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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác quý I năm 2021
và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
I. Lĩnh vực Kinh tế:
1. Thương mại - dịch vụ:
- Trong quý I, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện 10.990,36 tỷ
đồng, đạt 21,36% so với kế hoạch và tăng 4,6% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng
quý I năm 2021 giảm 1,47% so với bình quân cùng kỳ.
- Hoạt động vận tải: Khối lượng vận chuyển hành khách ước thực hiện 1,49
triệu lượt hành khách, đạt 21,44% so với kế hoạch và giảm 3,18% so với cùng kỳ;
khối lượng vận chuyển hàng hoá ước thực hiện 1,84 triệu tấn , đạt 24,57% so với kế
hoạch và tăng 5,07% so với cùng kỳ .
2. Sản xuất công nghiệp:
Giá trị sản xuất công nghiệp quý I ước thực hiện 2.182,22 tỷ đồng, đạt 23,78%
so với kế hoạch và tăng 8,67% so cùng kỳ. Trong đó: Ngành khai khoáng ước thực
hiện 23,58 tỷ đồng, giảm 22,34% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến chế tạo
ước thực hiện 1.503,44 tỷ đồng, tăng 8,91% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân
phối điện, khí đốt, nước nóng... ước thực hiện 637,07 tỷ đồng, tăng 9,69% so với
cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải... ước thực
hiện 18,13 tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ.
3. Đầu tư xây dựng cơ bản:
Kế hoạch vốn năm 2021 của UBND Thành phố đã triển khai giao vốn (đợt 1,
đợt 2): 423.574 triệu đồng, bao gồm ngân sách trung ương: 31.300 triệu đồng; ngân
sách thành phố 392.274 triệu đồng. Trong đó nguồn Tỉnh phân cấp: 37.181 triệu đồng
và nguồn sử dụng đất: 355.093 triệu đồng. Các công trình khởi công mới UBND
Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai
thi công.
4. Quản lý, chỉnh trang đô thị:
Cấp 161 giấy phép xây dựng, cấp 14 giấy chứng nhận biển số nhà, cấp 07 giấy
phép ôtô vào đường cấm; tổ chức ra quân làm công tác trật tự đô thị, tạm giữ nhiều
phương tiện và vật dụng vi phạm, giao cho các xã, phường tạm giữ và xử lý. Tổ chức
thu gom vận chuyển, quét dọn rác trên 209/239 tuyến đường chính có tên và 730 tuyến
đường hẻm trên địa bàn Thành phố; chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố; duy tu,
sửa chữa hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị; quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu
sáng công cộng, 348 trạm điện, 25 chốt đèn tín hiệu giao thông và 38 chốt đèn cảnh
báo giao thông.
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Tập trung chỉ đạo triển khai lập, phê duyệt và quản lý các quy hoạch phân khu,
quy hoạch chi tiết, đã triển khai 30 đồ án quy hoạch1.
5. Bồi thường, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất: Năm 2021, thực
hiện 32 dự án2, tăng 12 dự án so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó, năm 2020 chuyển
sang 17 dự án), đã thực hiện hoàn thành 02 dự án. Trong quý I năm 2021, đã nhận
mặt bằng và chi trả tiền cho 08 hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí: 80,963 tỷ
đồng, thu hồi 11.064m2 đất. Tiến độ thực hiện đạt 25%.
6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường: Tiếp tục chỉ đạo công tác lập
quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. Trong
quý I/2020, đã cấp 155 GCNQSD đất, diện tích: 12 ha gồm đất ở: 1,0 ha; đất nông
nghiệp: 10ha; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 279
trường hợp với diện tích 7,78ha.
7. Công tác thu - chi ngân sách: Thu ngân sách Nhà nước tháng 3 thực hiện
89,158 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng thực hiện 294,727 tỷ đồng, bằng 18,22% KH tỉnh
giao, bằng 17,27% KH Thành phố giao, bằng 98% so với cùng kỳ.
Thu ngân sách Thành phố được hưởng tháng 3 thực hiện 200,889 tỷ đồng, lũy
kế 3 tháng thực hiện 457,127 tỷ đồng, đạt 38,25% KH tỉnh giao, đạt 34,94% KH
thành phố giao. Thu cân đối ngân sách Thành phố thực hiện 172,915 tỷ đồng/499,350
tỷ đồng, đạt 34,63% KH giao, tăng 32% so với cùng kỳ.
Chi ngân sách Thành phố tháng 3 thực hiện 80.246 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng
thực hiện 229,614 tỷ đồng, bằng 19,21% KH Tỉnh giao, bằng 17,55% KH Thành phố
giao (trong đó: Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 51.982 tỷ đồng, bằng 10,27% KH
Tỉnh giao, bằng 8,39% KH Thành phố giao; Chi thường xuyên thực hiện 177,632 tỷ
đồng, đạt 26,65% KH Tỉnh, KH Thành phố giao và tăng 7,15% so với cùng kỳ).
Về nợ thuế: Tính đến ngày 28/02/2021 tổng số nợ thuế là 380,89 tỷ đồng, giảm
56,84 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, nợ có khả năng thu là 90,54 tỷ đồng chiếm
23,77% tổng nợ (trong đó: Nợ tiền thuê đất: 12,33 tỷ đồng, nợ tiền sử dụng đất: 2,25
tỷ đồng, nợ tiền chậm nộp: 17,29 tỷ đồng); nợ khó thu là 171,43 tỷ chiếm 45,0% tổng
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14 đồ án quy hoạch (trong đó 10 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 đô thị
Thành phố Pleiku; 02 đồ án điều chỉnh quy hoạch và 01 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng). Phối hợp với các nhà đầu tư
tự ứng kinh phí để triển khai thực hiện: 16 đồ án: (Đã hoàn thành 02 đồ án, đang triển khai lập quy hoạch 14 đồ án).
2
Đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng; Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh;
Khu dân cư mới Hội Phú; đường Hoàng Sa nối dài và vùng phụ cận; Cải tạo nút giao thông Phù Đổng; Khu dân cư
đường Nguyễn Chí Thanh (làng Ngol); Khu dân cư mới phát triển khu II nằm trong khu dân cư Nguyễn Chí Thanh
(Công ty TNG Hodlings); Trung tâm thương mại Pleiku; Chợ đầu mối, phường Iakring, thành phố Pleiku; Quy hoạch
điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đường Lê Thánh Tôn (Chợ đầu mối theo Nghị quyết 164/NQHĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai); Trung tâm sản xuất hạt giống và rau sạch ứng dụng công nghệ cao
(tại làng B-xã Gào); hộ bà Võ Thị Thu Thủy - Lê Văn Tám; đường Quyết Tiến nối dài; Hạ tầng du lịch Biển Hồ; Hộ
ông Bùi Thế Duy; Trạm Biến áp 110 kV Trà Đa và đấu nối; Bà huyện Thanh Quan; Khu đô thị Cầu Sắt; Nâng cấp
đường Lý Thái Tổ - Lê Thánh Tôn; Phương án sử dụng đất Sông Đà (127 ha Trà Đa); Hộ ông Nguyễn Cần; Xây dựng
nhà tạm cư, phường Hoa Lư; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Diên Phú; Tăng cường kết nối giao thông khu vực
Tây Nguyên; Khu dân cư Trà Đa (Giai đoạn 2); Khu tái định cư Trà Đa; Miệng núi lửa âm - làng Ốp phường Hoa Lư,
Khu dân cư đường Lý Tự Trọng nối dài và vùng phụ cận; Xây dựng đường Tôn Thất Thuyết và chỉnh trang Suối
IaLinh; Suối Hội Phú đoạn 3 (Đoạn từ Khu phố Hoa Lư Phù Đổng đến cầu Ia Sol); Trung tâm thương mại Pleiku,
đường Trường Chinh, phường Trà Bá; Khu đất tổ hợp Trà Bá , tổ 2 phường Chi Lăng; Khu đất 3ha Làng Ốp, phường
Hoa Lư.
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nợ; nợ chờ xử lý là 118,92 tỷ đồng (đang chờ các cấp có thẩm quyền ban hành Quyết
định xóa nợ) chiếm 31,22% tổng nợ.
8. Sản xuất nông, lâm nghiệp:
Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân tính đến ngày 09/3/2021 là 2.222,9 ha, đạt
103,39% so với kế hoạch và tăng 1,88% so với cùng kỳ3. Nhìn chung cây trồng vụ
Đông Xuân sinh trưởng, phát triển ổn định. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết đang nắng
nóng kéo dài nên có nguy cơ xảy ra hạn hán. UBND Thành phố chỉ đạo tập trung
kiểm tra các công trình thủy lợi và các hồ chứa, dự trữ nước; kiểm tra, tu sửa và nạo
vét kênh mương, hướng dẫn điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ sản xuất vụ Đông
xuân 2020 - 2021. Tình hình chăn nuôi gia súc gia cầm ổn định, công tác chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, liên tục4.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng mùa khô được chỉ
đạo thường xuyên. Chỉ đạo triển khai trồng rừng phân tán theo kế hoạch giao 20.000
cây (20 ha) và Tết trồng cây đời đời nhớ ăn Bác Hồ (19/5).
Chỉ đạo xây dựng các chương trình, dự án từ nguồn vốn khuyến nông và
kinh phí khoa học công nghệ năm 2021 để triển khai thực hiện đảm bảo theo kế
hoạch; tiếp tục theo dõi các mô hình khuyến nông đã thực hiện trong năm 2020 và
các năm trước.
* Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới năm 2021, cụ thể: 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Biển Hồ và
xã Diên Phú) và 04 làng đạt chuẩn nông thôn mới (làng Phung - xã Biển Hồ, làng
Nhao 1 - xã Ia Kênh, làng Bông Phrâo - xã An Phú, làng Chuet Ngol - xã Chư Ă).
Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP)
theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về phê
duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn
2018-2020, định hướng đến năm 2030.
* Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, HTX: Rà soát, báo cáo số lượng hộ
kinh doanh có khả năng phát triển lên doanh nghiệp trong năm 2021. Tính đến ngày
19/3/2021, trên địa bàn Thành phố thành lập mới được 89/720 doanh nghiệp (bằng
12,36% kế hoạch giao).
II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
1. Công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao:
Tập trung công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương5; tuyên truyền về
3

Trong đó cây lúa nước 913 ha, đạt 102,58% so với kế hoạch và tăng 0,33% so với cùng kỳ; bắp 150 ha, đạt
100% so với kế hoạch và bằng so với cùng kỳ; rau các loại: 793,2 ha, đạt 96,73% so với kế hoạch và giảm 3,29% so với
cùng kỳ; cây hàng năm khác: 230 ha, đạt 109,52% so với kế hoạch và tăng 9,5% so với cùng kỳ,…
4
Đã triển khai phun tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 với số lượng 500 lít Benkocid.
5
Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2025; các ngày Lễ lớn như
Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02); về công tác phòng
dịch bệnh COVID-19; về việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 và Bưu chính công ích; về việc cài đặt và sử dụng Bluezone;
sử dụng mã QRCode; về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Ngày truyền
thống học sinh sinh viên 9/1/2021; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02); ngày thầy thuốc
Việt Nam 27 /2; kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); tuyên truyền về Đề án thực hiện nếp sống văn minh đô
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cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 – 20266. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai thực
hiện tốt công tác phối hợp tổ chức Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo
Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 tại tỉnh Gia Lai7. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát
triển du lịch Thành phố8. Chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội thể dục thể thao 2 cấp lần
thứ IX năm 2021. Chỉ đạo xây dựng Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa
bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2021- 2030; xây dựng Nghị quyết về phát triển du
lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Thành phố và Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của
Thành phố.
Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố phối hợp với các cơ quan
chuyên môn triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn
Thành phố, rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất cấp độ 3, 4 theo quy định. Phối hợp
với Thành đoàn Pleiku tổ chức tập huấn công tác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
cho các đối tượng là đoàn viên, thanh niên. Hướng dẫn các xã, phường sử dụng và đưa
vào hoạt động hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại các xã, phường.
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh
dịch vụ văn hóa trên địa bàn Thành phố trong việc chấp hành các quy định về phòng,
chống dịch Covid – 199.
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”:
Triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn
thành phố Pleiku giai đoạn 2021-2030, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các ngành, các cấp, các đoàn thể, cơ
thị gắn với công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku… Thực hiện tuyên truyền bằng xe loa với số lượng
140 buổi, trên 140 pa nô lớn, nhỏ, 120 băng rôn, 1.500 lượt 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 84 chương trình thời sự, 18 chương trình văn
nghệ, 12 chuyên mục truyền hình tuyên truyền trên 2 làn sóng Phát thanh và Truyền hình, tổng số 877 tin, 255 bài,
phóng sự với nội dung tập trung vào các nhiệm vụ chính trị thành phố; công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh quốc phòng.
6
Tiếp phát sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Đài PT - TH tỉnh
Gia Lai, với tổng số 248 giờ; thực hiện 28 chương trình thời sự, 4 chuyên mục Truyền hình phát trên 2 làn sóng, với
tổng số 65 tin, bài.
7
Đã tiến hành gia cố mặt đường và đèn chiếu sáng trên các trục đường chạy thuộc Thành phố quản lý (tuyến
đường Phó Đức Chính, Hàn Thuyên, cầu treo Biển Hồ), sắp xếp hoa tươi, cây xanh tại các đảo giao thông; trụ sở cơ
quan, đơn vị; khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết…thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, tưới nước nhằm làm đẹp Thành
phố. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai khảo sát, lựa chọn vị trí để tổ chức Lễ Phát
động trồng cây. Lắp đặt thêm 02 Nhà vệ sinh di động tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết; cấp phát 500 logo nhận
diện Nhà vệ sinh; xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng Kế hoạch triển
khai kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống nhằm đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trước, trong và sau thời gian
diễn ra sự kiện trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo phường Yên Đỗ tạo điều kiện cử đội nghệ nhân làng Pleiku-Roh tập
luyện, tham gia biểu diễn tại Đêm hội cồng chiêng vào ngày 27/3/2021 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; chỉ đạo triển
khai thực hiện 30 gian hàng ẩm thực, giới thiệu sản phẩm địa phương, hàng lưu niệm; tuyên truyền, thông tin cho nhân
dân trên địa bàn Thành phố về tổ chức Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm
2021 bằng nhiều hình thức như: Thực hiện 10 buổi xe loa, 45 băng rôn, 25 tin, bài tuyên truyền trên sóng phát thanh
truyền hình của Thành phố và xã, phường,…
8
Các địa điểm Nhà lao Pleiku, Đền tưởng niệm Hội Phú, di tích thắng cảnh Biển Hồ, công viên Diên Hồng đã
mở cửa đón trên 39.400 lượt du khách đến tham quan. Trong quý I năm 2021, trên địa bàn Thành phố đón trên 125.000
lượt khách tham quan tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó khách quốc tế đạt 100 lượt. Doanh thu ước đạt 70
tỷ đồng tăng 141,3% so với cùng kỳ năm 2020.
9
UBND Thành phố ra quyết định xử phạt 02 cơ sở với số tiền 30.250.000 đồng.
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quan, trường học, doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư để các tầng lớp nhân dân nhận
thức rõ tính cấp bách và tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị;
tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội dung quy ước,
hương ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm
trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa ấm no hạnh
phúc, phòng, chống bạo lực gia đình...; tuyên truyền nội dung phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” về tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiêu
chuẩn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh;
tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đến từng gia đình, khu
dân cư.
3. Công tác giáo dục và đào tạo:
Tiếp tục chỉ đạo các trường học trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-1910; quán triệt công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống
cháy nổ, đuối nước, không sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy, thường
xuyên tổ chức các tiết dạy có ứng dụng CNTT; khai thác có hiệu quả phòng LAB, bảng
tương tác thông minh. Tập trung chỉ đạo xây dựng trường học 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 học tập. Đến nay, toàn ngành có 39/82 trường học
đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 47,3% tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước).
Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; nâng cao chất lượng hoạt động các
Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường tiếp tục được duy trì.
4. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội:
Chỉ đạo thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội và giảm nghèo
kịp thời, đúng đối tượng11. Tổ chức kịp thời các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021 đảm bảo đúng đối tượng12. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã
phối hợp, huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ cho các hộ
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Chỉ đạo các trường học trực thuộc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid19. Đã tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp học, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, phun thuốc diệt khuẩn, phòng dịch 100%
trường, lớp học; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian học sinh nghỉ học và đảm bảo các điều
kiện để học sinh đi học trở lại. Thành phố đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với phụ huynh quản lý chặt chẽ học sinh
trong thời gian nghỉ học. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 đối với các trường học, cơ sở đào tạo, kiểm tra
10/82 trường, đạt tỷ lệ: 12,2%; chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc triển khai tự đánh giá mức độ an toàn phòng,
chống dịch Covid -19 trong trường học.
11
Thực hiện chi trả kịp thời, đúng chế độ cho 2.432 đối tượng người có công và thân nhân người có công với tổng
số tiền 12 tỷ đồng và 5.806 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Quyết định cho 193 đối
tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội; điều chỉnh và chuyển trợ cấp đối với 42 đối tượng; thôi hưởng đối với 147 đối
tượng; hỗ trợ mai táng phí đối với 133 đối tượng bảo trợ xã hội đã chết.
12
Thành phố đã hỗ trợ thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, các đối tượng
bảo trợ xã hội, các làng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở Bảo trợ xã hội theo với tổng kinh phí 755.100.000 đồng. Kịp
thời hỗ trợ 1.481 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với tổng kinh phí
834.000.000 đồng. Kịp thời cấp phát và chuyển quà hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp
thời. Phân bổ gạo cứu đói của Chính phủ hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 cho 358 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn
kịp thời, đầy đủ với tổng số 22.485 kg gạo.
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khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 13. Công
tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động
được quan tâm thực hiện14.
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Rà soát hộ gia đình buôn bán trước
hàng rào cổng Bệnh viện tỉnh Gia Lai.
Hướng dẫn các xã, phường chuẩn bị cho công tác chúc thọ, mừng thọ cho công
dân tròn 90, 100 tuổi năm 2021; rà soát, hỗ trợ hộ thiếu đói do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku; rà soát đưa đối tượng lang thang, xin ăn
vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Tỉnh; thành lập Tổ tham mưu xây dựng
Chương trình tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng
cuộc sống Nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.
5. Công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
Tập trung chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo
của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy15. Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn cho chủ doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-1916. Chỉ đạo truy vết kịp thời phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch,
tổng hợp báo cáo số lượng người nước ngoài trên địa bàn Thành phố có liên quan đến
các vùng có dịch. Thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định đối với các trường
hợp không chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 17.
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh ATTP theo đúng quy định18. Tăng
cường công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 202119; đôn đốc, nhắc
nhở UBND các xã, phường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý.
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.
6. Công tác dân tộc:
Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm
2020-2021; phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; vận động các dân tộc
13

Hỗ trợ cho bệnh nhân phong, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo với 50 suất quà cho 50 hộ
gia đình nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại làng Ngol Tả, phường Chi Lăng, trị giá mỗi suất quà 300.000
đồng; tặng 150 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo, khó khăn trong cuộc sống; hỗ trợ cho
các hộ khó khăn, gia đình chính sách và hàng ngàn phần quà các loại, tổng kinh phí thực hiện trên 1,2 tỷ đồng.
14
Thẩm định, phê duyệt 48 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm với tổng số vốn vay 1.380 triệu
đồng; cấp kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP trên đia bàn thành phố Pleiku đợt 3, 4
năm 2020.
15
Đến nay trên địa bàn thành phố Pleiku ghi nhận 02 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 ở Bệnh viện đa khoa Tỉnh
Gia Lai và phường Ia Kring. Hiện Thành phố có 1.822 trường hợp đã và đang được cách ly và giám sát, trong đó người nước
ngoài: 74 trường hợp, người Việt Nam: 1.748 trường hợp.
16
Tính đến ngày 21/3/2021, đã có 3.319/3.522 (đạt 94,24%) doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
Thành phố ký cam kết về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
17
Đến nay đã xử phạt 03 cơ sở kinh doanh với số tiền 32.250.000 đồng (cơ sở kinh doanh tại phường Hội Thương
15.250.000 đồng; karaoke tại phường Ia Kring 15.000.000 đồng, quán cà phê tại xã Tân Sơn 2.000.000 đồng). xử phạt 255
trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền: 255.000.000 đồng.
18
Cấp 15 Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
19
Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã kiểm tra 26 cơ
sở, kết quả nhắc nhở 01 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với số tiền phạt 12.000.000 đồng.
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thiểu số thay đổi cách làm trong phát triển kinh tế - xã hội, bài trừ các tập tục lạc hậu;
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nếp sống
văn minh đô thị và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư”; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Thăm, chúc tết và tặng quà cho 37 người uy tín trong cộng đồng 37
làng đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm
bảo đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tuyên truyền, vận động nhân dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
7. Công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên: Tiếp tục duy
trì và phát huy có hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN Thành phố gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, chương
trình, kế hoạch công tác. Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng,
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động kêu gọi các doanh nghiệp, các
tổ chức hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là hộ khó
khăn là người đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày
08/8/2016 của Thành ủy.
III. Lĩnh vực Nội chính:
1. Công tác quân sự địa phương:
Duy trì chặt chẽ trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo triển khai chặt chẽ mệnh
lệnh, chỉ thị, hướng dẫn huấn luyện cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang thành
phố. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ
trang thành phố nắm chắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị về thao trường, bãi
tập, bài giảng, mô hình học cụ, cơ sở vật chất phục vụ công tác tập huấn, huấn luyện
năm 2021. Xây dựng kế hoạch công tác Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2021 và
giai đoạn 2021-2025. Tổ chức giao, nhận quân năm 2021 với 233 công dân (quân
đội: 195 thanh niên, công an: 38 thanh niên) đạt 100% chỉ tiêu trên giao và đảm bảo
phòng, chống Covid-19; tổ chức lễ đón 190 quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ
trở về địa phương theo kế hoạch.
2. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
- Trong quý có 665 lượt khách nước ngoài, Việt Kiều đến du lịch và thăm thân
nhân tại địa bàn. Qua nắm tình hình chưa phát hiện gì.
- Tình hình an ninh chính trị trước, trong và sau Tết trên địa bàn Thành phố tiếp
tục giữ vững ổn định. Tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa,
phát hiện 13 vụ, 14 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, đã xử phạt 08 vụ, 08 đối tượng với
số tiền 12 triệu đồng; phát hiện 48 điểm đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép chưa xác
định được đối tượng, hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ.
- Tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ tuyệt đối, đảm bảo an ninh trật tự trên
địa bàn trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- An ninh xã hội: Phát hiện 01 vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa
bàn và 02 vụ việc liên quan đến đối tượng khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân Tỉnh.
7

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 32 vụ, làm chết 01 người, bị thương 12 người,
tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng; so với cùng kỳ số vụ tăng 7 (32/25),
số người chết giảm 01 (1/2), số người bị thương tăng 6 (12/6).
- Phạm pháp ma túy: Phát hiện 29 vụ, 106 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng
trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ: 6,5349g heroin, 6,5349g ma túy đá, 7 viên thuốc
lắc. So với cùng kỳ số vụ phát hiện giảm 27 (29/56), số đối tượng giảm 188 (106/294).
- Phạm pháp kinh tế, môi trường: Phát hiện 49 vụ, 47 đối tượng vi phạm lĩnh
vực kinh tế, môi trường, thu giữ 183,51kg pháo các loại; 1574 bao thuốc lá, 1568
quần áo các loại, 18.000 bộ bài... So với cùng kỳ, số vụ phát hiện tăng 9 vụ (49/40),
số đối tượng tăng 03 (47/44).
- Tai nạn giao thông: Xảy ra 17 vụ, làm 16 người bị thương, làm chết 07
người. So với cùng kỳ, số vụ TNGT giảm 01 (17/18), số người chết không tăng
không giảm (7/7), số người bị thương không tăng không giảm (16/16).
- Cháy: Xảy ra 02 vụ, không có thiệt hại về người, tài sản thiệt hại khoảng 125
triệu 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 các đoàn, hội đồng, ban chuyên môn 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. Thực hiện việc nâng lương, chuyển xếp lương, trợ cấp, phụ cấp thâm
niên vượt khung, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội... cho các cán bộ, công
chức, viên chức thành phố và xã, phường theo đúng quy định.
Triển khai thực hiện tổ chức, sắp xếp phòng Dân tộc và phòng Y tế, chuyển
chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, y tế do Văn phòng HĐND
và UBND Thành phố thực hiện.
- Công tác thi đua khen thưởng: Công nhận hiệu quả 52 sáng kiến kinh nghiệm
của các cá nhân thuộc Thành phố năm 2020. Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã
có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Phát động phong trào thi đua năm 2021.
- Công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành
phố Pleiku năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Pleiku năm
2021; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Pleiku năm 2021.
- Công tác bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: Triển khai công tác bầu cử
các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định20. Ban hành văn bản hướng dẫn các xã,
phường về việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; văn bản về
việc báo cáo dự kiến số lượng các tổ chức bầu cử và cử tri đối với bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế
hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
20

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2021-2026; tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại
biểu HĐND thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các Tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu HĐND thành phố Pleiku
nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết của HĐND về dự kiến số lượng, thành phần, cơ cấu ứng cử đại biểu HĐND thành phố
nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị Quyết của HĐND về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND
Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử số lượng
đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Pleiku, nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ thị về việc tổ
chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Pleiku.
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nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Pleiku; Thông báo về việc kê
khai, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thống kê dấu nhiệm kỳ 2016-2021 để phục vụ cho nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện
nay đã khắc lại 05 dấu UBBC của 05 xã, phường và bàn giao 01 dấu ban bầu cử số 4
của tỉnh cho sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.
- Công tác cải cách hành chính: Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2021,
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố đã tiếp nhận 9.717 hồ sơ, trả trễ hạn 4
hồ sơ, chiếm 0,04% 21.
4. Công tác Thanh tra:
- Công tác tiếp công dân: Duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định
kỳ tại Ban Tiếp công dân để giải quyết các vấn đề vướng mắc của công dân. Đã tiếp
13 lượt (13 người) 13 vụ việc giảm 42 vụ việc so với cùng kỳ. Nội dung chủ yếu liên
quan đến đất đai, bồi thường. Đã xử lý 13/13 vụ việc đạt 100%.
- Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Tổng số
đơn trong quý I năm 2021 là: 127 đơn ( 01 khiếu nại, 126 đơn kiến nghị), giảm 99 đơn
so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: 01 đơn khiếu nại không thụ lý vì đã có quyết định
giải quyết khiếu nại lần 2; 27 đơn kiến nghị không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn và
chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Đã giải quyết 70 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền,
số đơn đang giải quyết là 29 đơn kiến nghị.
- Công tác thanh tra hành chính: Triển khai thanh tra và đã có Kết luận thanh
tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp công dân; thực hiện các quy định về phòng,
chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng ngân sách và các hoạt động tài chính khác
tại phường Ia Kring. Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm
vụ, quyền hạn được giao và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại trường Tiểu
học Nguyễn Đức Cảnh, xã Diên Phú theo kế hoạch thanh tra năm 2021. Kết quả đã
thu hồi số tiền: 17.040.000 đồng tại UBND phường Ia Kring. Kiểm điểm rút kinh
nghiệm 06 cá nhân có liên quan đã có những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.
Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy đinh.
5. Công tác Tư pháp - Thi hành án:
- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Trong quý I, đã chỉ đạo
biên soạn và cấp phát 183 bộ đề cương tuyên truyền một số nội dung của Luật Quốc
phòng năm 2018, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật Bầu cử đại
biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 để gợi ý nội dung tuyên
21

Phòng Tư pháp tiếp nhận và giải quyết 129 hồ sơ chứng thực 85 hồ sơ hộ tịch, không có hồ sơ trễ hạn; phòng
Quản lý đô thị đã tiếp nhận 577 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; Công an Thành phố tiếp nhận 0 hồ sơ cấp CMND, không có hồ
sơ trễ hẹn; phòng Tài nguyên - Môi trường tiếp nhận 3 hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường, không có hồ sơ trễ hạn; Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận 7862 hồ sơ giao dịch đảm bảo, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trễ hạn 2 hồ sơ
chiếm 0,2%; phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp nhận và giải quyết 824 hồ sơ cấp mới, cấp đổi giấy phép đăng ký kinh doanh,
không có hồ sơ trễ hạn; phòng Văn hóa – Thông tin tiếp nhận và giải quyết 7 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; phòng Kinh tế
tiếp nhận và giải quyết 37 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; phòng Y tế tiếp nhận và giải quyết 24 hồ sơ không có hồ sơ trễ hạn;
phòng Lao động TBXH tiếp nhận và giải quyết 130 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và
giải quyết 39 hồ sơ, trễ hạn 2 hồ sơ chiếm 5,12%.
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truyền pháp luật hàng tháng gửi đến các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND các
xã, phường; biên soạn và phát hành 12.000 tài liệu dưới dạng tờ rơi về “ Phòng,
chống ma túy”, 10.000 tài liệu dưới dạng tờ gấp “Một số quy định của pháp luật về
phòng, chống dịch, bệnh” để cấp phát cho đối tượng là học sinh tại các trường Tiểu
học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và nhân dân tại các xã, phường trên địa
bàn thành phố.
- Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Tiếp nhận giải quyết 3.343 trường hợp hộ tịch;
thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên: 39 trường hợp; giải quyết
28.891 hồ sơ chứng thực các loại (trong đó UBND các xã, phường 28.412 hồ sơ) với
tổng lệ phí thu được hơn 360 triệu đồng; tiếp nhận 44 vụ việc tranh chấp, trong đó:
hòa giải thành 15 vụ, hòa giải không thành 10 vụ, rút đơn 2 vụ, đang giải quyết 17 vụ.
- Công tác Thi hành án: Tổng số việc đã thụ lý 2.842 việc (trong đó: số việc
quý trước chuyển sang là 2.126 việc, số việc thụ lý mới là 716 việc), đã thi hành xong
433 việc, ủy thác 2 việc, đình chỉ 16 việc.
ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Trong quý I năm 2020, kinh tế Thành phố ổn định, các chỉ tiêu: Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Triển
khai thực hiện tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; thực
hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội;
công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán
được tăng cường. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; đến giữa tháng 02 năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành
phố cơ bản được kiểm soát, không phát sinh thêm trường hợp dương tính. Công tác
quốc phòng - quân sự địa phương đảm bảo, tình hình an ninh chính trị được giữ vững,
phạm pháp ma túy, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Chỉ số giá tiêu
dùng, lượng hàng hóa và hành khách vận chuyển giảm so với cùng kỳ; số vụ phạm
pháp hình sự, phạm pháp kinh tế - môi trường tăng so với cùng kỳ. Công tác tham
mưu triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 có lúc còn chậm so với yêu cầu chỉ
đạo; công tác tham mưu, phối hợp của một số phòng, ban với UBND các xã,
phường đôi 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 QUÝ II NĂM 2020:
1. Về kinh tế:
- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải
ngân vốn theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu nợ thuế; tăng cường trật
tự kỷ cương trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố.
- Chỉ đạo nạo vét hệ thống mương, hố ga thoát nước các tuyến đường, cắt tỉa
hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn trong mùa mưa.
- Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế
hoạch sử dụng đất kỳ đầu. Triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2020.
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- Xây dựng Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn thành phố
Pleiku.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua
hình thức đấu giá QSD đất tại các khu đất quy hoạch cho các hộ gia đình, cá nhân đủ
điều kiện thuộc đối tượng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại tổ 13, phường Diên
Hồng và xã Trà Đa, thành phố Pleiku.
- Tăng cường chỉ đạo quản lý, xử lý nghiêm các vụ lấn chiếm đất rừng, phá
rừng; thực hiện phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. Đăng ký kế hoạch trồng cây
phân tán năm 2021 và xây dựng kế hoạch trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm
2021. Hoàn thành công tác rà soát 03 loại rừng trên địa bàn Thành phố.
- Thực hiện kế hoạch khuyến nông, dự án áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ;
tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi.
- Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
Thành phố và thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Triển khai thủ tục chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
VN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn VN ISO 9001:2015.
- Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường tiếp tục theo dõi tình
hình sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 và công tác phòng chống hạn.
2. Về Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân
về các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các
ngày lễ lớn của đất nước trong quý II năm 2021. Tuyên truyền công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026, tuyên truyền về Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tập trung chỉ
đạo thực hiện kế hoạch phát triển du lịch thành phố Pleiku năm 2021. Hướng dẫn, hỗ
trợ các xã, phường tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2021. Tổ chức Đại hội
TDTT hai cấp thành phố Pleiku lần thứ IX năm 2021 theo Kế hoạch. Tiếp tục kiểm
tra kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn Thành phố.
- Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành
động vì an toàn thực phẩm” (15/4-15/5/2021).
- Đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và duy trì kết quả
phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và
học. Tập trung chỉ đạo các trường triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn của cấp trên.
- Thực hiện kịp thời các chính sách, chế độ đối với người có công, các đối
tượng trợ cấp xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện việc chi trả chính sách trợ giúp xã
hội cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn
theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm
nghèo bền vững năm 2021; Chương trình công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao
chất lượng cuộc sống Nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.
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- 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
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; quan tâm đến công tác vận
động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương, thực hiện hỗ trợ, lồng ghép các mô hình, ứng dụng tiến bộ khoa học vào
sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo bền vững.
3. Về Lĩnh vực Nội chính:
- Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Mệnh lệnh, Chỉ thị, Nghi quyết của
cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 và các năm tiếp
theo; điều chỉnh hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, lâu dài của lực
lượng vũ trang thành phố. Phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố.
- Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 6 xã, phường: Hội Thương,
Thắng Lợi, Yên Thế, Hội Phú, Tân Sơn, Diên Phú.
- Xây dựng Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế
độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 20212025.
- Tập trung thực hiện tốt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư và Đề án sản
xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình địa
bàn quản lý đối tượng, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
- Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện
những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự để kịp thời giải quyết, không để
phát sinh điểm nóng. Đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử đại biểu Quốc hội và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông,
trật tự đô thị trên địa bàn. Duy trì công tác tuần tra đa lực lượng tập trung cho khu
vực nội thành và các tuyến trọng điểm trong các thời gian cao điểm, tiếp tục thực
hiện có hiệu quả các Kế hoạch chuyên đề về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập
trung xử lý các hành vi càn quấy, gây rối, đua kéo.
- Tiếp tục thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026 theo lộ trình.
- Sắp xếp, củng cố, kiện toàn, bổ sung đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo
quản lý, công chức chuyên môn các cơ quan, đơn vị của Thành phố.
- 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 thông tin điện tử của Thành phố.
- Chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021 và các
cuộc thanh tra đột xuất, chuyên đề.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác quý I năm 2021 và một số
nhiệm vụ công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố Pleiku; đề nghị UBMTTQ
Việt Nam và các 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
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thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm trong chỉ
đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch
năm 2021./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND Tỉnh (B/cáo);
KT. CHỦ TỊCH
- Sở Kế hoạch - Đầu tư Tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Sở Ngoại vụ Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Cục Thống kê Tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- TTr UBMTTQVN TP;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố;
- KBNN tỉnh Gia Lai;
- UBND các xã, phường;
- Trang thông tin điện tử Thành phố;
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT.

Võ Phúc Ánh
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