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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013:
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính
phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Quyết định số 95/QĐUBND ngày 08/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết của
Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2013; rong điều iện inh tế c n nhiều h hăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh; sự lãnh đạo trực tiếp của Ban hường vụ Thành uỷ và
sự phối hợp của các Sở, ban, ngành của tỉnh, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận tổ
quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ban,
ngành từ thành phố đến xã phường, Uỷ ban nhân dân thành phố đã tập trung điều
hành tổ ch c triển hai thực hiện, kết quả cụ thể trên các lĩnh vực chủ yếu sau:
I/ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH – QUỐC PHÒNG:
1. Lĩnh vực Kinh tế:
1.1 Thương mại, dịch vụ:
Tổng m c bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 7.225,09 tỷ
đồng đạt 45,16% so với kế hoạch và tăng 17 85% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu
dùng tăng chung 7 16% so với cùng kỳ.
- Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 100,39 triệu
USD, giảm 56,68% so với cùng kỳ; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cà phê, cao
su, sản phẩm gỗ. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 16,92 triệu USD; giảm 60,43% so
với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chính là sắn lát và hạt điều từ Căm Pu Chia để tái
xuất sang Trung Quốc. .
- Hoạt động vận tải: Đã vận chuyển được 1.891 nghìn hành khách, đạt
52,53% so với kế hoạch và tăng 7,14% so với cùng kỳ; Vận tải hàng hóa đạt 2.116
nghìn tấn, đạt 45,02% so với kế hoạch và tăng 9,41% so với cùng kỳ; Doanh thu
đạt 427,44 tỷ đồng, tăng 4,97% so với cùng kỳ.
- Công tác quản lý thị trường: Công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hoá lưu
thông trên thị trường được thực hiện thường xuyên. Đã tổ ch c kiểm tra 1.049
trường hợp, phát hiện xử lý 736 trường hợp vi phạm, thu phạt trên 1,5 tỷ đồng.
- Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã: Đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành
hảo sát tình hình hoạt động của các H X trên địa bàn. Kết quả hảo sát hiện nay
1

trên địa bàn thành phố c 33 H X (trong đ c 05 H X hoạt động c hiệu quả 08
H X đang hoạt động inh doanh cầm chừng hiệu quả thấp 08 H X hoạt động ém
hiệu quả và 12 H X ngưng hoạt động). Hiện đang triển hai các biện pháp quản lý để
nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn.
1.2 Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định 94) trên
địa bàn đạt 1.440,72 tỷ đồng đạt 50,30% so với KH tăng 15 81% so với cùng kỳ,
trong đ : Khu vực kinh tế Nhà nước đạt 134,069 tỷ đồng tăng 7 36% so cùng ỳ; Kinh
tế ngoài nhà nước đạt 1.281,514 tỷ đồng tăng 17 35% so cùng ỳ; Kinh tế có vốn đầu
tư nước ngoài đạt 25,142 tỷ đồng, giảm 7,15 % so cùng kỳ.
1.3 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị:
a. Công tác đầu tư XDCB: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn
đạt 1.579,77 tỷ đồng, bằng 45,14% kế hoạch năm và giảm 0,91% so với cùng kỳ; trong
đ : vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 1.051,48 tỷ đồng tăng 1 43% so với cùng kỳ.
* Tiến độ triển khai các công trình XDCB của thành phố: Theo kế hoạch năm
2013 thành phố c 58 công trình (trong đ c 05 công trình chuyển tiếp từ năm
2012), tổng vốn đầu tư được bố trí 160,19 tỷ đồng. Đến nay các đơn vị, chủ đầu tư đã
triển khai thi công hoàn thành 22 công trình đang triển khai thi công 36 công trình; giá
trị thực hiện đạt 57,91 tỷ đồng đạt 45,65% kế hoạch, giá trị thanh toán 41,95 tỷ đồng,
đạt 33,07% KH.
* Về tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn đường hẻm có chiều rộng
dưới 3,0m và lắp đặt điện chiếu sáng đường hẻm:
- Đường giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay ưu đãi: đã thi công
8.945m/27.709m đạt 32%KH trong đ :
+ Đường giao thông nông thôn: đã thi công 4.684m/16.503m, bằng 28%KH.
+ Đường làng đồng bào dân tộc thiểu số: đã thi công 4.211m/11.206m đạt 37,6%KH
- Đường hẻm có chiều rộng dưới 3 0m: đã thi công 50m/760m đạt 6%KH.
- Điện chiếu sáng đường hẻm: đã lắp đặt 91 b ng đèn/372 b ng đèn bằng 24,5%KH.
* Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 11/8/2011 của BCH Đảng bộ
thành phố (khoá X) về đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến
năm 2020. Năm 2013 thành phố triển hai đầu tư xây dựng 10 tuyến đường thực
hiện theo NQ 05 của Thành ủy, tại địa bàn 08 phường (Diên Hồng Yên Đỗ, Trà Bá,
Phù Đổng, IaKring ây Sơn hống Nhất Hoa Lư).Qua 6 tháng đầu năm đã vận
động được: 478 hộ/656 hộ hiến đất mở đường với tổng diện tích 5.917 m2, 376 hộ
di dời hàng rào, vật kiến trúc với tổng diện tích 4.622 m2, 107 hộ giải tỏa nhà với
tổng diện tích 1.306 m2; ngoài ra đã di dời, giải tỏa 2.230 m cáp quang, 2.140 m ống
nước. Qua 2 5 năm đã triển hai đầu tư 35 tuyến đường trên địa bàn 11 phường (Diên
Hồng Yên Đỗ, Ia Kring, Trà Bá, Hội Phú, Thống Nhất Đống Đa Yên hế ây Sơn
Hoa Lư Phù Đổng) với tổng số 1.411 hộ hiến đất mở đường với tổng số diện tích
16.948 m2; 1.006 hộ di dời hàng rào, vật kiến trúc với tổng diện tích 11.492 m2; 187 hộ
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giải tỏa nhà với tổng diện tích 2.776 m2; ngoài ra đã di dời, giải tỏa 190 trụ điện, 5.754 m
cáp quang, 06 hố cáp quang, 9.203 m ống nước, 85 cây xanh.
b. Công tác quản lý đô thị: Cấp 897 Giấy phép xây dựng, 227 Giấy ch ng
nhận đăng ý biển số nhà, 56 Giấy phép ô tô ra vào đường cấm, 01 giấy phép thi công.
Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã,
phường tiến hành kiểm tra các trường hợp về xây dựng, qua kiểm tra phát hiện 43
trường hợp xây dựng hông phép 18 trường hợp sai phép 07 trường hợp trái phép, đã
lập biên bản đình chỉ thi công, xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ công trình vi phạm;
ngoài ra, còn tổ ch c 168 đợt ra quân với trên 1.680 lượt người tham gia 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.
c. Công tác chỉnh trang đô thị: Tổ ch c thu gom, vận chuyển quét dọn
thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn thành phố 221km với 17.000 tấn rác thải.
Tập trung thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, hệ thống
điện công cộng; nạo vét hai thông mương cống rãnh; chỉnh, sửa chữa các giải phân
cách, biển báo giao thông; quản lý chăm b n tưới nước cây xanh trên các tuyến đường,
bồn hoa đường phố, các công viên...; quản lý đảm bảo vận hành các trạm đèn tín hiệu
giao thông, chốt đèn cảnh báo giao thông; Lắp mới 110 b ng điện cao áp (7,5km) các
tuyến đường chính mới đặt tên. Lắp đặt mới 18 trụ đèn cảnh báo giao thông, 321 biển
báo giao thông; duy trì vận hành 225 trạm chiếu sáng công cộng, 25 chốt đèn tín hiệu
giao thông, 40 trụ đèn cảnh báo. Tiến hành cải tạo và lắp đặt mới điện, hoa trang trí
một số tuyến đường trung tâm thành phố phục vụ Tết Nguyên đán 2013.
1.4 Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất: Hiện
nay thành phố đã và đang triển khai 9 dự án trong đ đã hoàn thành 03 dự án đang
triển khai thực hiện 06 dự án. rong 6 tháng đầu năm đã chi trả tiền bồi thuờng hỗ
trợ cho 60 hộ gia đình cá nhân và tổ ch c với tổng số tiền 7,82 tỷ đồng đạt 93%
tiến độ thực hiện. Tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ cơ bản đạt tiến độ đề ra,
hiện nay đang tập trung triển khai việc lập phương án chi tiết để niêm yết công khai dự
án Mở rộng nhà thi đấu đa năng tỉnh và Hoa viên Quang Trung. Thành phố đang triển
khai 10 dự án phát triển quỹ đất (1)
1.5 Công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường:
(1) Đang thông báo niêm yết công

hai trên báo Gia Lai và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đấu giá
quyền sử dụng đất các khu Quy hoạch:Quy hoạch phân lô Chợ Chư Á Quy hoạch phân lô Bệnh viện 331, Quy hoạch
chi tiết xây dựng Khu dân cư xã ChưHDrông Quy hoạch phân lô Khu dân cư Diên Phú. Quy hoạch phân lô đường Âu
Dương Lân tổ 15 phường ây Sơn: Hiện đang xin chủ trương UBND tỉnh lập quy hoạch phân lô và đấu giá quyền sử dụng
đất. Quy hoạch Khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh và Khu dân cư Lê Duẩn: Đã lập dự án đầu tư một phần hạ tầng
khu quy hoạch để tổ ch c bán đấu giá năm 2013. Khu quy hoạch phân lô tổ 6 phường Thắng Lợi và quy hoạch phân
lô 3 ha đường Ngô Tất Tố phường Hoa Lư: Đang xác minh nguồn gốc đất và lập phương án sử dụng đất. Khu QHPL
thôn iên Sơn 3 xã ân Sơn: Hiện đang triển khai thực hiện phương án quy hoạch phân lô.
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- Công tác cấp giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất: Đã giải quyết cấp 2.819
giấy ch ng nhận, với tổng diện tích 279,39 ha (đất ở: 20 08 ha; đất nông nghiệp:
259,31 ha). rong đ : cấp lần đầu 331 GCN, diện tích 90,76 ha; cấp lại 2.488 GCN,
diện tích 188,63 ha.
Công tác cấp phát giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất chính quy năm 2007
và 2008: Đã giải quyết cho rút 102 giấy ch ng nhận; xoá nợ 105 hồ sơ; điều chỉnh
thông tin trên giấy ch ng nhận 12 hồ sơ.
- Công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất: Đã giải quyết
chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở xây dựng nhà ở cho 611
trường hợp với diện tích 8 14 ha (trong đ c 445 trường hợp ghi nợ tiền sử dụng
đất). Tiến hành giao đất mới cho 33 hộ gia đình cá nhân sử dụng vào mục đích xây
dựng nhà ở với diện tích 0,59 ha; giao đất tái định cư cho 63 hộ với diện tích 0,79
ha; thu hồi đất của 18 hộ với diện tích 24.042,49 m2.
- Công tác xây dựng giá đất năm 2014: Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp
cùng UBND các xã phường tiến hành lập thủ tục, khảo sát giá các tuyến đường và các
khu quy hoạch để triển khai xây dựng giá đất năm 2014.
- Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất: Đã
hoàn thành báo cáo thuyết minh tổng hợp trình Sở ài nguyên và Môi trường thẩm
định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng
đất kỳ đầu 2011-2015 của thành phố Pleiku.
- Công tác môi trường, tài nguyên khoáng sản: Đã iểm tra, ký xác nhận 97
Bản cam kết bảo vệ môi trường và 60 Đề án bảo vệ môi trường để các cơ sở lập thủ
tục đăng ý kinh doanh và hoạt động theo quy định. Tổ ch c kiểm tra 15 cơ sở kinh
doanh trên địa bàn phường Thắng Lợi phường rà Bá xã Chư Á về việc chấp hành
cam kết bảo vệ môi trường. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
01 trường hợp với số tiền 15 triệu đồng.
1.6 Công tác Tài chính:
- Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 281,859 tỷ đồng đạt
46%Kh tỉnh giao và 43,6% KH của thành phố, giảm 1,69% so với cùng kỳ
- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện 256,271 tỷ đồng,
bằng 41,5% KH, giảm 7,62% so với cùng kỳ (trong đ : chi đầu tư phát triển 37,023
tỷ đồng bằng 38,9% KH và giảm 19,4% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 219,171 tỷ
đồng bằng 44,9% KH, giảm 5,31% so với cùng kỳ).
1.7 Sản xuất Nông - Lâm nghiệp:
Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 1.959,5 ha đạt 103 13% so KH tăng
4,56% so với cùng kỳ (2). Diện tích lúa vụ Đông xuân đã thu hoạch xong, do ảnh
hưởng của nắng hạn nên sản lượng lúa vụ Đông xuân đạt 71,79% so với KH, giảm
27,46% so với cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng vụ mùa: Tổng diện tích gieo trồng vụ

(2) rong đ : lúa nước 1.052 9 ha đạt 98,86% so với KH, bằng 99,14% so với cùng kỳ; ngô 75,1 ha tăng 64 05% so
với cùng kỳ; rau các loại 626 ha, bằng 91,95% so cùng kỳ; lạc 16 5 ha mía 18 9 ha. Cây hàng năm hác (cỏ, hoa, cây
cảnh…) 130 2 ha.
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Mùa ước 1.242 2 ha đạt 43,85% so với KH (3). Cây lâu năm: ổng diện tích cây
trồng đạt 4.441 56 ha đạt 103,21% so với KH, bằng 100% so với cùng kỳ(4).
Tình hình thiên tai: Trong những tháng đầu năm thời tiết ít mưa, khô hanh,
nhiều nơi c sương mù đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng vụ
Đông xuân diện tích cây trồng bị khô hạn 310 2 ha (15/23 xã phường) trong đ
diện tích bị cháy 98 22 ha. Ngày 08/5/2013 trên địa bàn xã An Phú xảy ra lốc xoáy
gây thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng (Tốc mái nhà trường học, cây cối hoa màu).
- Chăn nuôi-Thú y: ình hình chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn có xu
hướng phát triển chậm lại. Theo số liệu điều tra ngày 1/4/2013: Tổng đàn trâu: 180
con đạt 92,3% kế hoạch, giảm 6,47 % so cùng kỳ; Đàn b : 13.804 con đạt 105% kế
hoạch, giảm 0,88 % so cùng kỳ; Đàn heo: 58.751 con đạt 79% kế hoạch tăng 12% so
cùng kỳ; Đàn gà: 249.757 con vịt 14.176 con; chim cút 60.000 con; bồ câu 6.233 con.
Thành phố đã tổ ch c Đoàn iểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở giết mổ
gia súc, gia cầm, trang trại chăn nuôi trung tâm thương mại, chợ… từ đ đảm bảo
được vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Kịp thời hướng dẫn,
khuyến cáo định hướng cho nhân dân đầu tư và sản xuất, phòng chống dịch bệnh
nên đàn gia súc gia cầm ổn định sinh trưởng và phát triển tốt.
Công tác tiêm ph ng: Đã hoàn thành công tác tiêm ph ng vắc xin tụ huyết trùng
trâu, bò 12.000 liều và vắc xin kép heo 26.000 liều; hoàn thành công tác tiêm phòng
vắc xin LMLM trâu, bò 13.500 liều. hường xuyên tổ ch c công tác phun thuốc
khử trùng tiêu độc hàng ngày tại các chợ buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm và sản
phẩm gia súc gia cầm…
- Thuỷ sản:Tình hình nuôi trồng thuỷ sản phát triển ổn định, không xảy ra
dịch bệnh. Một số diện tích nuôi trồng đã được cải tạo, vệ sinh tiếp tục nuôi trồng
trong thời gian tới.Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước 6 tháng đầu nămlà 24 7
ha, bằng 86,97% so với cùng kỳ đạt 98,8% kế hoạch, sản lượng 23,71 tấn.
- Thuỷ lợi: Chỉ đạo các ngành ch c năng các xã phường kiểm tra các công trình
thủy lợi và hồ ch a, tiến hành nạo vét ênh mương điều tiết hợp lý nguồn nước trong
mùa khô và phòng chống ngập úng trong mùa mưa.
- Lâm nghiệp: Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai bão lụt,
tìm kiếm c u nạn, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn và chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng, chống cháy
rừng và tập trung tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng 24/24 giờ để phòng chống
cháy rừng đạt hiệu quả cao. Phối hợp với Sư đoàn 320 đơn vị quản lý rừng tổ ch c,
phát quang thực bì khu vực Lâm viên Biển Hồ với hơn 700 người tham gia nhằm giữ
gìn vệ sinh nguồn nước, hạn chế nguy cơ cháy c thể xảy ra. Tổ ch c thành công Lễ
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân ngày 19/5, kết quả trồng dặm được 2 ha, trồng
mới 1 ha thông ba lá với tổng số 2.700 cây.
(3) rong đ lúa nước 606 5 ha đạt 36,76% so với KH; ngô 121 ha đạt 48,4% so với KH; sắn 85 ha đạt 56,67% so
với KH; rau màu hác 356 2 ha đạt 75,79% so với KH …
(4) rong đ : Diện tích cà phê là 3.263 4 ha đạt 99,94% KH, bằng 100% so với cùng kỳ năng suất bình quân ước đạt
23 tạ/ha, sản lượng ước đạt 7.214,33 tấn; diện tích cao su 760 ha, bằng 100% so với cùng kỳ năng suất đạt 13,4 tạ/ha,
sản lượng đạt 862,18 tấn; diện tích tiêu 197 ha đạt 96,52% KH, bằng 100% so với cùng kỳ năng suất ước đạt 23,9
tạ/ha, sản lượng đạt 418,97 tấn; cây điều 70 ha đạt 97,22% KH, bằng 100% so với cùng kỳ; cây ăn quả 141 94 ha đạt
97,89% KH, bằng 100% so với cùng kỳ.
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- Công tác khuyến nông: Tiếp tục triển khai các mô hình khuyến nông năm
2012 và triển khai thực hiện chương trình huyến nông năm 2013. Tổ ch c tập huấn
cho các hộ thực hiện mô hình: trồng bơ cà đắng, ớt nuôi b lai … thuộc dự án “Xây
dựng mô hình ng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho
đồng bào dân tộc thiểu số xã ân Sơn”
Triển hai chương trình cà phê tái canh: Đã thực hiện gieo ươm 103.750 cây
giống cà phê vối lai đa d ng. Đến nay đã cấp 103.750 cây giống cho 15 xã phường
phục vụ tái canh cà phê năm 2013.
Triển hai đề án áp dụng KHCN năm 2013 gồm mô hình ICM trên cây hồ tiêu,
nuôi bồ câu pháp, hiện nay tiến hành chọn hộ thực hiện mô hình. Thực hiện hỗ trợ
giống cho các hộ sản xuất lúa 6 tháng cuối năm 2012 với kinh phí 533,8 triệu đồng,
hiện đang tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ từ xã phường.
- Công tác xây dựng nông thôn mới:
+ Đã hoàn thành 15 tiêu chí nâng tổng số tiêu chí đã đạt lên 121/171 tiêu chí
của 9 xã. UBND thành phố đã phân bổ 1.609 triệu đồng cho các xã (trong đ ngân sách
tỉnh 1.209 triệu đồng, ngân sách thành phố 400 triệu đồng). Hiện tại các xã đang tập
trung hoàn thành các hạng mục công trình theo vốn đã được phân bổ.
+ Thực hiện Công văn 558/UBND-NL ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc đồng ý chọn 06 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên để tập trung đầu tư đạt chuẩn.
Năm 2013 tỉnh chọn 04 xã thuộc thành phố gồm Biển Hồ, An Phú, Diên Phú rà Đa
hiện các xã được chọn đang tập trung các giải pháp để hoàn thành CTMTQG XDNTM
theo kế hoạch. Ban chỉ đạo CTMTQG XDNTM của Tỉnh và Thành phố đã làm việc
với 04 xã được chọn, yêu cầu các xã tập trung huy động mọi nguồn lực của địa
phương để thực hiện tốt chương trình. Bên cạnh đ thành phố cũng đã xây dựng Kế
hoạch, lập Tờ trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình trên
địa bàn 04 xã để xây dựng các công trình thuộc trách nhiệm đầu tư của Ngân sách
nhà nước.
2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
2.1 Công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước và các ngày
lễ lớn của đất nước và địa phương. Tiếp tục tuyên truyền việc “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Pleiku về
đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020.
Tổ ch c tốt các hoạt động văn h a văn nghệ, thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ
văn h a tinh thần của nhân dân trên địa bàn như: Lễ hội bắn pháo hoa mừng xuân Quý
Tỵ 2013, Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, giải
Việt dã Kpa Klơng lần th 34, Hội thao CNVC-LĐ lần th 21, giải bóng chuyền
chào mừng ngày thể thao Việt Nam... tham gia tốt các giải thi đấu thể thao do
Tỉnh tổ ch c đạt nhiều kết quả cao.
Công tác Truyền thanh - Truyền hình ngày được nâng cao về chất lượng đã
thực hiện 7.440 giờ FM và 272 chương trình 1.356 tin, 446 bài phóng sự gương
người tốt việc tốt. Hoạt động kinh doanh dịch vụ văn h a trên địa bàn đã đi vào nề
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nếp, chấp hành tốt các quy định của nhà nước; thường xuyên kiểm tra, xử lý các cơ
sở kinh doanh karaoke và các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn h a trên địa bàn thành phố.
Tiến hành cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke cho 13 cơ sở.
- Trang thông tin điện tử thành phố: Đã thực hiện đăng tải hơn 600 tin bài
với nội dung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đ c Hồ Chí Minh gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác,
phong trào ” oàn dân đoàn ết xây dựng đời sống văn h a” các hoạt động của các
cơ quan ban ngành thành phố, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc
phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2013; trong đ tập trung chú trọng tuyên truyền về
thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 18/11/2011 của Ban hường vụ Thành ủy,
tuyên truyền về đ ng g p ý iến sửa đổi Hiến pháp 1992 công tác giảm nghèo,
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tình hình dịch bệnh, các
dịch vụ hành chính công...
- Về triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh Đô thị: Tổ ch c sơ
kết 02 năm thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh Đô thị và triển khai kế
hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2013 – 2015 của thành phố. heo đ sau 03 năm
triển khai thực hiện Đề án, bộ mặt đô thị Plei u đã c những chuyển biến đáng
khích lệ. Công tác tuyên truyền giáo dục được triển hai đồng bộ trong các ngành,
các cấp, cộng đồng dân cư để mọi người nhận rõ ý th c và trách nhiệm trong việc
xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhờ đ ý th c chấp hành chủ trương đường lối,
chính sách, pháp luật nhà nước các quy định của thành phố quy ước hương ước
của thôn làng, cộng đồng dân cư của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công ch c,
người lao động thành phố được nâng lên rõ rệt, việc vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã
hội giảm đáng ể, tình hình tai nạn giao thông chuyển biến tích cực...
2.2 Công tác Giáo dục và Đào tạo:
Triển khai thực hiện đúng chương trình ế hoạch theo quy định. Đẩy mạnh
việc cải tiến đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng toàn diện cho
học sinh. Đến cuối năm học 2012 – 2013 thành phố có 79 trường (28 trường Mầm
non 14 trường HCS 04 trường tiểu học và HCS 33 trường Tiểu học) với 48.235
học sinh, 3.024 cán bộ giáo viên và nhân viên trong đ c 1.861 giáo viên trực tiếp
giảng dạy. Kết quả chất lượng giáo dục học sinh cuối năm 2012 – 2013: 94,6% trẻ
giáo dục mầm non đạt kênh s c khỏe bình thường; 57,4% học sinh bậc Tiểu học đạt
học lực giỏi 24 7% đạt học lực khá; 30% học sinh bậc HCS đạt học lực giỏi, 34%
học sinh đạt học lực khá... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phổ cập mầm
non cho trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS.
Hiện đang duy trì 01 lớp bổ túc THCS với 32 học viên. hường xuyên kiểm tra, quán
triệt, chấn chỉnh việc tổ ch c dạy thêm - học thêm theo quy định. Công tác đảm bảo an
toàn giao thông, an ninh học đường trong các trường học được đặc biệt chú trọng, quan
tâm; cơ sở trường, lớp học, trang thiết bị giảng dạy và học tập được tăng cường đầu tư
bằng nhiều nguồn vốn. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm chỉ đạo và tổ
ch c thực hiện có hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập
cộng đồng đẩy mạnh công tác vận động xây dựng xã hội học tập đến nay 23/23 xã,
phường đã c rung tâm học tập cộng đồng.
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2.3 Công tác Lao động, Thương binh và Xã hội:
Công tác lao động thương binh và xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo kịp
thời đảm bảo đúng đối tượng. Hiện nay, số đối tượng chính sách người có công
thành phố đang quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng là 2.595 người có công và 3.964
đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội đã chi trả với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Tổ
ch c thăm chuyển quà tặng và tặng quà cho các cá nhân đơn vị gia đình chính sách
người có công tiêu biểu đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó
hăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý ỵ 2013 với tổng inh phí hơn 2 533 tỷ đồng. ăng
cường công tác kiểm tra, phòng chống các tệ nạn xã hội, ban hành Quyết định đưa 13
đối tượng Ma túy vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội Tỉnh, 07 Quyết
định đối tượng Ma túy về trước thời hạn đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động
kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành phòng chống Mại dâm (Đội 178) đối với các cơ sở
kinh doanh dịch vụ Nhà hàng, Karaoke...
Hoàn thành công tác tổng hợp tình hình triển khai thực hiện cập nhật thông tin
cung, cầu lao động điều tra lao động tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các
loại hình doanh nghiệp năm 2013.
- Về công tác giảm nghèo: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giảm
nghèo năm 2013 phấn đấu trong năm giảm 180 hộ/493 hộ. Tiến hành cấp phát
giấy ch ng nhận cho 493 hộ nghèo trên địa bàn. hăm tặng quà cho hộ nghèo
nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý ỵ với tổng số tiền 128,75 triệu đồng, hỗ trợ tiền
điện cho hộ nghèo 88,74 triệu đồng. Hỗ trợ 126 hộ dân bị thiếu đ i do hạn hán
năm 2013 với tổng kinh phí 79,74 triệu đồng.
2.4 Công tác Y tế - Dân số Kế hoạch hóa gia đình: Đẩy mạnh công tác
thông tin tuyên truyền, giáo dục s c khỏe, vận động nhân dân thực hiện chích sách dân
số - kế hoạch h a gia đình giám sát ph ng chống dịch bệnh ở người như: cúm A
(H1N1, H7N9), sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét, các dịch bệnh mùa hè và các
bệnh lây truyền qua đường thực phẩm... trong 06 tháng đầu năm 2013 hông c dịch
bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, tuy nhiên bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng vẫn
còn rãi rác ở một số xã phường.
Duy trì thường xuyên công tác khám chữa bệnh cho nhân dân đã tổ ch c khám
chữa bệnh cho hơn 60.429 lượt bệnh nhân. Hiện thành phố đang quản lý và điều trị 56
bệnh nhân lao, 13 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, 212 bệnh nhân tâm thần. Đoàn iểm
tra liên ngành của thành phố tổ ch c 02 đợt kiểm tra an toàn thực phẩm đã iểm tra 47
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, qua kiểm tra đã phát hiện
25/47 cơ sở vi phạm các quy định về VSATTP, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính với số tiền hơn 38 triệu đồng. Công tác dân số - Kế hoạch h a gia đình được
chú trọng và đạt được những kết quả tích cực; Tỷ lệ sinh con th 3 trở lên là
09,13% (giảm 0,95% so với cùng kỳ năm 2012); tổng số trẻ mới sinh đến tháng 6
năm 2013 là 1.665 trẻ.
2.5 Công tác Dân tộc: Triển khai vận động nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số
thực hiện tốt các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tập trung chống hạn
vụ đông xuân để đảm bảo đời sống cho các hộ nông dân. Triển khai thu hoạch vụ đông
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xuân và chuẩn bị các điều kiện vật tư ỷ thuật sản xuất vụ mùa năm 2013. Khảo sát và
hỗ trợ gạo c u đ i cho các hộ gia đình bị hạn hán trong mùa giáp hạt.
2.6 Công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên: ăng
cường phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp, các tổ ch c đoàn thể trong
việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 và dự thảo Luật
Đất đai (sửa đổi).Đẩy mạnh cuộc vận động “ oàn dân đoàn ết xây dựng đời sống văn
hoá ở hu dân cư” trong giai đoạn mới; tiếp tục triển khai thực hiện việc “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đ c Hồ Chí Minh”. Phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ
ch c từ thiện hỗ trợ cho các đối tượng, nhất là người nghèo nhân dịp Tết nguyên đán.
3. Lĩnh vực Nội chính:
3.1 Công tác đảm bảo an ninh chính trị: Tình hình an ninh chính trị cơ bản
ổn định. rong 6 tháng trên địa bàn thành phố c 1.554 lượt (1.553 người) khách
nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn thành phố. Xảy ra 07 vụ liên quan đến
tôn giáo gồm: 02 vụ c ý định xây dựng nơi thờ tự tại làng Thông Ngó, xã Ia Kênh
và thôn 5 xã rà Đa; 01 vụ xây dựng trái phép bệ bê tông tại đồi Đ c Mẹ phường
Yên Thế; 01 vụ sử dụng đất làm công trình phụ có liên quan đến hoạt tôn giáo tại
làng Ốp phường Hoa Lư; 01 vụ cản trở việc thi công nhà mẫu giáo tại làng Mơ Nú
xã Chư Ă; 01 vụ xây dựng nhà trái phép tại làng Chăm Neh xã ChưHDrông và 01
vụ tuyên truyền Pháp luân công. Sau khi các vụ việc xảy ra, UBND thành phố đã
chỉ đạo các ngành có liên quan giải quyết các vụ việc trên đến nay tình hình cơ bản
đã ổn định. Ngoài ra xảy ra 01 vụ người đồng DTTS ở huyện Đa Đoa đến đ i đất tại
khu vực cánh đồng Chor, thôn 3 xã An Phú và 01 vụ đ i đất tại hu đất trong vùng quy
hoạch làng Fung của xã Biển Hồ; 01 vụ tung tin đồn thuốc thư tại làng Wâu – Ktu xã
Chư Ă UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các cơ quan
đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể thành lập các tổ công tác tiến hành vận động quần
chúng nhân dân, tiến hành các biện pháp nhằm ổn định tình hình đến nay tình hình
đã cơ bản ổn định.
3.2 Công tác quân sự địa phương:
Tổ ch c giao quân hai cấp 310/310 đạt 100% chỉ tiêu KH được giao
(310/310); Tổ ch c hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2012 và triển
khai công tác giáo dục QP-AN năm 2013; hực hiện công tác bồi dưỡng kiến th c
QP-AN cho các đối tượng theo kế hoạch; Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập chiến
đấu trị an cho 6 xã phường (Đống Đa Hoa Lư Chi Lăng Phù Đổng Yên Đỗ, An
Phú). Bổ nhiệm, miễn nhiệm củng cố BCH quân sự các xã phường đảm bảo số
lượng, hoạt động có hiệu quả; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực
chỉ huy, trực chiến; tổ ch c lực lượng dân quân phối hợp với Công an thường xuyên
tuần tra kiểm soát địa bàn, tuần tra bảo vệ công trình phòng thủ giữ vững an ninh
chính trị trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn các đơn vị xã phường triển hai đăng
ý nam công dân trong độ tuổi 17 và công dân tuổi SSNN đảm bảo theo quy định.
3.3 Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội:
- Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông:
9

rong 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn giao
thông, làm chết 15 người, bị thương 06 người, tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng
65 triệu đồng. (So với cùng kỳ năm 2012, số vụ tai nạn giao thông giảm 04 vụ, số
người chết giảm 04, số người bị thương giảm 05, trị giá tài sản thiệt hại giảm 07
triệu đồng). Ngoài ra, còn xảy ra 60 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 76
người hư hỏng 43 xe máy, tổng tài sản thiệt hại khoảng 42 triệu đồng.
Các lực lượng Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm
bảo trật tự an toàn giao thông đã phát hiện xử phạt hành chính 8.090 trường hợp vi
phạm, với số tiền hơn 3 6 tỷ đồng. Cảnh cáo, nhắc nhở 7.275 trường hợp xe mô tô
đậu đỗ, chạy vào đường một chiều, buôn bán lấn chiếm vỉa hè tước giấy giấy phép
lái xe 619 trường hợp. Công an các xã phường làm trật tự đảm bảo an toàn giao
thông trên địa bàn thành phố phát hiện, xử phạt 3.495 trường hợp vi phạm trật tự
giao thông, thành tiền hơn 990 triệu đồng, cảnh cáo nhắc nhở 5.916 trường hợp vi
phạm khác.
- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 118 vụ, làm chết 05 người, bị thương 09 người,
tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng. (So với cùng kỳ năm 2012, số vụ
phạm pháp hình sự tăng 35 vụ, số người chết giảm 03 người, số người bị thương
giảm 08 người, trị giá tài sản thiệt hại tăng 4 tỷ đồng); Đã điều tra làm rõ 81/118
vụ đạt tỷ lệ 68,6%, thu hồi tài sản trị giá hơn 3 2 tỷ đồng trả cho người bị hại. Đưa
08 đối tượng hình sự ra kiểm điểm trước cộng đồng dân cư theo Nghị định 163 của
Chính phủ, báo gọi răn đe 773 lượt đối tượng hình sự.
- Phạm pháp ma tuý: Phát hiện, bắt giữ 19 vụ - 39 đối tượng có hành vi mua
bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý (tăng 11 vụ - 30 đối tượng so với cùng kỳ), thu
55,3168 gam heroin, 0,6097 gam ma tuý tổng hợp 24 Đ DĐ hơn 99 triệu đồng
tiền mặt 01 xe máy; Đã hởi tố 14 vụ - 29 bị can, xử phạt hành chính 01 vụ - 02 đối
tượng, thành tiền hơn 2 2 triệu đồng; Ngoài ra còn bắt 03 vụ - 09 đối tượng có hành
vi sử dụng ma túy trái phép trong đ phạt hành chính 02 vụ - 06 đối tượng, thành
tiền 4 triệu đồng; Lập hồ sơ đưa 20 đối tượng nghiện ma túy vào Trung tâm Giáo
dục lao động, xã hội của tỉnh cai nghiện bắt buột; Quản lý, giáo dục cai nghiện ma
túy tại địa phương cho 07 đối tượng; Báo gọi răn đe 177 đối tượng ma túy.
- Phạm pháp kinh tế và môi trường: phát hiện 07 vụ vi phạm về trật tự quản lý
kinh tế (giảm 09 vụ so với cùng kỳ năm 2012) gồm tàng trữ, vận chuyển, mua bán lâm
sản trái phép 06 vụ, gian lận thương mại 01 vụ. Thu giữ 11,228 m3 gỗ các loại và 335
chai rượu ngoại không có giấy tờ ch ng minh nguồn gốc xuất x ; tạm giữa 02 xe ô tô;
Xử lý 03 vụ - 03 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, thành tiền
hơn 60 triệu đồng; Phát hiện 13 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đã phạt
hành chính 10 vụ -10 đối tượng với số tiền hơn 64 triệu đồng.
- Tai nạn xã hội: Xảy ra 01 vụ tai nạn lao động – làm chết 01 người, 06 vụ tự tử làm chết 06 người, 03 vụ cháy với tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 374 triệu đồng.
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3.4 Công tác Nội vụ:
- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ: Thành lập, kiện toàn 13 đoàn hội
đồng ban chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của thành phố; Tuyển dụng, bố trí
công tác cho 29 công ch c, viên ch c trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển công ch c
năm 2012; Giao chỉ tiêu biên chế năm 2013 cho 19 đơn vị thuộc thành phố; Hủy
quyết định tuyển dụng và bố trí công tác cho 06 CCVC thành phố; Bổ nhiệm lại 02
ch c danh Ph trưởng phòng; Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra thành phố; Miễn
nhiệm, bổ nhiệm 09 ch c danh Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng
BCH quân sự của 07 xã phường; Ban hành Quy định, ch c năng nhiệm vụ, quyền
hạn cơ cấu tổ ch c và biên chế của Trung tâm phát triển cụm công nghiệp Diên Phú;
Công nhận hết thời gian tập sự cho 28 CBCCVC thành phố, 39 công ch c cấp xã.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Cử 06 CBCC tham gia bồi dưỡng kiến
th c QLNN chương trình chuyên viên và chương trình chuyên viên chính; cử 13
CBCC cấp xã đi bồi dưỡng kiến th c QLNN; Cử 22 công ch c địa chính xây dựng
cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng ch c danh năm 2013.
- Công tác tiền lương: Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 16 viên ch c
thành phố; nâng bậc lương cho 01 hợp đồng lao động của thành phố theo NĐ
68/2001/NĐ-CP; Nâng bậc lương cho 13 CCVC thành phố, 38 CBCC cấp xã, 02
cán bộ tăng cường.
- Công tác tôn giáo: Sinh hoạt của các tôn giáo trên địa bàn thành phố ổn định,
hoạt động đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố đã chỉ đạo giải quyết kịp
thời những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động tôn giáo. Ban hành Kế hoạch
triển hai công tác đối với đạo tin lành trên địa bàn thành phố Plei u giai đoạn 20132015; Thống kê tình hình cấp đất cho các tổ ch c tôn giáo trên địa bàn thành phố.
- Công tác cải cách hành chính: Trong 6 tháng đầu năm 2013 Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả thành phố Plei u đã tiếp nhận 31.344 hồ sơ. Đã giải quyết xong
26.560 hồ sơ trong đ c 23.014 hồ sơ trả đúng hạn (chiếm 86,8%), 3.546 hồ sơ trễ
hạn (chiếm 13,2%), cụ thể: ư pháp 2.178 hồ sơ ch ng thực và hộ tịch, Quản lý đô
thị 1.129 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, Tài nguyên - Môi trường 1.923 hồ sơ
chuyển đổi mục đích và cam ết bảo vệ môi trường. Văn ph ng đăng ý quyền sử
dụng đất 19.503 hồ sơ cấp đổi, cấp mới giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất và các
hồ sơ giao dịch bảo đảm. Công an 1.577 hồ sơ về đăng ý cấp ch ng minh nhân
dân. Tài chính – kế hoạch 698 hồ sơ cấp giấy phép đăng ý inh doanh chi cục thuế
4.354 hồ sơ.
Tất cả các thủ tục, hồ sơ đều được bộ phận tiếp nhận kiểm tra theo đúng
thành phần quy định, không tự đặt ra bất c loại hồ sơ nào hác so với quy định.
Hầu hết các hồ sơ đều trả đúng hẹn cho người dân hông để người dân phải đi lại
nhiều lần, tạo nên sự tin tưởng và hài lòng cho nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số
hồ sơ giải quyết trễ hạn so với phiếu hẹn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai do thời
11

gian xác minh nguồn gốc đất, sự phối hợp thực hiện chưa đồng bộ, thống nhất giữa
các cơ quan chuyên môn như Văn ph ng Đăng ý QSD đất, Chi cục thuế, phòng
Tài nguyên – Môi trường; một số cán bộ công ch c chưa c tinh thần trách nhiệm
cao trong thực hiện công việc nên xử lý hồ sơ chậm, làm ảnh hưởng đến thời gian
giải quyết. Ủy ban nhân dân thành phố đã rà soát điều chính lại các thủ tục hành
chính thực hiện theo quy định mới tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày
19/12/2012 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai.
- Công tác thi đua, khen thưởng: Công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
năm 2012 cho 42 tập thể Đơn vị tiên tiến cho 17 tập thể, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho
122 cá nhân Lao động tiên tiến cho 344 cá nhân, Chiến sỹ tiên tiến cho 165 cá nhân;
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 137 tập thể và 295 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Kế hoạch nhà nước năm 2012; khen
thưởng 20 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc năm 2012; Quyết định hen thưởng cho 22 cá nhân có thành tích trong làm
kinh tế giỏi (giai đoạn 2007-2012) của phụ nữ thành phố; hen thưởng cho 33 tập
thể và 48 cá nhân đã c thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đ c
Hồ Chí Minh”; hen thưởng 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp
tội phạm, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo từ thiện...
3.5 Công tác Thanh tra: Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân định
kỳ vào sáng th Bảy hàng tuần theo quy định để giải quyết các vấn đề vướng mắc
của công dân trong 6 tháng đã tiếp nhận 119 lượt người (tăng 29 lượt so với cùng
kỳ năm 2012) đã giải quyết hướng dẫn công dân thực hiện được 104 kiến nghị (đạt
87 39%) đang giao các ph ng ban chuyên môn xem xét giải quyết 15 kiến nghị.
Trong 6 tháng thành phố đã tiếp nhận mới 65 đơn (46 iến nghị, 09 khiếu nại,
10 tố cáo) đơn tồn năm trước chuyển qua là 17 đơn (12 iến nghị, 03 khiếu nại, 02
tố cáo), nâng tổng số đơn tiếp nhận là 82 đơn (58 iến nghị, 12 khiếu nại, 12 tố
cáo). Chuyển trả 11 đơn hông thuộc thẩm quyền (04 kiến nghị, 02 khiếu nại, 05 tố
cáo). Đơn thuộc thẩm quyền là 71 đơn (54 kiến nghị, 10 khiếu nại, 07 tố cáo), kết quả
giải quyết: Đã giải quyết 55 đơn (43 iến nghị, 07 khiếu nại, 05 tố cáo) đạt 77,46%,
hiện đang xem xét giải quyết 16 đơn (11 iến nghị, 03 khiếu nại, 02 tố cáo).
Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng quỹ ngân sách và các nguồn quỹ khác
phục vụ việc dạy và học tại trường Tiểu học Chu Văn An; Kết thúc thanh tra việc
quản lý sử dụng nguồn thu sự nghiệp và các nguồn quỹ khác tại rung tâm thương
mại thành phố và việc quản lý điều hành thu, chi ngân sách và tài chính khác tại
UBND phường Hội Phú.
3.6 Công tác Tư pháp - Thi hành án:
- Công tác Tuyên truyền phổ biến giáo dục các văn bản pháp luật: Tiến hành
cấp phát 1.635 tài liệu tuyên truyền tại hu dân cư 1.029 tờ rơi do Sở ư pháp phát
hành cho 23 xã phường để tổ ch c phổ biến cho nhân dân địa phương thông qua hệ
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thống loa truyền thanh cơ sở; Nội dung tuyên truyền chủ yếu về chính sách tín dụng
phát triển nông nghiệp, nông thôn; Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo người bị tố
cáo người giải quyết tố cáo; thực hiện tốt việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến
pháp 1992; Một số điểm mới trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2003; Một số quy
định của Luật thi hành án hình sự...; Duy trì thường xuyên chuyên mục “Trả lời bạn
nghe đài” trên sóng phát thanh của thành phố; Duy trì chuyên mục “Hỏi, đáp pháp
luật” trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố để tuyên truyền một số nội
dung về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Cư trú Nghị định 52/2012/NĐ-CP về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, Nghị định 73/2010/NĐCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội...
- Công tác Tư pháp: UBND các xã phường đã tiếp nhận giải quyết 10.663
trường hợp hộ tịch, cụ thể: hai sinh 2.177 trường hợp; đăng ý ết hôn 914 trường
hợp; đăng ý hai tử 380 trường hợp, công nhận cha, mẹ con 15 trường hợp; thay
đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi: 80 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân 495 trường hợp, cấp 6.602 bản sao từ sổ hộ tịch, tổng lệ phí thu
được hơn 50 9 triệu đồng. UBND thành phố thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ
đủ 14 tuổi trở lên 107 trường hợp, cấp lại 276 bản chính giấy khai sinh với tổng số
lệ phí thu được hơn 3 2 triệu đồng. Giải quyết 79.570 hồ sơ ch ng thực các loại
(UBND các xã, phường ch ng thực 77.751 hồ sơ) với tổng số lệ phí thu được hơn
964,3 triệu đồng. UBND các xã phường tiếp nhận 127 vụ việc tranh chấp, hoà giải
thành 88 việc đang giải quyết 20 việc, hoà giải không thành 19 việc.
- Công tác Thi hành án: Tổng số việc phải thi hành là 1.697 việc, với số tiền phải thu
hơn 143 tỷ đồng đã thi hành xong 735 việc/1.553 việc c điều kiện thi hành (đạt 47,3%), số
tiền thu được hơn 33 5 tỷ đồng/115,4 tỷ đồng c điều kiện thi hành (đạt 37%).
II. SỰ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:
- Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung
chỉ đạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 theo các Nghị quyết của Thành uỷ
và Nghị quyết HĐND thành phố tại kỳ họp th 4 - khoá X; Ủy ban nhân dân thành phố
đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị UBND các xã phường bám sát mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ để xây dựng Chương trình ế hoạch cụ thể phù hợp với ch c năng nhiệm vụ,
tình hình thực tế và tổ ch c triển hai thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm cao. Với sự
nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong thành phố, kinh tế - xã
hội, an ninh quốc ph ng 6 tháng đầu năm đã c những chuyển biến tích cực đúng
hướng đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đ tình hình inh tế - xã hội của thành phố
còn nhiều h hăn đ i hỏi phải tiếp tục có giải pháp để tháo gỡ kịp thời trong 6 tháng
cuối năm.
- Tập trung chỉ đạo, kiện toàn ch c năng nhiệm vụ của các phòng ban chuyên
môn gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực. Chỉ
đạo nâng cao năng lực quản lý điều hành và trách nhiệm người đ ng đầu các cơ quan
đơn vị UBND các xã phường; chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành
chính nhà nước.
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- Tập trung chỉ đạo kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20112020. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn gieo trồng vụ đông xuân 2012 - 2013 kịp
thời vụ và đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng; tăng cường các biện pháp
phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng mùa hô năm 2013; triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và cây trồng.
- hường xuyên chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2013 điều hành chi
ngân sách địa phương đúng quy định.
- Chỉ đạo đẩy nhanh việc giải quyết đơn thư hiếu nại tố cáo iến nghị của
công dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính trong
các cơ quan đơn vị UBND các xã phường. iếp tục chỉ đạo vận hành c hiệu quả
Bộ phận tiếp nhận và trả ết quả “Một cửa hiện đại” của UBND thành phố.
- Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý điều
hành theo tinh thần kiểm điểm Nghị quyết TW4 khóa XI của Đảng đối với UBND
thành phố các cơ quan đơn vị UBND các xã phường.
- ăng cường chỉ đạo nâng cao kỷ cương ỷ luật hành chính đặc biệt trong
kiểm tra đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã giao; đối với các nhiệm vụ
quan trọng, Chủ tịch UBND thành phố đã phân công các đồng chí Phó Chủ tịch trực
tiếp kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND
thành phố đã dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ h hăn vướng
mắc ở cơ sở, kết hợp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ch c năng nhiệm vụ của từng
ngành địa phương. uy nhiên việc chấp hành sự chỉ đạo điều hành của một số cơ
quan đơn vị chưa nghiêm; một số công việc trong các Chương trình hành động, Quyết
định, Chỉ thị văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố hông được
triển hai đúng tiến độ yêu cầu, còn có tình trạng né tránh nhiệm vụ giữa các cơ quan
hoặc đùn đẩy trách nhiệm, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
- Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố và các đoàn thể nhằm phát huy s c mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội; tuyên truyền,
vận động, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác để quyết
tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 g p phần thực
hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
ĐÁNH GIÁ CHUNG:
rong 6 tháng đầu năm mặc dù c n nhiều h hăn nhưng với tinh thần đoàn
kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, UBND thành phố đã triển khai kịp thời các
chính sách của trung ương, tỉnh tổ ch c thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của
Thành ủy HĐND thành phố; UBND thành phố đã triển khai khắc phục những hạn
chế, khuyết điểm trong quản lý điều hành theo tinh thần Nghị quyết TW4 của Đảng;
tập trung tháo gỡ các h hăn vướng mắc ở cơ sở, từ đ đã tạo được sự chuyển
biến tích cực trên một số lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tiếp tục có những
chuyển biến tích cực, kinh tế c bước tăng trưởng khá, doanh thu dịch vụ tăng
trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng hơn so với cùng
kỳ, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt; công tác quy hoạch và
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quản lý theo quy hoạch đã dần đi vào nề nếp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính
sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng; đời sống của người dân,
đặc biệt là người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, các vấn đề b c
xúc xã hội được quan tâm giải quyết; chất lượng dạy và học được nâng lên vệ sinh
an toàn thực phẩm đã được quản lý tốt hơn dịch bệnh cơ bản được khống chế; cải
cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo thanh tra đấu tranh phòng chống tham
nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Việc chấn chỉnh
tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trong chấp hành giờ giấc
làm việc của cán bộ công ch c viên ch c bước đầu phát huy tác dụng, tình hình trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao
thông giảm về số vụ và số người chết; Công tác giáo dục pháp luật và tuyên truyền
vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã
hội đã được triển khai tích cực, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.
Tuy nhiên, việc phối hợp giữa một số cơ quan đơn vị địa phương trong giải
quyết các công việc vẫn chưa đồng bộ, việc triển hai chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới c n lúng túng trong cách làm cách đánh giá. Giải ngân vốn
đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chậm thu ngân sách h hăn. Công tác thanh, kiểm tra
dịch vụ văn hoá viễn thông tuy được quan tâm nhưng hiệu quả mang lại còn hạn chế;
công tác quản lý Giáo dục – Đào tạo, nhất là quản lý dạy và học thêm hiệu quả chưa cao.
Tai tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng an ninh nông thôn
trật tự an toàn xã hội còn ph c tạp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có lúc có
nơi chưa được triển khai sâu rộng, công tác phát hiện tố giác tội phạm còn yếu chưa xây
dựng được mô hình hu dân cư tổ dân phố không có tội phạm chưa xây dựng được
điển hình tiên tiến để nhân rộng…
B. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013:
Với những diễn biến của kinh tế thế giới trong nước thời gian qua và dự báo
trong thời gian tới cho thấy việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế
hoạch năm 2013 là rất h hăn. Tuy nhiên với sự nổ lực lớn của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân trong thành phố để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế
hoạch năm 2013 đã đề ra, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị,
địa phương tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:
I. Về lĩnh vực Kinh tế:
1/ Tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP Nghị
quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 8/02/2013
của UBND tỉnh. Căn c tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 6 tháng
đầu năm 2013 tổ ch c rà soát đánh giá những kết quả đạt được, những yếu kém
tồn tại trên cơ sở đ đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013.
2/ ập trung chỉ đạo các ngành các xã phường tăng cường phối hợp trong
công tác thu ngân sách nhằm đảm bảo thực hiện tốt ế hoạch đề ra.
3/ ăng cường chỉ đạo Nghị quyết số 05 ngày 11/8/2011 của BCH Đảng bộ thành
phố ( hoá X) về đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020.
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản iến thiết thị chính đường
giao thông nông thôn đường làng đồng bào D S trên địa bàn thành phố.
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4/ ăng cường công tác quản lý đô thị theo quy hoạch; kiểm tra, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Chỉ đạo các xã phường
phối hợp với các ph ng chuyên môn tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp
phép xây dựng.
5/ Chỉ đạo các xã phường hướng dẫn nông dân chăm s c thu hoạch các loại
cây trồng vụ mùa 2013 và chuẩn bị các điều kiện cho vụ Đông xuân năm 2013-2014
theo đúng ế hoạch; tổ ch c nạo vét ênh mương điều tiết nguồn nước hợp lý đảm
bảo nguồn nước tưới cho cây trồng; thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây
trồng vùng không chủ động được nước tưới; đẩy mạnh công tác khuyến nông, triển
khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các ngành, xã
phường xây dựng kế hoạch và phương án ph ng chống lụt bão trong mùa mưa.
6/ Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long
móng gia súc, dịch heo tai xanh hông để lây lan vào thành phố; tăng cường công tác
kiểm tra tình hình mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm tại các chợ trên địa bàn.
7/ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp Giấy
ch ng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật; đẩy
mạnh tiến độ cấp giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất. Triển khai kế hoạch kiểm tra
việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các khu quy hoạch được
duyệt.
II. Về Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:
1/ Tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng,
Nhà nước và các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. ổ ch c tốt các hoạt động
văn h a - thể thao để phục vụ nhu cầu hưởng thu văn h a tinh thần của mọi tầng lớp
nhân dân trên địa bàn thành phố. Tổ ch c tốt Đại hội TDTT thành phố Pleiku lần th
VII năm 2013.
2/ Quản lý tốt trường, lớp học, trang thiết bị dạy học trong dịp hè và tổ ch c
tốt các hoạt động hè cho học sinh. Tập trung triển khai tốt công tác tuyển sinh các
cấp học, tổ ch c khai giảng năm học mới theo đúng quy định.
3/ ăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục s c khỏe, vệ sinh phòng bệnh,
vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động giám sát dịch bệnh tăng cường kiểm tra giám
sát các hoạt động Y tế xã phường đến từng thôn làng và các cụm dân cư.
4/ Thực hiện đồng bộ các chương trình để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo;
triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng
chính sách người c công người có hoàn cảnh đặc biệt h hăn; trước mắt triển
khai tốt công tác tổ ch c ngày hương binh liệt sĩ 27/7.
5/ Chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận và các tổ ch c thành viên của Mặt
trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Hội viên và nhân dân
nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp
nhân dân.
III. Về Lĩnh vực Nội chính:

1/ Thực hiện đúng quy chế làm việc của UBND thành phố nâng cao năng
lực quản lý điều hành và trách nhiệm người đ ng đầu các cấp các ngành đơn vị
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trong việc tổ ch c thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm chế
độ thông tin báo cáo; thường xuyên đi cơ sở kiểm tra việc chấp hành và triển khai
các chỉ đạo, chính sách của cấp trên; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công
ch c, viên ch c, chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà
nước, chấp hành giờ giấc làm việc; kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi
phạm pháp luật, kỷ luật công vụ.
2/ Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ từ thành phố đến cơ sở, tuần tra kiểm soát
địa bàn, giữ vững ANC trên địa bàn thành phố; Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị
cho diễn tập chiến đấu trị an cho 6 xã phường (Đống Đa Hoa Lư Chi Lăng Phù
Đổng Yên Đỗ, An Phú); tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng DQ V đủ số lượng,
đảm bảo chất lượng. Triển khai thực hiện các bước trong quy trình công tác tuyển
quân năm 2014. Bồi dưỡng kiến th c quốc phòng - an ninh cho các đối tượng bảo
đảm chỉ tiêu.
3/ Tiếp tục tập trung lực lượng, tổ ch c tấn công truy quét tội phạm nhằm
đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn thành phố; ăng cường công tác tuần tra, kiểm
soát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Các đơn vị kết nghĩa với làng
đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường xuống địa bàn nắm tình hình; tiếp tục đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
4/ Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư hiếu nại - tố cáo theo đúng quy định
của pháp luật, chỉ đạo UBND các xã phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn
của thành phố giải quyết d t điểm các kiến nghị, tranh chấp đất đai éo dài; Duy trì
thường xuyên công tác tiếp công dân định kỳ;
5/ Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai và kết luận thanh tra theo Kế
hoạch công tác thanh tra năm 2013 đã được phê duyệt; thanh tra việc thực hiện các
quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 05 cơ quan đơn vị thuộc
thành phố.
6/ Triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới cho cán bộ công ch c các xã
phường và các ban ngành thuộc thành phố.
7/ Tiếp tục tổ ch c tốt công tác thi hành án đạt hiệu quả đôn đốc các xã,
phường chủ động trong công tác thi hành án.
rên đây là Báo cáo ết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và một số
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013; Uỷ ban nhân dân thành phố Plei u đề
nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 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 trực thuộc thành phố và Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các xã phường nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và điều hành của cơ
quan đơn vị địa phương mình một cách cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ Kế
hoạch năm 2013./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh;
- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- Cục Thống kê Tỉnh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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- Ban Nội chính tỉnh Gia Lai;
- TT. Thành ủy;
- . HĐND hành phố;
- Lãnh đạo UBND Thành phố;
- TT. UBMTTQVN Thành phố;
- Các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố;
- Phòng GD KB NN chi nhánh Gia Lai;
- UBND các xã phường;
- rang thông tin điện tử thành phố;
- Chuyên viên Văn ph ng;
- Lưu V -UB.

(đã ký)

Trần Xuân Quang
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