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BAÙO CAÙO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2010 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 2012; Quyết
định số 67/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 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 và Nghị quyết của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố và nhiệm vụ,
kế hoạch Nhà nước năm 2012, trong 6 tháng đầu năm 2012 mặc dù còn gặp
nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước,
giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, làm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp giảm sút, việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, cắt
giảm đầu tư công đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh,
đặc biệt là lĩnh vực xây dựng cơ bản; bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp
làm phát sinh dịch bệnh đã tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp, tình
hình trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
như đời sống của người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, dưới sự chỉ
đạo của UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, sự giám sát
của Hội đồng nhân dân thành phố, sự phối hợp và tạo điều kiện của các sở,
ban, ngành của tỉnh, các đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố, Mặt trận và
đoàn thể của thành phố và sự nỗ lực phấn đấu của các ban, ngành từ thành phố
đến xã, phường, Ủy ban nhân dân thành phố đã điều hành triển khai kế hoạch
Nhà nước năm 2012 đạt được những kết quả như sau:

A. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC:
I. Lĩnh vực Kinh tế:
1. Thương mại – Dịch vụ:
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn 6 tháng đạt
6.185,6 tỷ đồng, tăng 39,21 % so với cùng kỳ. Nhìn chung tổng mức bán lẻ hàng
hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ là do mức tiêu thụ hàng
hóa và giá cả các mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng
tiêu dùng, vật liệu xây dựng... tăng cao hơn so với cùng kỳ. Giá cả một số mặt hàng
tăng cao đã làm chỉ số giá trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh, cụ thể giá tiêu dùng
tăng chung 12,45% so với cùng kỳ.

- Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 170,17 triệu
USD, tăng 65,63% so cùng kỳ; tập trung chủ yếu các mặt hàng cà phê: 100.492 tấn, tiêu
615 tấn, sản phẩm gỗ 2,45 triệu USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 13,662 triệu USD,
tăng 64,42 %so với cùng kỳ; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là phân bón, hàng hóa tiêu
dùng...
- Hoạt động vận tải: Hoạt động vận tải tiếp tục ổn định. Đã vận chuyển được
1.765 nghìn lượt hành khách, bằng 103,82% kế hoạch, tăng 34,12% so với cùng
kỳ; Vận tải hàng hóa đạt 1.934 nghìn tấn, bằng 30,99% kế hoạch, tăng 8,41% so
với cùng kỳ; Doanh thu đạt 407,18 tỷ đồng, tăng 24,31% 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 chức kiểm tra 1.518
trường hợp, phát hiện xử lý 950 trường hợp vi phạm, thu phạt trên 2,8 tỷ đồng.
2. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định 1994) trên địa bàn đạt 1.286,13 tỷ
đồng, đạt 49,75% so với KH, tăng 12,78% so với cùng kỳ, trong đó: Khu vực kinh tế
Nhà nước đạt 136,7 tỷ đồng, tăng 20,41% so với cùng kỳ, Khu vực kinh tế ngoài Nhà
nước đạt 1.121,6 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ, Khu vực kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài đạt 28,02 tỷ đồng, tăng 42,47% so với cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình sản
xuất công ngiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định, giá trị sản xuất
tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tình hình chung vẫn còn gặp khó khăn do
giá xăng dầu, giá điện tăng, việc huy động vốn đầu tư sản xuất gặp khó khăn,…
3. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị:
a. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
đạt 1.582,23 tỷ đồng, bằng 50% KH, tăng 30,68% so với cùng kỳ; trong đó: vốn
đầu tư xây dựng cơ bản đạt 985,92 tỷ đồng, bằng 50%KH, tăng 24,4% so với
cùng kỳ. Nhìn chung, tổng vốn đầu tư phát triển và vốn đầu tư xây dựng cơ
bản trên địa bàn tăng so với cùng kỳ.
- Về tiến độ triển khai các công trình XDCB của thành phố: Kế hoạch đầu tư
XDCB năm 2012 của thành phố có 37 công trình thuộc nguồn vốn XDCB tập
trung (trong đó có 03 công trình chuyển tiếp 2011-2012, 34 công trình khởi công
mới) và 23 công trình thuộc nguồn vốn kiến thiết thị chính, với tổng mức đầu tư
212,25 tỷ đồng. Hiện các đơn vị, chủ đầu tư đã triển khai thi công hoàn thành 09
công trình, đang triển khai thi công 42 công trình, hoàn thành các thủ tục chuẩn bị
triển khai 08 công trình, đang tổ chức đấu thầu 01 công trình, giá trị thực hiện ước
đạt 65 tỷ đồng. Ra Quyết định phê duyệt quyết toán vốn XDCB 21 công trình năm
2011 với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng.
- Về tiến độ xây dựng đường GTNT: Đường GTNT năm 2011 điều chỉnh
chuyển sang năm 2012 từ vốn vay ưu đãi: Kế hoạch đề ra: 14.330m (trong đó:
Láng nhựa 10.447m, BTXM 3.883m), đã thực hiện 2.739m, đạt 19% KH (trong
đó: Láng nhựa 2.713m, BTXM 26m).
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b. Công tác Quản lý đô thị: Trong 6 tháng đã cấp 569 trường hợp giấy phép
xây dựng, 568 giấy chứng nhận đăng ký biển số nhà, 132 giấy phép ô tô ra vào đường
cấm, cấp giấy phép thi công 12 công trình. Đoàn kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị
trên địa bàn thành phố Pleiku đã phối hợp với Tổ tự quản về trật tự đô thị các xã,
phường tổ chức 176 đợt ra quân làm công tác trật tự đô thị với trên 1.760 lượt người
tham gia, thường xuyên nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên
địa bàn, tạm giữ một số phương tiện và vật dụng giao cho Ủy ban nhân dân các xã,
phường tạm giữ và xử lý theo quy định. Tiến hành kiểm tra các trường hợp về xây
dựng, qua kiểm tra phát hiện 02 trường hợp xây dựng trái phép, đã lập biên bản xử
phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình vi phạm; 05 trường hợp xây dựng
không có giấy phép, đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi công xây dựng, xử phạt vi
phạm hành chính, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.
c. Công tác chỉnh trang đô thị: Tổ chức thu gom vận chuyển, quét dọn
thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Tập trung nạo vét, khai
thông mương, cống rãnh, thay các tấm đan hỏng để đảm bảo thoát nước tốt trong
mùa mưa; chỉnh, sơn sửa chữa các giải phân cách, biển báo giao thông, dặm vá các
ổ gà mặt đường... quản lý chăm bón, tưới nước, cắt tỉa cành cây xanh trên các
tuyến đường, bồn hoa đường phố, các công viên...; vận hành các trạm điện chiếu
sáng công cộng, quản lý và vận hành các trạm đèn tín hiệu giao thông, chốt đèn
cảnh báo giao thông…Công tác duy tu kiến thiết thị chính tiến hành sửa chữa,
bảo dưỡng mặt đường, trồng cây xanh theo KH năm 2012.
4. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Hiện thành phố đang triển
khai thực hiện 13 dự án, trong đó đã hoàn thành 04 dự án, 09 dự án đang tiếp tục
triển khai. Từ đầu năm đến nay đã thu hồi và giải phóng mặt bằng được 0,59 ha đất
của 42 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; chi trả cho 42 hộ gia đình, cá nhân và tổ
chức với tổng số tiền 1,532 tỷ đồng; bố trí 01 lô đất tái định cư cho hộ gia đình, cá
nhân với diện tích 167 m 2. Tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ đạt tiến
độ đề ra, tuy nhiên vẫn còn một số dự án chưa hoàn thành tiến độ nguyên nhân do
vướng mắc trong công tác bố trí đất tái định cư và chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại cho
nhân dân.
Thành phố đang triển khai 09 dự án phát triển quỹ đất gồm: Khu quy hoạch
phân lô khu dân cư Diên Phú 4.615m2 và Bệnh viện 331 đang phê duyệt quy hoạch
phân lô; Khu đất đường Dương Minh Châu và Bộ đội biên phòng tỉnh đang lập thủ
tục phân lô theo quy định; Quy hoạch phân lô Nguyễn Chí Thanh và Khu dân cư
Lê Duẩn đang điều chỉnh quy hoạch; Quy hoạch khu dân cư Lê Thánh Tôn (giai
đoạn 1) và Khu dân cư hai bên đường Lý Tự Trọng nối dài đã hoàn chỉnh phương
án đầu tư xây dựng và chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
5. Công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường:
- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đã giải quyết cấp
2.744 giấy chứng nhận, với diện tích 221,68 ha; (đất ở: 18,08 ha; đất nông nghiệp:
203,6 ha). Trong đó: cấp lần đầu 634 GCN, diện tích 63,04 ha; cấp lại 2.110 GCN,
diện tích 158,64 ha.
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Công tác cấp phát chính quy năm 2007 và 2008: Trong 6 tháng đầu năm đã
giải quyết cho rút 89 GCN, xóa nợ 85 hồ sơ, chuyển thuế và giao trả 183 thông
báo nghĩa vụ tài chính về đất đai, điều chỉnh trên giấy chứng nhận 47 hồ sơ.
- Công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất: Đã tiến
hành giao đất tái định cư cho 01 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 135 m2;
giao đất mới cho 08 hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở với
tổng diện tích 1.083 m2; giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông
nghiệp sang đất ở xây dựng nhà ở cho 678 trường hợp với diện tích 6,55 ha (trong
đó 301 trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất); thu hồi đất của 40 hộ với diện tích
3,285 ha.
- Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, quy hoạch - kế hoạch sử dụng
đất: Đã lập dự toán Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử
dụng đất kỳ đầu 2011-2015 cấp thành phố và 14 phường, 9 xã thuộc thành phố với
tổng kinh phí khoảng 5,2 tỷ đồng.
- Công tác môi trường, tài nguyên khoáng sản: Trong 6 tháng đã kiểm tra,
ký xác nhận 129 Bản cam kết bảo vệ môi trường tạo điều kiện để các cơ sở lập thủ
tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định. Thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố, đã xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực môi trường 01 trường hợp với số tiền 3,5 triệu đồng; lập biên bản xử phạt
vi phạm hành chính 02 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với số tiền 20
triệu đồng và buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm. Phối hợp với các sở ngành của
tỉnh kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
trên địa bàn thành phố.
6. Công tác Tài chính:
- Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách thành phố đạt 304,84 tỷ đồng, bằng
44,55% KH, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Nhìn chung, thu ngân sách thành phố trong
6 tháng đạt thấp so với kế hoạch Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố đề
ra,hiện nay ngành tài chính, thuế đang tập trung cố gắng trong công tác thu ngân
sách để cuối năm đạt so với kế hoạch đề ra.
- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện 300,54 tỷ đồng, bằng
40,85% so KH, tăng 12,8% so với cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển 59,15 tỷ
đồng bằng 39,64% KH, tăng 18,1% so với cùng kỳ, chi thường xuyên 182,19 tỷ đồng,
bằng 36,95% KH, tăng 9,1% so với cùng kỳ.
7. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp:
Tổng diện tích cây trồng 6 tháng đầu năm 8.429,59 ha, đạt 93,1% KH, tăng
2,64% so cùng kỳ. Trong đó diện tích gieo trồng cây hàng năm 3.988,03 ha, đạt
85,65% KH, tăng 6,85% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt
6.783,09 tấn, đạt 39,97% KH, tăng 83,42% so cùng kỳ (Sản lượng thóc 6.531,3 tấn
tăng 92,25% có cùng kỳ).
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- Sản xuất vụ Đông xuân: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 20112012 đạt 1.873,99 ha, đạt 98% KH vụ đông xuân, đạt 20,7% so KH năm, tăng
13,39% so cùng kỳ. Trong đó: diện tích lúa gieo cấy 1.062 ha, đạt 100% so KH,
năng suất đạt 61,5 tạ/ha, sản lượng 6.531 tấn đạt 97,93% KH, tăng 90,47% so với
cùng kỳ; ngô 45,78 ha, năng suất ước đạt 48 tạ/ha, sản lượng 220 tấn; rau xanh các
loại 690,21 ha; đậu đỗ các loại 9,4 ha; cây hàng năm các loại khác 54,8 ha… Diện
tích vụ đông xuân đến nay đã thu hoạch xong, năng suất và sản lượng đạt khá cao
do thời tiết thuận lợi và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
* Tình hình thiên tai: trên địa bàn thành phố xảy ra mưa đá và gió lốc gây
thiệt hại làm 115 nhà bị tốc mái, diện tích rau màu bị ngập úng khoảng 900ha và
một số loại cây công nghiệp khác (ước thiệt hại khoảng 50%). Các cơ quan, địa
phương đã tiến hành kiểm tra xác định thiệt hại và thành phố đã xuất ngân sách 87
triệu đồng hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách và
gia đình khó khăn.
- Tiến độ gieo trồng vụ mùa 2012: Diện tích gieo trồng đạt 2.114,04 ha,
trong đó: Lúa nước 1.005,84 ha (đạt 60,96% KH), ngô 262 ha, sắn 88 ha, rau màu
các loại khác 486,1 ha…
- Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm trên địa bàn 4.441,6 ha đạt 100,98%
KH, bằng 99,09% so cùng kỳ. Trong đó cây công nghiệp lâu năm 4.290,4 ha đạt
101,35 KH, giảm 1,22 so cùng kỳ. Diện tích cây cà phê 3.263,4 ha, cao su 760 ha,
hồ tiêu 197 ha,…
- Chăn nuôi - Thú y: Theo số liệu thống kê đến ngày 1/4/2012: Đàn trâu
201 con đạt 100,5 % KH, tăng 5,24% so cùng kỳ; Đàn bò 13.927 con đạt 103,01%
KH, tăng 4,01% so cùng kỳ; Đàn lợn 52.568 con đạt 76,84 % KH, tăng 15,1% so
cùng kỳ; Gia cầm 153,22 ngàn con, tăng 18,39% so cùng kỳ. Thực hiện theo Kế
hoạch tiêm phòng vacxin, đã triển khai tiêm phòng 25.000 liều vaccine kép phòng
dịch cho heo và 11.500 liều vaccine tụ huyết trùng trâu, bò.
- Lâm nghiệp: Các đơn vị trồng và chăm sóc rừng chuẩn bị kế hoạch trồng
mới năm 2012, hiện đang chăm sóc và dọn thực bì. Tổ chức Lễ trồng cây đời đời
nhớ ơn Bác Hồ tại Trung tâm huấn luyện quân sự thành phố, tổ 2, phường Chi
Lăng thu hút hơn 700 lượt người tham gia trồng hơn 3.000 cây thông trên diện tích
2 ha.
Phối hợp với các ngành của tỉnh kiểm tra truy quét lâm tặc trên địa bàn
thành phố, đã kiểm tra 40 cơ sở phát hiện 01 cơ sở vi phạm, tạm giữ 1,42m3 gỗ
không rõ nguồn gốc, vụ việc do Đội kiểm lâm cơ động số 2 xử lý theo quy định
của pháp luật.
- Thuỷ lợi: Tập trung chỉ đạo các xã, phường kiểm tra các công trình thủy
lợi và các hồ chứa điều tiết nguồn nước hợp lý; tổ chức nạo vét kênh mương, tu bổ
sửa chữa các công trình thuỷ lợi đảm bảo nước tưới cho cây trồng vụ mùa năm
2012.
- Công tác khuyến nông: Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình sản
xuất có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với
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điều kiện thời tiết hiện nay, chuyển đổi 150 ha vùng không chủ động được nước
tưới vào gieo trồng một số cây trồng chịu hạn. Triển khai xây dựng mô hình nuôi
cá chình và cá rô đầu vuông thương phẩm thuộc dự án khoa học công nghệ năm
2012. Triển khai dự án nông thôn miền núi cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã
Tân Sơn thực hiện mô hình trồng cà phê vối năng suất, chất lượng cao và mô hình
trồng tiêu.
8. Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây
dựng nông thôn mới:
Đến nay, các xã và thành phố đã hoàn thành việc xây dựng đồ án, đề án xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Thành phố đã tiến hành phân khai
nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm
2012 cho các xã và tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các
hạng mục công trình theo kế hoạch được giao. Cụ thể: công tác quản lý, tuyên
truyền 30 triệu đồng; nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa An Phú 200 triệu đồng;
nâng cấp khu văn hóa thể thao xã Biển Hồ 270 triệu đồng; nâng cấp sân thể
thao xã Diên Phú 400 triệu đồng.
II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:
1. Công tác văn hoá, thông tin - 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 năm 2011 của Thành ủy Pleiku về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công
trình hạ tầng đô thị đến năm 2020. Vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn
minh đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông.
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao phục vụ nhu cầu hưởng
thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, cán bộ công nhân viên chức như: Lễ hội giao thừa
bắn pháo hoa mừng xuân Nhâm Thìn 2012, Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, giải
Việt dã Kpa Klơng lần thứ 33, Hội thao CNVC-LĐ lần thứ 20, giải bóng bàn chào
mừng ngày thể thao Việt Nam, giải bóng đá 5 người thanh niên công nhân viên chức
thành phố Pleiku... và tham gia tốt các giải thi đấu thể thao do Tỉnh tổ chức 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 270 chương trình, 1350 tin, 442 bài phóng sự, gương
người tốt việc tốt. Mạng viễn thông trên địa bàn liên tục được mở rộng, tính đến
nay trên địa bàn thành phố có 315 trạm thu phát sóng (BTS), tổng số thuê bao điện
thoại đạt 259.520 thuê bao, mật độ điện thoại đạt 118,02 máy/100 dân.
Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn đã đi vào nề nếp,
chấp hành tốt các quy định của nhà nước; đã tổ chức kiểm tra, xử lý 05 cơ sở kinh
doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa vi phạm quy định; phối hợp với các ngành chức
năng của tỉnh xử lý nghiêm các vi phạm hoạt động kinh doanh không đúng quy định
tại một số nhà hàng, vũ trường, khách sạn...Tiến hành cấp giấy phép kinh doanh
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karaoke cho 09 cơ sở (trong đó có 03 cơ sở cấp mới, 06 cơ sở cấp lại), hiện trên địa
bàn thành phố có 63 cơ sở kinh doanh karaoke.
- Trang thông tin điện tử thành phố: Đã thực hiện, đăng tải hơn 610 tin, bài
với nội dung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương điển hình tiên tiến làm theo lời
Bác, phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 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 2012; trong đó tập trung chú trọng tuyên
truyền về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 18/11/2011 của Thành ủy về đầu
tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020; 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...
2. Công tác Giáo dục và Đào tạo: Năm học 2011- 2012, ngành Giáo dục
thành phố có 78 trường (27 trường Mầm non, 14 trường THCS, 04 trường tiểu học
và THCS, 33 trường Tiểu học) với 48.632 học sinh, 2913 cán bộ, giáo viên và
nhân viên. Thực hiện dạy đầy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch giáo
dục đúng quy định, đẩy mạnh việc cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng
cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo
dục THCS và Tiểu học đúng độ tuổi, hiện đang duy trì 5 lớp bổ túc với 111 học
viên. Thường xuyên kiểm tra, quán triệt, chấn chỉnh việc tổ chức 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 phát triển rộng khắp, hiện thành phố có 330 chi
hội khuyến học với hơn 60% số hộ đăng ký gia đình hiếu học; duy trì và nâng cao
chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng chương trình
học tập phù hợp với các nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, thực
hiện Thông tư số 96/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách
Nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục duy trì và mở rộng các
lớp bổ túc văn hóa để đẩy mạnh việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS và
Tiểu học đúng độ tuổi.
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 thành phố đang quản lý và chi trả trợ cấp cho 2.635 đối tượng chính sách
có công với cách mạng, 3.825 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; đã tiến hành chi trả hơn
15,697 tỷ đồng. Tiến hành cấp phát đầy đủ thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng đang
hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội tại cộng đồng và cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2012 cho
người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vùng II không thuộc hộ nghèo đúng theo quy
định, trong đó BHYT cho người nghèo là 3.264 thẻ và người đồng bào DTTS vùng II
không thuộc hộ nghèo là 4.172 thẻ. Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Chương trình 167 của Chính phủ, hiện nay,
thành phố đã hoàn thành 178/179 căn nhà, đạt tỷ lệ 99,4%, trong đó ngân sách
Trung ương hỗ trợ 1,075 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 206 triệu đồng, có 166
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hộ gia đình vay vốn từ Ngân hàng CSXH tỉnh với tổng kinh phí là 1,32 tỷ đồng và
vốn huy động nhân dân đóng góp hơn 1,9 tỷ đồng. Đã cấp phát tiền hỗ trợ chi phí
học tập cho 43 trường Mầm non, phổ thông trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 15
tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện công tác thẩm định hồ sơ và chi trả tiền cấp bù học phí,
hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên năm 2011-2012 theo Nghị định
49/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Ra Quyết định đưa 20 đối tượng nghiện ma túy, 01
đối tượng mại dâm vào Trung tâm chữa bệnh - giáo dục – lao động xã hội Tỉnh.
4. Công tác nội vụ:
- Công tác tổ chức chính quyền: Thành lập, kiện toàn 39 đoàn, hội đồng, ban
chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ của thành phố. Tuyển dụng, bố trí công tác 20
viên chức, 89 công chức cấp xã; huỷ Quyết định tuyển dụng 04 viên chức sự nghiệp;
công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức cho 29 viên chức; bổ
nhiệm mới, bổ nhiệm lại 11 công chức viên chức; công nhận hiệu trưởng, hiệu phó 04
trường Mầm non tư thục; bổ nhiệm 01 Trưởng Công an xã, 01 phó trưởng Công an xã,
miễn nhiệm 04, bổ nhiệm 05 phó chỉ huy trưởng BCH quân sự xã. Phê chuẩn kết quả
bầu cử bổ sung 03 thành viên UBND xã, phường. Hoàn thành phân loại đơn vị hành
chính cấp xã theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ với 05 phường loại I, 15
phường, xã loại II, 03 xã loại III; hoàn thành kế hoạch xây dựng biên chế công chức
hành chính và biên chế sự nghiệp năm 2013, nhu cầu tuyển dụng CCVC năm 2012 của
thành phố. Nâng bậc lương thường xuyên cho 563 công chức, viên chức thành phố và
55 công chức cấp xã, 05 cán bộ tăng cường; xếp lương 09 cán bộ chuyên trách cấp xã,
chuyển xếp ngạch lương cho 55 viên chức.
- Công tác tôn giáo: Nhìn chung sinh hoạt của các tôn giáo trên địa bàn
thành phố ổn định, tuân theo đúng quy định, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng,
tôn giáo đặc biệt trong dịp đại lễ phật đản; thành phố tổ chức đi thăm và tặng quà
các chùa, tịnh xá, các vị chức sắc, phật tử tiêu biểu trên địa bàn.
- Công tác cải cách hành chính: Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động
của bộ phận “một cửa hiện đại” tại UBND thành phố; hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ
và tiến hành lắp đặt hệ thống máy tính, các cơ sở vật chất để chuẩn bị đưa vào hoạt
động bộ phận “Một cửa hiện đại” phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của
các tổ chức, cá nhân. Qua thời gian xây dựng, triển khai chương trình quản lý chất
lượng ISO 9001-2008, UBND thành phố đã được Tổng cục kiểm tra đo lường chất
lượng Việt Nam chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của UBND thành phố phù
hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008, hiện nay các phòng ban đưa vào
áp dụng đạt hiệu quả cao. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận và
giải quyết 45.754 lượt hồ sơ, thu lệ phí hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó: Văn phòng đăng ký
QSDĐ 15.108 hồ sơ, thu lệ phí hơn 1,4 tỷ đồng; Chi cục Thuế 23.552 hồ sơ, tư vấn trực
tiếp qua điện thoại 1.403 trường hợp, không thu lệ phí; phòng Tư pháp 441 hồ sơ, thu lệ
phí hơn 8,4 triệu đồng; Tài chính – Kế hoạch 457 hồ sơ, thu lệ phí hơn 13 triệu đồng;
phòng Quản lý đô thị 652 hồ sơ, thu lệ phí hơn 28 triệu đồng; Công an thành phố 4.804
hồ sơ; phòng Tài nguyên môi trường 740 hồ sơ, không thu lệ phí; Chi cục thuế 23.552
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hồ sơ, tư vấn 1.403 trường hợp, không thu lệ phí. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các
xã, phường giải quyết 105.597 lượt hồ sơ, thu lệ phí hơn 1,3 tỷ đồng.
- Công tác thi đua khen thưởng: Tổng kết phong trào thi đua năm 2011 có 43
tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 14 tập thể đạt “Đơn vị
tiên tiến”, 232 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 319 cá nhân đạt danh
hiệu “Lao động tiên tiến”, 176 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”;
173 tập thể và 394 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện kế hoạch
Nhà nước năm 2011. Trong 06 tháng đầu năm 2012, xét khen thưởng theo chuyên đề,
đột xuất cho 32 tập thể, 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn.
5. Công tác Dân tộc: Đã 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. Tiến hành khảo sát và
hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ gia đình bị hạn hán trong mùa giáp hạt và tình hình
phát triển kinh tế - xã hội ở 13/42 làng đồng bào DTTS để tiến hành đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng ở các làng. Vận động nhân dân tại cộng đồng giúp ngày công làm nhà
cho hộ nghèo theo chương trình 167 và Quyết định 67 của Chính Phủ.
6. Công tác Y tế: Trong 6 tháng, trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra,
tuy nhiên vẫn còn rải rác một số bệnh truyền nhiễm như: bệnh chân - tay- miệng 31
cas, sốt rét 30 cas... Hiện thành phố đang quản lý và điều trị 13 bệnh nhân nhiễm
HIV/AIDS, 208 bệnh nhân tâm thần. Duy trì thường xuyên công tác khám chữa bệnh
cho nhân dân, đã tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 37.526 lượt bệnh nhân (đạt 37,5%
kế hoạch) và có hơn 31.638 lượt bệnh nhân đến khám, cấp thuốc tại các Trạm y tế cơ
sở. Đã tiến hành kiểm tra 68 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên
địa bàn, qua kiểm tra, phát hiện 35 cơ sở vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực
phẩm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 65 triệu đồng. Công tác dân số
- Kế hoạch hóa gia đình được chú trọng và đạt được những kết quả tích cực, tổ
chức bộ máy ổn định, hoạt động chuyên môn có chất lượng, tổ chức 01 đợt chiến
dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2012 đạt và vượt kế hoạch được giao; Tỷ lệ
sinh con thứ 3 trở lên là 10,08% (giảm 4,98% so với cùng kỳ); tổng số trẻ mới sinh
đến tháng 6 năm 2012 là 1.071 trẻ.
7. Công tác Hội chữ thập đỏ: Công tác xây dựng hội cơ sở luôn được quan
tâm để hoạt động Hội ngày càng có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.
Vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố tham gia
ủng hộ, tặng quà cho 2.438 gia đình người nghèo có điều kiện đón Tết nguyên đán
Nhâm Thìn với tổng số tiền trên 775 triệu đồng. Ngoài ra, còn vận động các cơ sở
khám chữa bệnh tư nhân khám bệnh miễn phí, hỗ trợ thuốc cho bệnh nhân nghèo,
vận động nhân dân đưa con em đi tiêm phòng đủ 6 bệnh ở trẻ em.Tiếp tục thực
hiện có hiệu quả cuộc vận động “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân
đạo” vận động các đoàn viên thanh niêm tham gia chương trình hiến máu tình
nguyện với 168 đơn vị máu. Tổng số tiền mà Hội thực hiện trong 6 tháng đầu năm
2012 trên 970 triệu đồng.
III. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng:
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1. Tình hình an ninh, chính trị: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn
thành phố tiếp tục giữ vững ổn định và có chuyển biến tích cực, tạo môi trường và
điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Trong 6 tháng đầu năm có
3.787 lượt (2.511 người) khách nước ngoài, Việt kiều về thăm thân nhân trên
địa bàn thành phố.
2. Công tác quân sự địa phương: Hoàn thành việc củng cố xây dựng lực
lượng dân quân tự vệ toàn thành phố đạt 1,17 % so với tổng dân số; Tổ chức bồi
dưỡng Kiến thức Quốc phòng – An ninh Đối tượng 5: 104 đồng chí; Giao quân
năm 2012 được 310/310 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu, xử lý chống trốn lệnh khám
sức khoẻ năm 2012 là 7/7 trường hợp; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển
quân năm 2012, triển khai công tác năm 2013; Chỉ đạo công tác diễn tập năm 2012
cho 06 đơn vị (xã Gào, Ia Kênh, Diên Phú, Trà Đa, Tân Sơn, phường Thống Nhất).
3. Công tác trật tự an toàn xã hội:
- Tai nạn giao thông: Xảy ra 17 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ), làm chết
19 người (giảm 04 người so với cùng kỳ), bị thương 11 người (tăng 05 người so
với cùng kỳ), tài sản thiệt hại khoảng 72 triệu đồng (tăng 06 triệu đồng); ngoài ra
còn xảy ra 67 vụ va quệt làm bị thương nhẹ 93 người, tài sản thiệt hại khoảng 47
triệu đồng.
Lực lượng CSGT, CSTT, Công an các xã, phường thường xuyên tuần tra,
kiểm soát địa bàn, đã xử phạt 10.590 trường hợp vi phạm, với số tiền hơn 3,6 tỷ
đồng. Trong đó, lực lượng CSGT xử phạt 5.543 trường hợp, với số tiền hơn 2,3 tỷ
đồng, tước 228 Giấy phép lái xe; lực lượng CSTT-CĐ xử phạt 1.101 trường hợp,
với số tiền hơn 508,5 triệu đồng, nhắc nhở 6.915 trường hợp vi phạm khác; Công
an 23 xã, phường xử phạt 3.946 trường hợp, với số tiền 798,3 triệu đồng, nhắc nhở
trên 10.000 trường hợp vi phạm khác.
- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 82 vụ (giảm 14 vụ so với cùng kỳ), làm chết
08 người (tăng 05 người), làm bị thương 17 người (tăng 01 người), tài sản thiệt
hại khoảng 1,4 tỷ đồng (giảm 2,8 tỷ đồng). Trong đó đáng chú ý là một số loại tội
phạm xảy ra nhiều như: giết người 07 vụ (tăng 04 vụ so với cùng kỳ); Cướp tài
sản 05 vụ (giảm 06 vụ so với cùng kỳ), cố ý gây thương tích 09 vụ (giảm 01 vụ),
trộm cắp tài sản 36 vụ (giảm 11 vụ); cướp giật tài sản 09 vụ (giảm 02 vụ) và một
số loại tội phạm khác. Tỷ lệ điều tra, làm rõ đạt 76%, thu hồi tài sản trị giá
khoảng 418 triệu đồng trả cho người bị hại.
- Phạm pháp kinh tế, môi trường: Đã phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm
trật tự về kinh tế (tăng 12 vụ so với cùng kỳ), thu giữ 45,202 m3 gỗ các loại, 315 kg
thịt heo rừng không rõ nguồn gốc xuất xứ và 20 ĐTDĐ các loại, tạm giữ 11 xe ô
tô. Cùng với các ngành của tỉnh, thành phố đã giải quyết 02 vụ chặt phá lấn chiếm
rừng và 13 vụ vi phạm khác trong lĩnh vực môi trường, kiểm tra an toàn thực phẩm
tại 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, chế biến bún, phở, miến; xử
phạt hành chính hơn 287 triệu đồng.
- Tội phạm ma tuý: phát hiện, bắt giữ 08 vụ - 09 đối tượng có hành vi mua
bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, 02 vụ trồng cây cần sa. Ngoài ra, lập thủ tục
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đưa 13 đối tượng nghiện ma tuý vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh cai
nghiện bắt buộc.
- Tai, tệ nạn xã hội: xảy ra 02 vụ tai nạn lao động (tăng 01 vụ so với cùng
kỳ), chết 02 người; 06 vụ tự tử (giảm 02 vụ so với cùng kỳ) chết 06 người; 03 vụ
chết đuối (tăng 01 vụ) chết 03 người; 01 vụ điện giật (Chư Ă) làm chết 01 người.
- Công tác PCCC: xảy ra 05 vụ cháy (Hội Phú, Phù Đổng, IaKring, Đống
Đa, Chi Lăng mỗi nơi 01 vụ), bằng so với cùng kỳ, làm chết 03 người, tổng giá trị
tài sản thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
4. Công tác Thanh tra:
- Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận mới 69 đơn
(52 kiến nghị, 12 khiếu nại, 05 tố cáo), đơn tồn năm trước chuyển qua 17 đơn (12 kiến
nghị, 03 khiếu nại, 02 tố cáo), nâng tổng số đơn thành phố phải giải quyết trong 6 tháng
là 86 đơn (64 kiến nghị, 15 khiếu nại, 07 tố cáo). Đã chuyển, trả 14 đơn (12 kiến nghị,
02 khiếu nại), đã giải quyết 50 đơn (39 kiến nghị, 08 khiếu nại, 03 tố cáo); hiện đang
xem xét giải quyết 22 đơn (13 kiến nghị, 05 khiếu nại, 04 tố cáo).
Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên,
trong 6 tháng thành phố đã tiếp 90 lượt công dân đến phản ánh, trình bày những vấn đề
còn vướng mắc (giảm 11 lượt so với cùng kỳ năm 2011).
- Công tác thanh tra kinh tế - xã hội: Đã tiến hành 03 cuộc thanh tra về quản lý,
điều hành thu, chi ngân sách và tài chính khác tại 03 đơn vị (phường Hội Thương, xã
An Phú, trường mầm non Hoa Hồng). Hiện nay, đã kết thúc hai cuộc thanh tra tại xã
An Phú và phường Hội Thương.
5. Công tác tư pháp, thi hành án: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật năm 2012; đôn đốc các xã, phường xây dựng kế hoạch công tác tư
pháp, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của từng đơn vị nhằm thực
hiện đồng bộ, hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm
đã cấp phát 1.350 tài liệu tuyên truyền tại khu dân cư và 264 tài liệu tuyên truyền một
số quy định của pháp luật người dân nên biết cho 23 xã, phường. Duy trì thường xuyên
chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh –
Truyền hình thành phố và “Hỏi đáp pháp luật” trên trang thông tin điện tử của thành
phố.
- Công tác đăng ký - quản lý hộ tịch: Thay đổi cải chính hộ tịch cho người từ
đủ 14 tuổi trở lên 55 trường hợp, cấp lại 97 bản chính Giấy khai sinh. Tổng số lệ phí thu
được hơn 58,7 triệu đồng. Ủy ban nhân dân các xã, phường đã thực hiện đăng ký
16.430 trường hợp hộ tịch.
- Công tác chứng thực – hoà giải cơ sở: Tổ chức chứng thực 62.846 hồ sơ các
loại (trong đó thành phố chứng thực 289 hồ sơ, các xã, phường chứng thực 62.557 hồ
sơ), tổng số tiền thu được 813,144 triệu đồng. UBND các xã, phường tiếp nhận giải
quyết tổng số 67 vụ việc tranh chấp, trong đó: hoà giải thành 40 việc, đang giải quyết
03 việc, hoà giải không thành 40 việc.
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6. Công tác Thi hành án: Tổng số việc phải thi hành là 1.420 việc, với số tiền
phải thu hơn 79,9 tỷ đồng, đã thi hành xong 525 việc/1.064 số việc có điều kiện thi
hành (đạt 49%), số tiền thu được hơn 9 tỷ đồng/49 tỷ đồng có điều kiện thi hành (đạt
18,43 %)
B. ĐÁNH GIÁ SỰ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ:
- Tập thể lãnh đạo và các Ủy viên UBND thành phố đã phát huy tinh thần trách
nhiệm, thống nhất cao trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiện đúng quy chế làm
việc của UBND thành phố, quy chế phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; luôn coi trọng và tiếp thu các ý
kiến đóng góp tham gia về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các cơ
quan; giải trình và xử lý kịp thời những ý kiến, kiến nghị, chất vấn của cử tri tại
các kỳ họp HĐND. Phối hợp với Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị tốt các
kỳ họp, chất lượng chuẩn bị các báo cáo, đề án phục vụ cho kỳ họp từng bước
được nâng cao, bảo đảm đúng tiến độ thời gian quy định.
- Bám sát chủ trương của của Tỉnh, các Nghị quyết của Thành ủy và Hội
đồng nhân dân thành phố, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã
hội theo kế hoạch đã đề ra. Trên cơ sở Nghị quyết của Thành uỷ, Hội đồng nhân
dân thành phố và nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước năm 2012, Lãnh đạo Uỷ ban nhân
dân thành phố thuờng xuyên theo dõi, đôn đốc nhằm phát hiện, tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các
đơn vị tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch.
- Thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, giải quyết một số vướng mắc các cấp; chỉ
đạo phát triển sản xuất vụ Đông xuân, vụ mùa, tập trung chuyển đổi giống cây
trồng, phòng chống khô hạn cho cây trồng, triển khai biện pháp phòng chống cháy
rừng; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; kiểm soát
mua bán, giết mổ, chế biến gia cầm và sản phẩm gia cầm.
- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; giải quyết những vướng mắc,
đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công
và kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch, tập trung
vào các công trình trường học để kịp thời phục vụ nhu cầu khai giảng năm học mới
2012 - 2013 và các công trình trọng điểm, công tác chỉnh trang đô thị.
- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Thường xuyên chỉ đạo công tác y tế, văn hoá, xã hội đảm bảo đáp ứng được nhu
cầu đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; giải quyết, thực hiện
các chế độ chính sách xã hội kịp thời. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục
tiêu gắn với chương trình xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, đầu tư cho
vùng căn cứ cách mạng, vùng ven.
- Tập trung chỉ đạo công tác giao quân, huấn luyện, diễn tập đạt chỉ tiêu kế
hoạch; chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Tập trung chỉ đạo các phòng ban, xã phường tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát, nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất, cải cách thủ tục
hành chính; duy trì có hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại với công dân.
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- Chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các xã phường, các cơ quan, đơn vị
trong công tác quản lý, điều hành; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham
nhũng; duy trì có hiệu quả việc đối thoại, tiếp xúc với công dân vào sáng thứ 7 hàng
tuần.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy, sự giám sát của Hội
đồng nhân dân thành phố, sự phối hợp và tạo điều kiện của các sở, ban, ngành của
tỉnh, các đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố, Mặt trận và đoàn thể của thành
phố và sự nỗ lực phấn đấu của các ban, ngành từ thành phố đến xã, phường, cùng
với việc triển khai thực hiện các chương trình lớn như mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo, chương trình chỉnh trang
đô thị theo Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Thành ủy, đề án văn minh đô thị
đã tạo điều kiện thuận lợi để UBND thành phố triển khai điều hành kế hoạch 6
tháng được thuận lợi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, các chỉ tiêu kinh tế
duy trì tốc độ phát triển hợp lý, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công
nghiệp, thương mại – dịch vụ và vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá so
với cùng kỳ. Tổ chức chu đáo, an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm các hoạt
động đón Tết Nguyên đán và kỷ niệm các ngày lễ lớn; không để xảy ra dịch bệnh
nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm. Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, đời
sống của đại bộ phận dân cư được nâng cao kể cả vật chất và tinh thần, bộ mặt đô
thị ngày càng đẹp và khang trang hơn; tình hình vi phạm trật tự đô thị giảm đáng
kể so với cùng kỳ. Chất lượng toàn ngành giáo dục ngày một nâng cao; việc dạy
học thêm đã được chấn chỉnh kịp thời. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục
thể thao ngày càng được mở rộng và phát triển đáp ứng được nhu cầu trong đời
sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Việc chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được
thực hiện tốt hơn; triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với các gia đình
chính sách, hộ gia đình nghèo, đối tượng trợ cấp thường xuyên và đồng bào dân
tộc có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn bộc lộ một số
hạn chế, tồn tại, đó là: Việc tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác của
một số phòng ban, chuyên môn chưa đảm bảo thời gian và tiến độ như kế hoạch đã
đề ra, ảnh hưởng đến công tác điều hành của lãnh đạo thành phố; Công tác thu
ngân sách chưa đảm bảo theo tiến độ, các cơ quan chuyên môn chưa chủ động
tham mưu cho thành phố để khai thác tốt các nguồn thu, đặc biệt là các nguồn thu
liên quan về sử dụng đất; Công tác tham mưu và triển khai kế hoạch xây dựng cơ
bản năm 2012 của các phòng, ban chuyên môn và các chủ đầu tư còn chậm, chưa
đạt yêu cầu tiến độ đề ra;Việc triển khai kế hoạch làm đường hẻm, đường giao
thông nông thôn của các xã, phường chưa đạt yêu cầu tiến độ và còn gặp nhiều
lúng túng trong việc triển khai, tuy nhiên các cơ quan chuyên môn và các xã,
phường chưa chủ động đề xuất tháo gỡ; Công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch
tại một số địa phương vẫn còn buông lỏng, chưa theo kịp với sự phát triển của đô
thị; việc kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, cơi nới, lấn chiếm vỉa
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hè để kinh doanh, mua bán vẫn chưa dứt điểm triệt để, xảy ra tình trạng tái vi phạm
khi xử lý; Tình hình trật tự xã hội diễn biến phức tạp. Mặc dù các cấp, các ngành có
nhiều cố gắng triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông nhưng
kết quả chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Tình hình an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn
nhiều yếu tố bất ổn. Một số trường hợp tranh chấp, khiếu nại phức tạp chưa được giải
quyết dứt điểm. Tại một số địa phương, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ
quốc vẫn chưa được quan tâm thường xuyên. Nhân dân vẫn còn chủ quan, mất
cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật vẫn chưa cao. Các hoạt động văn hóa thể
thao, dịch vụ văn hóa còn phức tạp, chưa chặt chẽ, trong 6 tháng đầu năm hoạt
động của một số tà đạo nổi lên như: thanh hải vô thượng sư, đạo tràng niệm phật
vãng sanh, pháp luân công, tuy đã được các cơ quan chức năng kiềm chế nhưng
còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
D. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012:
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2012, để hoàn thành
các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Thành uỷ, HĐND Thành phố đã đề ra, trong 6
tháng cuối năm UBND thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND các
xã, phường cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Về Kinh tế:
- Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm
2012, tổ chức rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, những yếu kém tồn tại,
trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế
hoạch kinh tế - xã hội năm 2012.
- Tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, phường tăng cường phối hợp trong
công tác thu ngân sách, nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và kiểm tra chất lượng các công trình xây
dựng cơ bản năm 2011 chuyển tiếp và các công trình xây dựng cơ bản năm 2012.
- Trong công tác quản lý đô thị cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh hơn nữa
công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng trái phép, quan tâm
hơn nữa trong công tác hậu kiểm sau khi cấp phép, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng
lề đường làm nơi buôn bán.
- Chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn nông dân chăm sóc, thu hoạch các loại
cây trồng vụ mùa 2012 và chuẩn bị các điều kiện cho vụ Đông xuân năm 20122013 theo đúng kế hoạch; tổ chức nạo vét kênh 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 phòng chống lụt bão trong mùa
mưa.
- Duy trì thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh ở gia
súc, gia cầm không để dịch bệnh xảy ra; tăng cường công tác kiểm tra tình hình
mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm tại các chợ trên địa bàn.
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- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật; đẩy
mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; triển khai xây dựng phương
án giá đất năm 2013. 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
di dời các cơ sở gây ô nhiễm ở khu dân cư vào Cụm công nghiệp Diên Phú.
2. Về văn hoá – xã hội:
- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm an toàn giao thông 2012. Tiếp tục triển
khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị . Tổ chức tốt các hoạt
động văn hóa – thể thao để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của mọi
tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Tập trung triển khai tổ chức tốt Hội thi
thể thao dân tộc thiểu số thành phố Pleiku năm 2012 và tham gia tốt các hoạt động
văn hóa – thể thao do Tỉnh tổ chức.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự… phục vụ cho năm
học mới 2012-2013. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo tốt công tác sinh hoạt hè
cho học sinh.
- Hoàn thành công tác quy hoạch CBCCVC năm 2012; Chuẩn bị công tác
đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở năm 2012. Khảo sát thống kê số lượng chức
sắc, chức việc, tín đồ theo các tôn giáo trên địa bàn.
- Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về y tế - dân
số KHHGĐ, tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ
em năm 2012. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt
trong dịp tết Trung thu và đầu năm học năm 2012-2013.
3. Về an ninh - quốc phòng:
- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn vào ban đêm nhằm đảm
bảo an toàn tuyệt đối ANTT trên địa bàn. Tiếp tục tập trung lực lượng, tổ chức
tấn công truy quét tội phạm nhằm đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.
- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm quân số, tuần tra
kiểm soát địa bàn đảm bảo an toàn. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy lực
lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, hoàn thành công tác huấn luyện và diễn
tập các lực lượng. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2012 (TA 2012) cho 06
xã, phường theo kế hoạch.
- Tăng cường các biện pháp tuyên tuyền, phổ biến pháp luật, vận động
quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, chấp hành
nghiêm Luật giao thông đường bộ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội một cách thường
xuyên, hiệu quả. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANQG trong tình
hình mới.
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- Tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới như Luật Thanh tra, Luật
Khiếu nại, Luật Tố cáo… cho cán bộ công chức các xã, phường và các ban ngành
thuộc thành phố.
- Tiếp tục tổ chức tốt công tác thi hành án đạt hiệu quả, đôn đốc các xã,
phường chủ động trong công tác thi hành án.
- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo theo đúng quy định
của pháp luật. Làm tốt công tác tiếp công dân định kỳ.
Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu
năm và những nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012; Uỷ ban nhân dân thành
phố Pleiku đề nghị UBMTTQ thành phố và các đoàn thể của thành phố phối hợp
chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thành phố trong quá trình chỉ đạo điều hành thực
hiện các chỉ tiêu kế hoạch; đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực
thuộc thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường phải 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 nhiệm vụ của kế hoạch năm 2012./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh;
- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- Cục Thống kê Tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND Thành 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;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu VT-UB.
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(đã ký)
Bùi Tiến Dũng
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