó do tỉnh cấp tại 9 phường nội thành.
C ng tác quản lý, bảo vệ rừng được chỉ đạo thường xuyên. Trong 9 tháng đầu
năm xảy ra 01 vụ cháy rừng tại khu vực núi Hàm Rồng, phường Chi Lăng, diện tích
rừng bị cháy khoảng 7,05 ha8.

Thánh Tôn – Lý Thái Tổ - Lê Đại Hành.

Kè chống sạt lở Suối Hội Phú; Cải tạo nút giao th ng Phù Đổng; Khu dân cư đường Nguyễn Chí
Thanh; Trung tâm thương mại Pleiku; Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2; Đầu tư xây dựng hạ tầng và
nhà ở khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng; Chợ đầu mối, phường Ia Kring, thành phố Pleiku; Quy hoạch điều
chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đường Lê Thánh T n (Chợ đầu mối theo Nghị quyết
164/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai; Trung tâm sản xuất hạt giống và rau sạch ứng
dụng c ng nghệ cao (tại làng B - xã Gào); Trồng, chế biến, xuất khẩu rau củ quả ứng dụng c ng nghệ cao
(tại th n 6 - xã Gào); 02 hộ thuộc đường Nguyễn Thái Bình; hộ ng Nguyễn Văn Sự; Trạm BA 500/200 kV
Pleiku 2 xã IaKênh (hộ Rơ Châm Bâu); hộ bà Võ Thị Thu Thủy - Lê Văn Tám; đường Quyết Tiến nối dài;
đường Hoàng Sa nối dài và vùng phụ cận; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Văn
Linh; Hạ tầng du lịch Biển Hồ và Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới Hội Phú, phường Hội Phú; Cảng hàng
không Pleiku (55 Quang Trung).
5
Trồng, chế biến, xuất khẩu rau củ quả ứng dụng c ng nghệ cao (tại th n 6 - xã Gào); 02 hộ thuộc
đường Nguyễn Thái Bình; Trạm biến áp 500/200 kV Pleiku 2 xã Ia Kênh (hộ Rơ Châm Bâu); hộ ng
Nguyễn Văn Sự, Kè chống sạt lở suối Hội Phú, Cảng hàng kh ng Pleiku (55 Quang Trung).
4
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Trong đó: 764 trường hợp nộp tiền với diện tích: 12,27ha.
Trong đó: Lúa 144,06 ha, cà phê 5,95 ha, hoa màu 80 ha ở 10 xã, phường (Xã Gào: 9,45 ha; xã Chư Á: 42,50
ha; xã An Phú: 113,01 ha; phường Chi Lăng: 18,22 ha; phường Thắng Lợi: 7,76 ha; xã Biển Hồ: 5,73 ha; xã Ia Kênh:
25,69 ha; phường Đống Đa: 1,54 ha; phường Yên Thế: 3,93 ha; phường Phù Đổng: 2,19 ha).
8
Trong đó diện tích rừng th ng bị cháy lượt dưới tán rừng có khả năng phục hồi là 5,85 ha, diện tích rừng tự
nhiên tái sinh phục hồi là 1,2 ha.
7
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* Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Công nhận 03 làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 20199. Tiếp tục hướng dẫn
các xã xây dựng Kế hoạch và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới năm 202010.
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) trên địa bàn Thành phố năm 2020; tổ chức thực hiện chương trình OCOP
lồng ghép với các nội dung chương trình n ng th n mới; hướng dẫn và vận động các
doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đăng ký,
nộp hồ sơ tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2020.
Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn n ng th n mới: Tổng Kế hoạch vốn n ng
th n mới năm 2020 là 74.952 triệu đồng. Khối lượng thực hiện: 31.814 triệu đồng,
đạt 42,4% kế hoạch vốn, khối lượng giải ngân: 19.382 triệu đồng, đạt 25,9% tổng
kế hoạch. Vốn Đầu tư phát triển Trung ương: Các địa phương thực hiện và giải
ngân được 8.381/10.950 triệu đồng, đạt 73,62%. Vốn Sự nghiệp Trung ương: Các
đơn vị, địa phương thực hiện và giải ngân được 2.304/4.832 triệu đồng, đạt
47,67%. Ngân sách Thành phố: 2.000 triệu đồng, chưa giải ngân. Ngân sách xã:
Các địa phương thực hiện và giải ngân được 7.772/54.283 triệu đồng, đạt 14,32%.
9. Hoạt động các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn: Kiện toàn Tổ
hướng dẫn thành lập mới doanh nghiệp11; ban hành Kế hoạch số 654/KH-UBND
ngày 06/3/2020 về việc phát triển doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn thành phố,
phấn đấu trong năm 2020 trên địa bàn thành phố thành lập mới được 710 doanh
nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, thành lập mới 418 doanh
nghiệp, bằng 58,87% Kế hoạch; thành lập mới 04 hợp tác xã (HTX), giải thể bắt
buộc 05 HTX, số lượng HTX tính đến 31/8/2020 là 42 HTX (tính cả 02 Quỹ Tín
dụng nhân dân).
II. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:
1. Công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao:
Tập trung c ng tác th ng tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương: Chào mừng
thành phố Pleiku được c ng nhận là đ thị loại I, trực thuộc tỉnh và Đại hội Đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X của Tỉnh;
90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02); tuyên truyền công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn Thành phố; chào
mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và địa phương với nhiều hình thức: Thực hiện
tuyên truyền bằng xe loa với số lượng 320 buổi, 605 băng r n (1.210 câu khẩu hiệu);
thay đổi nội dung 107 cụm pan lớn, làm mới 341 pa n nhỏ, trên 300 phướn, 6.100
cờ các loại treo trên các tuyến đường nội – ngoại thành, trang trí các cổng chào và
cầu bộ hành trên địa bàn thành phố; thực hiện 276 chương trình thời sự, văn nghệ, 33

9

Làng Wâu - xã Chư Ă, làng Ia Nueng - xã Biển Hồ, làng Nhao II - xã Ia Kênh theo Quyết định số 588, 589 và
590/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND Thành phố.
10
Xã Trà Đa, Biển Hồ đăng ký đạt chuẩn n ng th n mới nâng cao; làng Têng 2 - xã Tân Sơn, làng Phung - xã
Biển Hồ, làng B ng Phrâo - xã An Phú, làng Nhao I - xã Ia Kênh đăng ký đạt chuẩn làng n ng th n mới theo tinh thần
Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
11

Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố.
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chuyên mục truyền hình tuyên truyền trên sóng Phát thanh và Truyền hình của Thành
phố với tổng số 2.715 tin, 717 bài, phóng sự.
Tổ chức thành công buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam. Phối hợp với Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp
bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng về du lịch cộng đồng cho các đối tượng.
Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND Tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đ thị loại I trực thuộc
tỉnh Gia Lai.
Hoạt động kinh doanh du lịch của Thành phố bị ảnh hưởng do diễn biến phức tạp
của dịch Covid-19, tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm 2020, thành phố Pleiku đón trên
429.000 lượt khách, tăng 1,65% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế ước
đạt 3.080 lượt; doanh thu ước đạt trên 215 tỷ đồng, tăng 30,3% với cùng kỳ năm 2019.
Riêng đối với Khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ đạt gần 129.000 lượt khách.
2. Thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:
Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh đ thị gắn với c ng tác
chỉnh trang đ thị trên địa bàn thành phố Pleiku. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung
của Đề án xây dựng nếp sống văn minh đ thị để phù hợp với tình hình thực tế, phát
huy hiệu quả đối với sự phát triển của đ thị loại I trực thuộc tỉnh. Chỉ đạo công tác
tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo vệ sinh m i trường, xây dựng các tuyến
đường hoa, sơn vẽ các cột điện làm đẹp khu dân cư. In bổ sung hơn 200 logo nhận
diện nhà vệ sinh cộng đồng và cấp phát cho các xã, phường để triển khai thực hiện
Chương trình nhà vệ sinh phục vụ cộng đồng. Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện
Chương trình nhà vệ sinh cộng đồng.
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành
phố hướng dẫn các xã, phường tổng kết 6 tháng đầu năm về xét c ng nhận Danh hiệu
“Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Xét
c ng nhận 76/78 đơn vị, trường h c đạt chuẩn văn hóa năm h c 2019-2020.
3. Công tác giáo dục - đào tạo:
Năm h c 2019-2020, Thành phố quản lý 81 trường h c12 với 1.629 nhóm lớp,
57.770 h c sinh các cấp, có 38/81 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 46,9%. Chỉ đạo
các trường h c thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh COVID-19,
vệ sinh m i trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường h c, tuyên
truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, h c sinh thực hiện các quy định về vệ sinh
ATTP. Quan tâm công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo
dục tiểu h c và phổ cập giáo dục trung h c cơ sở.
Ngành giáo dục - đào tạo Thành phố đã tổ chức tổng kết năm h c 201913
2020 và tổ chức khai giảng năm h c mới 2020-2021. Triển khai tập huấn cho
giáo viên lớp 1 để phục vụ việc dạy h c theo chương trình giáo dục phổ thông mới
12

14 trường THCS, 05 trường Tiểu h c & THCS, 27 trường Tiểu h c, 35 trường Mầm non (20 trường C ng
lập, 13 trường ngoài c ng lập, 02 trường thuộc quân đội quản lý).
13
Đối với Bậc Mầm non: có 14.085/15.284 trẻ được ăn bán trú, tỷ lệ 92,2%. 100% trẻ được đảm bảo tuyệt đối
an toàn khi ở trường/lớp. 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ và được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, kết quả:
Trẻ SDD thể nhẹ cân: 1,07%; Trẻ SDD thể thấp còi: 1,32 %. Tiểu h c: Số h c sinh hoàn thành chương trình lớp h c đạt
tỷ lệ: 98,3%; Số h c sinh hoàn thành chương trình cấp Tiểu h c đạt tỷ lệ: 99,98%. Bậc THCS: Tỷ lệ huy động h c sinh
vào lớp 6 đạt 100%; tỷ lệ duy trì sĩ số cấp h c đạt 99,02%. Tỷ lệ tốt nghiệp cấp THCS đạt 99,71%.
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(CTGDPT 2018), áp dụng đối với lớp 1, năm h c 2020-2021. Tập trung chỉ đạo
xây dựng trường h c đạt chuẩn quốc gia, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và
h c tập14. Triển khai thực hiện tốt c ng tác phối hợp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã hội h c tập” và đề án “Đẩy
mạnh phong trào h c tập suốt đời trong gia đình, dòng h , cộng đồng đến năm 2020” 15.
Thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai đại trà xây dựng các mô hình
h c tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ giai
đoạn (2016 – 2020).
4. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội: Quản lý, cấp phát chi trả các
chế độ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng16. Quan tâm và chăm lo cho các gia đình
chính sách, người có c ng, đối tượng bảo trợ xã hội cộng đồng. Tổ chức các hoạt
động chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, chuyển quà Tết của Trung
ương, Tỉnh, Thành phố đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng; tổ chức cấp phát hỗ trợ
gạo cho 496 hộ, 2.176 khẩu thiếu đói giáp hạt năm 2020 với khối lượng 32.640 kg.
Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có c ng tiêu
biểu nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019). Tổ
chức đi thăm, tặng quà các cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa đang
sinh sống trên địa bàn nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành
c ng và Quốc khánh 2/9/2020.
Chỉ đạo tập trung các giải pháp triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia
giảm nghèo bền vững năm 2020, hỗ trợ hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm
2020 trên địa bàn Thành phố. Tổ chức đối thoại về thực hiện chính sách giảm nghèo
bền vững năm 202017. Hỗ trợ xây nhà cho 02 hộ nghèo từ nguồn tiền c ng đức tại
khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ và kêu g i các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn
thành phố đồng hành, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 09 hộ nghèo. C ng tác đào tạo nghề
cho lao động n ng th n được quan tâm triển khai theo đúng kế hoạch18.
Thành lập Ban Điều phối thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020
của Chính phủ và thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch
Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku. Đã chi trả hơn 12,6 tỷ đồng tiền chế độ cho
nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người có c ng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo
theo đúng quy định; thẩm định trình cấp trên xem xét, hỗ trợ cho nhóm lao động
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc kh ng hưởng lương ở 09 doanh
14

Trong năm h c qua, thành phố đã đầu tư xây dựng mới: 137 phòng h c, 28 phòng làm việc, phòng chức
năng, khu hiệu bộ, 05 bếp ăn bán trú, 03 nhà đa chức năng với tổng trị giá hơn 130,163 tỷ đồng. Bố trí kinh phí từ
nguồn tăng cường cơ sở vật chất năm 2020 đầu tư xây dựng cổng trường, tường rào, làm sân bê t ng, nhà vệ sinh h c
sinh, giáo viên; sửa chữa, cải tạo phòng h c, giếng khoan, mái che khu vui chơi cho h c sinh,... tổng kinh phí trên 9,383
tỷ đồng.
15
Đến nay, toàn thành phố có 33.921 hộ gia đình được c ng nhận danh hiệu Gia đình h c tập, 38 dòng h
được c ng nhận danh hiệu Dòng h h c tập, 142 th n, làng, tổ dân phố được c ng nhận danh hiệu Cộng đồng h c tập,
74 trường h c được c ng nhận danh hiệu Đơn vị h c tập.
16
Đang quản lý 2.456 người có c ng và 5.758 đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội, trong 9 tháng đầu năm 2020
đã chi trả trợ cấp với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ h c sinh, sinh viên theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày
02/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Pleiku đợt 1 năm 2020 với tổng kinh phí 6.675.000 đồng.
17
Tại xã Gào, phường Trà Bá, Chi Lăng, Yên Thế.
18
Giải quyết 4.400/6.500 việc làm cho người lao động (đạt 68% kế hoạch năm); tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
đạt 64,1%.
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nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Quyết định
15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
5. Công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình: Triển khai các hoạt động
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bạch hầu theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh19.
Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong lĩnh vực Y
tế đã tổ chức kiểm tra, giám sát 07 trường h c20 và 03 phòng khám tư nhân21; qua
kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 của 10 cơ sở trên triển khai nghiêm
túc, đảm bảo thực hiện đúng quy định.
Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, vận động nhân dân thực hiện
chính sách dân số, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, giám sát, phòng, chống dịch bệnh;
chỉ đạo công tác tiêm chủng mở rộng, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân
dân; trong đó chú tr ng tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết,
các dịch bệnh mùa hè, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.
C ng tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, kiểm tra
thường xuyên. Tổ chức kiểm tra, thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ
sinh ATTP theo đúng quy định22. Tổ chức kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong
dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đợt thi trung h c phổ th ng đối với 25 cơ sở
sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố, phát hiện 05 cơ sở vi
phạm, xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với số tiền 14.000.000 đồng.
6. Công tác Dân tộc: Tiếp tục vận động đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sản
xuất, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, phát triển kinh tế - xã hội; thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tổ chức bình bầu người có uy
tín tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng hợp trình UBND Tỉnh phê duyệt; tổ chức
thăm, tặng quà cho 37 người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Phiên dịch tài liệu bằng tiếng Jrai để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tổ chức lớp tập huấn năm 2020 cho già
làng, người có uy tín và các đối tượng có liên quan.
7. Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên: Phát
huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQVN Thành phố. Phối hợp triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đẩy mạnh việc thực
hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đề nghị Ủy ban MTTQVN Thành phố giám sát
19

Đến nay, trên địa bàn Thành phố hưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19. Thành phố ghi nhận có 119
trường hợp cách ly tập trung (19 trường hợp cách ly tập trung tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai, 96 trường hợp cách ly tại Trung tâm
Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, 04 trường hợp cách ly tập trung tại các nơi khác), tất cả 119 trường hợp
đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và qua 14 ngày giám sát tập trung. Tổng số người theo dõi quản lý từ ngày
02/02/2020 đến ngày 21/9/2020 là 3.892 trường hợp (người nước ngoài:193 trường hợp, người Việt Nam: 3.699 trường hợp).
Đến ngày 21/9/2020, đang theo dõi sức khỏe và giám sát 177 trường hợp.
Thành phố có 01 trường hợp dương tính và 07 trường hợp nghi nhờ nhiễm bệnh bạch hầu, để kịp thời ngăn
chặn dịch bệnh, kh ng để lâu lan ra diện rộng, Thành phố đã triển khai tiêm vaccin phòng bệnh bạch hầu cho
8.132/8.215 người dân xã Biển Hồ (đối tượng 49 tháng tuổi trở lên), đạt 99%.
20
Tiểu h c Võ Thị Sáu, tiểu h c Nguyễn Trãi, mầm non H a Mi, trung h c cơ sở Phạm Hồng Thái, trung h c
cơ sở Nguyễn Du, trung h c cơ sở Trưng Vương, trung h c cơ sở Trần Phú.
21
Phòng khám bác sỹ Anh, phòng khám đa khoa Hoa Lư, phòng khám đa khoa Bình An.
22
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho 53 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.
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việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Phối hợp với Ủy ban MTTQVN Thành phố trích kinh phí 350 triệu đồng từ “Quỹ vì
người nghèo” và “Quỹ phát triển cộng đồng” Thành phố để xây nhà tiêu hợp vệ sinh
cho 50 hộ nghèo người dân tộc thiểu số. Phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng và
người có uy tín năm 2020.
III. Lĩnh vực Nội chính:
1. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương: Tập trung chỉ đạo thực hiện
nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng an ninh cho các đối tượng. Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 chặt chẽ, an
toàn bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19 với 220 c ng dân (quân đội: 194
thanh niên, c ng an: 26 thanh niên) đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức đón 195 quân
nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương theo kế hoạch. Tổ chức đăng ký c ng
dân độ tuổi 17 đối với 1.736 c ng dân đạt 0,7% so với dân số.
2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tình hình an
ninh chính trị cơ bản ổn định. Có 2.973 người khách nước ngoài, Việt kiều đến thăm
và làm việc tại địa phương.
- An ninh tôn giáo: Xảy ra 02 vụ việc về an ninh t n giáo (giảm 03 vụ so với
cùng kỳ)23.
- An ninh xã hội: Xảy ra 08 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ)24.
- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 117 vụ phạm pháp hình sự 25 (giảm 26 vụ so với
cùng kỳ 117/143), làm chết 03 người (giảm 06 người so với cùng kỳ 03/09), bị thương
25 người (tăng 9 người so với cùng kỳ 25/16), giá tài sản thiệt hại giảm khoảng 1,2 tỷ
đồng.
- Phạm pháp ma túy: Phát hiện, bắt giữ 123 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái
phép chất ma túy (tăng 07 vụ so với cùng kỳ) với 525 đối tượng (tăng 180 đối tượng).
Đưa 68 đối tượng nghiện vào Cơ sở Tư vấn và cai nghiện bắt buộc, 05 đối tượng cai
nghiện tự nguyện, 08 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng, 47 đối tượng điều trị methadol,
76 đối tượng ra giáo dục tại cộng đồng.
- Phạm pháp kinh tế và môi trường: Phát hiện 38 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh
tế, tăng 6 vụ so với cùng kỳ26.
- Tai nạn giao thông: Xảy ra 39 vụ, làm chết 13 người, bị thương 44 người, tổng
trị giá tài sản thiệt hại khoảng 110 triệu đồng27. So với cùng kỳ, số vụ giảm 10, số người
chết giảm 09, số người bị thương giảm 09.

23

02 vụ tuyên truyền Pháp luân c ng tại xã Biển Hồ, IaKênh.
01 vụ tập trung đ ng người đòi quyền lợi tại xã Trà Đa; 02 vụ gây mất ANTT liên quan đến các đối tượng
khiếu kiện tại trụ sở Tiếp C ng dân Tỉnh và Cục THADS Tỉnh; 01 vụ khiếu kiện đ ng người liên quan đến c ng nhân
C ng ty THHH MTV Cà phê Gia Lai tại UBND Tỉnh; 01 vụ lấn đất c ng tại xã Trà Đa; 01 vụ liên quan đến người
ĐBDTTS kh ng đồng ý với chủ trương thu hồi đất tại làng B, xã Gào; 01 vụ trach chấp đất giữa chính quyền và người
dân tại làng C, xã Gào; 01 vụ tranh chấp đất tại làng C, xã Gào; 01 vụ tranh chấp đất tại Biển Hồ.
25
02 vụ giết người, 05 vụ cướp tài sản, 19 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ cưỡng đoạt tài sản, 05 vụ cướp giật
tài sản, 62 vụ trộm cắp tài sản, 04 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 08 vụ đánh bạc, 03 vụ chống người thi hành c ng vụ,
01 vụ giao cấu với người từ 13 đến 16 tuổi, 02 vụ hủy hoại tài sản và các tội khác.
26
01 vụ liên quan đến tham nhũng, 27 vụ vi phạm trong lĩnh vực m i trường (tăng 14 vụ so với cùng kỳ) và 09
vụ vi phạm VSATTP (giảm 08 vụ so với cùng kỳ)..
27
Tai nạn giao th ng nghiêm tr ng 13 vụ, làm chết 13 người, bị thương 04 người; tai nạn giao th ng ít nghiêm
tr ng và va chạm giao th ng là 26 vụ, làm bị thương 40 người.
24
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- Tai, tệ nạn xã hội: Xảy ra 11 vụ tự tử, làm chết 09 người; bị thương 02 người;
02 vụ đuối nước, làm chết 02 người; 16 vụ tự ngã, làm chết 14 người, bị thương 05
người; 02 vụ tài nạn khác, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 62 triệu đồng.
- Công tác phòng cháy, chữa cháy: Xảy ra 13 vụ cháy (tăng 03 vụ so với cùng
kỳ), 01 vụ nổ, làm chết 01 người, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.
3. Công tác Nội vụ:
- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ và xây dựng chính quyền: Quyết
định thành lập, kiện toàn 23 đoàn, hội đồng, ban chuyên m n để thực hiện nhiệm vụ
của thành phố; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm một số chức danh cán bộ theo
đúng quy định. Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức cơ sở năm 2020. Tổng kết đánh giá kết quả c ng tác đào tạo, bồi dưỡng
CBCC cấp xã giai đoạn 2014-2020 chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
CBCC cấp xã giai đoạn 2021-2025.
- Thực hiện việc nâng lương, chuyển xếp lại lương, trợ cấp, phụ cấp thâm niên
vượt khung, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên
chức thành phố và xã, phường theo đúng quy định; c ng tác thi đua, khen thưởng
được quan tâm chỉ đạo, kịp thời28, phát động phong trào thi đua năm 2020.
- Thực hiện Nghị quyết 859/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia
Lai: Tổ chức thành c ng Lễ c ng bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai và ra mắt Hệ thống
chính trị phường Chi Lăng. Tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị của phường Chi Lăng
đi vào hoạt động đúng thời gian quy định. Giải quyết chế độ, chính sách cho
CBCCVC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thôn, làng, tổ dân phố dôi
dư do sáp nhập theo quy định.
- C ng tác cải cách hành chính: Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020,
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 41.797 hồ sơ, trả trễ hạn 78
hồ sơ, chiếm 0,18%29.
4. Công tác Thanh tra:
- Công tác tiếp công dân: Duy trì công tác tiếp c ng dân thường xuyên và định kỳ
tại Ban Tiếp công dân thành phố để giải quyết các vấn đề vướng mắc của c ng dân; đã
tiếp 182 lượt (183 người) với 183 vụ việc30, giảm 72 vụ việc (183/255=71,8%) so với
cùng kỳ năm trước. Đã hướng dẫn, giải quyết 183/183 vụ việc, đạt 100%.
28

Quyết định tập thể Lao động tiên tiến cho 35 tập thể, đơn vị tiên tiến cho 17 tập thể, Giấy khen cho 29 tập
thể, 315 cá nhân, Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 43 cá nhân, Lao động tiên tiến cho 312 cá nhân, Chiến sỹ tiên tiến cho 432
cá nhân…
29

Phòng Tư pháp tiếp nhận và giải quyết 759 hồ sơ chứng thực 258 hồ sơ hộ tịch, kh ng có hồ sơ trễ hạn;
phòng Quản lý đ thị đã tiếp nhận 1596 hồ sơ, kh ng có hồ sơ trễ hẹn; C ng an thành phố tiếp nhận 15 hồ sơ cấp
CMND, kh ng có hồ sơ trễ hẹn; phòng Tài nguyên - M i trường tiếp nhận 21 hồ sơ cam kết bảo vệ m i trường, kh ng
có hồ sơ trễ hạn; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận 35.183 hồ sơ giao dịch đảm bảo, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, trả trễ hạn 62 hồ sơ chiếm 0,17%; phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp nhận và giải quyết 3268 hồ sơ
cấp mới, cấp đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, kh ng có hồ sơ trễ hạn; phòng Văn hóa – Th ng tin tiếp nhận và giải
quyết 13 hồ sơ, kh ng có hồ sơ trễ hạn; phòng Kinh tế tiếp nhận và giải quyết 142 hồ sơ, trễ hạn 2 hồ sơ chiếm 1,45%;
phòng Y tế tiếp nhận và giải quyết 65 hồ sơ, trễ hạn 2 hồ sơ chiếm 3,07%; phòng Lao động TBXH tiếp nhận và giải
quyết 244 hồ sơ, trễ hạn 1 hồ sơ chiếm 0,4%; phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và giải quyết 233 hồ sơ, trễ hạn 13
hồ sơ chiếm 5,5%.
30
Trong đó UBND Thành phố tiếp lượt 131 lượt, 132 c ng dân với 132 vụ việc; xã, phường tiếp 51 lượt, 51
c ng dân với 51 vụ việc.
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- Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận mới: 559
đơn (04 khiếu nại, 06 tố cáo, 549 kiến nghị), đơn năm trước chuyển qua 30 đơn (01
khiếu nại, 29 kiến nghị), nâng tổng số đơn tiếp nhận là 589 đơn (5 khiếu nại, 6 tố cáo,
578 kiến nghị). Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là: 426 đơn (4 khiếu nại, 01 tố
cáo, 421 kiến nghị). Đã giải quyết 387/426 đơn (02 khiếu nại, 01 tố cáo (kh ng đủ
điều kiện thụ lý) 384 kiến nghị), đạt tỷ lệ 90,8%. Hiện đang giải quyết 39 đơn (02
khiếu nại, 37 kiến nghị).
- Công tác thanh tra hành chính: Hoàn thành 04/5 cuộc thanh tra theo Kế hoạch.
Hiện đang triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phòng, chống tham nhũng; việc thực
hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc quản lý, sử dụng
các nguồn kinh phí tại phòng Quản lý đ thị.
- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Ban hành kế hoạch, chỉ đạo
thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Nâng cao ý thức trách nhiệm
của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh phòng, chống tham
nhũng.
5. Công tác Tư pháp - Thi hành án:
- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Trong 9 tháng đầu năm
2020 đã biên soạn và cấp phát 5.000 tờ rơi về “Một số quy định của pháp luật về an toàn
thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống”; 610 bộ đề cương Luật Thi hành án hình
sự năm 2019. Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Đặc xá năm 2018, Luật An ninh
mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Luật Giáo dục năm 2018, Luật Tiếp
cận th ng tin năm 2016, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Xuất nhập cảnh của
c ng dân Việt Nam năm 2019, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ,
c ng chức và Luật Viên chức để gợi ý nội dung tuyên truyền pháp luật hàng tháng
gửi đến các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường; cấp phát tổng số
12.541 tài liệu31. Duy trì thường xuyên chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” trên sóng
phát thanh của thành phố; chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng th ng tin điện tử
của UBND Thành phố để tuyên truyền về một số quy định của pháp luật.
- Công tác Tư pháp: Tiếp nhận và giải quyết 13.006 trường hợp hộ tịch32, thu
lệ phí 254.197.000đồng. Giải quyết 129.249 hồ sơ chứng thực các loại33. Tại tổ hòa
giải cơ sở, tiếp nhận 65 việc, trong đó: Hòa giải thành 42 việc, hòa giải không thành
19 việc; 4 việc đang giải quyết. UBND các xã, phường, tiếp nhận giải quyết 165 vụ

31

Gồm: sổ tay “phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ; tờ gấp quy định vè điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và xử lý hình sự đối với một số tội phạm liên quan đến bảo hiểm; sổ tay “ Một số quy
định của pháp luật về phòng chống tham nhũng - năm 2019”; tờ gấp về vị trí, vai trò của xây dựng cấp xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới năm 2019; tờ gấp hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, chấm
điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019; cuốn sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở
th n, làng, khu dân cư,...
32
Phòng Tư pháp đã tham mưu đăng ký hộ tịch tổng số: 290 trường hợp, trong đó: khai sinh có yếu tố nước
ngoài: 11 trường hợp; kết hôn có yếu tố nước ngoài: 13 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi
trở lên: 251 trường hợp;; Xác định lại dân tộc: 10 trường hợp; Ghi chú kết hôn, ly hôn, khai tử: 03 trường hợp; Nhận
cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài: 02 trường hợp; Tổng số lệ phí thu được là: 30.858.000 đồng.
UBND các xã, phường đăng ký hộ tịch 12716 trường hợp: khai sinh: 4586 trường hợp; kết h n 1391 trường
hợp; khai tử: 833 trường hợp; C ng nhận cha, mẹ, con: 31 trường hợp; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch:123 trường
hợp; nu i con nu i: 3 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng h n nhân: 5749 trường hợp; Cấp bản sao từ sổ hộ tịch:
22693 trường hợp; Tổng số lệ phí thu được là: 223.339.000 đồng.
33
UBND các xã, phường chứng thực 125.803 trường hợp, Phòng Tư pháp chứng thực 3446 trường hợp.
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tranh chấp, trong đó: Hòa giải thành 57 việc; hòa giải không thành chuyển cơ quan có
thẩm quyền 26 việc; số việc chuyển kỳ sau tiếp c giải quyết là 82 việc.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố gặp nhiều
khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2020, các nghị quyết,
chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của UBND Tỉnh, Thành ủy, HĐND Thành phố đã
được UBND Thành phố tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện. Các chỉ
số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, giá trị sản
xuất c ng nghiệp tăng so với cùng kỳ. C ng tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ
đạo quyết liệt, hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng được triển khai ngay từ đầu năm;
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, phòng, chống dịch bệnh trên gia súc,
gia cầm, phòng chống khô hạn, phòng cháy chữa cháy được chỉ đạo thường xuyên;
thực hiện chi trả kịp thời các chế độ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội,
người có công gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Công tác cải cách hành chính
có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ thấp 0,18%. Công tác quốc phòng
quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức giao nhận quân đạt
kế hoạch Tỉnh giao; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, trật tự an
toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận
động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội
đã được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; số vụ phạm pháp hình sự,
tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa
UBND Thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ
chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của
của đời sống kinh tế - xã hội. Thương mại dịch vụ gặp nhiều khó khăn; vụ Đ ng Xuân xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số xã, phường. Sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn Thành phố chủ yếu vẫn còn quy mô nhỏ, các mô hình ứng
dựng tiến bộ khoa h c công nghệ, các cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng công
nghệ cao chưa nhiều, chưa tạo sức lan tỏa; việc triển khai và giải ngân một số
nguồn vốn xây dựng nông thôn mới chậm, tỷ lệ đạt thấp; số vụ phạm pháp ma túy,
đối tượng sử dụng ma túy tăng; phạm pháp kinh tế, m i trường, số vụ cháy tăng so
với cùng kỳ. C ng tác tham mưu, phối hợp của một số phòng, ban với UBND các
xã, phường đ i lúc chưa tốt. Một số cán bộ, công chức chưa phát huy hết tinh thần,
trách nhiệm, chưa tận tâm trong công việc.
IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020:
1. Lĩnh vực Kinh tế:
- Các ngành, UBND các xã, phường tiến hành rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế
hoạch 2020, tập trung các giải phải thực hiện trong 3 tháng cuối năm đảm bảo hoàn
thành kế hoạch năm.
- Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng
cơ bản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; kế hoạch thu chi ngân sách năm 2021 theo
đúng quy định; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong c ng tác thu ngân sách, tăng
cường thu nợ đ ng thuế, thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách năm 2020.
- Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường hướng dẫn nông dân
sản xuất vụ Mùa 2020 và chuẩn bị các điều kiện cho vụ Đ ng Xuân năm 2020-2021.
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Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ lấn chiếm đất
rừng, phá rừng.
- Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, mưa bãotrên địa bàn; phòng
chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi, nhất là phòng chống dịch cúm gia
cầm, bệnh dại động vật.
- Thực hiện kế hoạch khuyến nông, dự án áp dụng tiến bộ khoa h c công
nghệ. Tiếp tục triển khai Kế hoạch xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân
tộc thiểu số năm 2020 tại 04 làng: Làng Têng 2 - xã Tân Sơn, làng Phung - xã Biển
Hồ, làng Bông Phrâo - xã An Phú và làng Nhao I - xã IaKênh.
- Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch
như dự án: Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh; đường Hoàng Sa nối dài...
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thống kê đất đai năm 2020
và hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019,
làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030.
2. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:
- Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các ngày lễ
lớn của đất nước.
- Tổ chức Lễ tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa. Đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ
văn hóa, quảng cáo, rao vặt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đ thị
th ng minh”; xây dựng chính quyền điện tử.
- Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện tốt kế hoạch năm
h c 2020-202. Tăng cường c ng tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài
c ng lập, các nhóm/lớp mầm non độc lập, tư thục.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu năm 2021.
- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung
ương, Tỉnh; chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh bạch hầu. Chỉ đạo công tác thông
tin, tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh, khám chữa
bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chú tr ng phòng, chống dịch bệnh
sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực
phẩm.
- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người có công, các
đối tượng trợ cấp xã hội, các đối tượng người nghèo, cận nghèo và hộ n ng, lâm, ngư
nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 đúng quy định. Chỉ đạo khẩn trương hoàn
thành chi trả gói hỗ trợ đảm bảo công tác an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQCP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố đảm bảo đúng đối tượng, chống thất
thoát, trục lợi chính sách.
- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày
08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI về nâng cao chất lượng
-

12

cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố
Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.
3. Lĩnh vực Nội chính:
- Chủ động nắm chắc tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, duy trì chế độ
trực sẵn sàng chiến đấu. Kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, phường; nâng cao
chất lượng huấn luyện chiến đấu, huấn luyện tại chức cho cán bộ; triển khai tốt c ng
tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.
- Duy trì c ng tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ tại thành phố. Đẩy nhanh
tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; giải
quyết các đơn thư tồn đ ng; thực hiện tốt kế hoạch thanh tra hành chính năm 2020.
- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu các
cấp, các ngành, đơn vị; tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan
đơn vị, UBND các xã, phường; xử lý nghiêm cán bộ, c ng chức, viên chức vi phạm
kỷ luật c ng vụ.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục “Trả lời bạn nghe
đài”, “Hỏi đáp pháp luật” trên sóng phát thanh và Cổng th ng tin điện tử của thành
phố, tư vấn pháp luật.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện c ng tác giải quyết thi hành án đạt chỉ tiêu, kế
hoạch c ng tác năm 2020; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện c ng tác 9 tháng đầu năm và một số
nhiệm vụ c ng tác 3 tháng cuối năm 2020, UBND thành phố Pleiku đề nghị Ủy ban
MTTQVN Thành phố và các tổ chức đoàn thể của thành phố phối hợp chặt chẽ trong
quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch; yêu cầu Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao
trách nhiệm trong chỉ đạo và điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn
thành tốt nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020./.
Nơi nhận:

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

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh;
- Sở Ngoại vụ tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Ban Nội chính tỉnh;
- KBNN tỉnh Gia Lai;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND Tp;
- Lãnh đạo UBND Tp;
- TTr UBMTTQVN và các đoàn thể Tp;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tp;
- UBND các xã, phường;
- Trang th ng tin điện tử Tp;
- Lãnh đạo VP;
- Chuyên viên VP (theo dõi);
- Lưu: VT.
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