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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Sau khi xem xét báo cáo số
/BC-UBND ngày /7/2020 của UBND thành
phố Pleiku về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm
vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban
Pháp chế - HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố
tại Kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành với báo cáo số
thành phố Pleiku với các nội dung:

/BC-UBND ngày

/7/2020 của UBND

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2020
Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 xảy ra đã tác động
đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta, tỉnh Gia Lai nói chung và thành phố Pleiku nói
riêng, trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy, sự
phối hợp của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, UBND Thành phố đã tập trung điều
hành, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác năm 2020 và đạt được những kết
quả quan trọng:
Tình hình kinh tế của Thành phố nhìn chung ổn định, tổng giá trị sản xuất 6
tháng đầu năm (theo giá so sánh 2010) thực hiện là 14.172,3 tỷ đồng, đạt 47,91% so
với kế hoạch và tăng 5,35% so với cùng kỳ. Trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản
tăng 4,85% so với cùng kỳ, công nghiệp và xây dựng tăng 0,15% so với cùng kỳ và
dịch vụ tăng 9,81% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân thực
hiện: 2.181,9 ha, đạt 100,54% so với kế hoạch, tăng 3,24% so với cùng kỳ; Thành
phố đã triển khai, xây dựng thành công 03 làng nông thôn mới theo kế hoạch, rà soát,
đầu tư 01 xã nông thôn mới nâng cao.
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai đúng quy định của pháp luật về đầu
tư công, các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng được triển khai ngay từ đầu năm. Trong
quá trình thực hiện, UBND Thành phố đã tăng cường công tác theo dõi, chỉ đạo việc
thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình chào mừng Đại hội
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Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kết quả 6 tháng, tổng giá
trị giải ngân đạt trên 51% kế hoạch vốn năm 2020.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, tiếp tục có những bước
phát triển toàn diện. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hiện Thành phố quản lý 81
trường học(1), trong đó 38 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 46,9%. Ngành giáo dục
thành phố đã chỉ đạo các trường triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh đi học trở lại sau
thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành năm học 2019 -2020 theo
kế hoạch; trong lĩnh vực y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng, chống
các loại dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn Thành phố; Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm ATTP
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, thực hiện thí điểm công tác
thanh tra chuyên ngành ATTP.
Việc triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XI)
tiếp tục được quan tâm, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới đã tạo các điều kiện về vật chất, tinh thần cho người dân tại các
làng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định
của pháp luật, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được
các ngành, các cấp quan tâm, đã huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn; công tác giảm nghèo bền vững đã huy động được sự tham gia của cả
hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn Thành phố.
Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp, hợp tác xã được UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo; nâng cao trách
nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2019, Thành phố xếp thứ 5
toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, tăng 02 bậc so với năm 2018, tỷ lệ hồ trả trễ
hạn 6 tháng đầu năm 2020 chiếm 0,23%...; thành lập mới 239 doanh nghiệp, bằng
33,7% Kế hoạch; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 859/NQ-UBTVQH14 ngày
10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính xã
Chư HDrông và phường Chi Lăng thành đơn vị hành chính phường Chi Lăng mới, hệ
thống chính trị của phường Chi Lăng đã đi vào hoạt động; các cấp, các ngành đã
chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến
tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Công tác phối hợp giữa UBND Thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện tốt; công tác quốc
phòng quân sự địa phương được triển khai hiệu quả, tổ chức giao nhận quân đạt đạt
100% chỉ tiêu trên giao, đón 195 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của người
dân ổn định; công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ
nạn xã hội đã được triển khai sâu rộng, số vụ an ninh xã hội, phạm pháp hình sự, tai
nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.
Trong đó: 13 trường ngoài công lập, 02 trường thuộc quân đội quản lý, tăng 01 trường so với năm học 2018-2019,
lý do thành lập mới trường MN tư thục.
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Tuy nhiên, trong thực hiện các nhiệm vụ còn những hạn chế, tồn tại như:
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt của đời
sống xã hội, các ngành, lĩnh vực kinh tế, dẫn đến tổng giá trị sản xuất đạt thấp, trong
đó các ngành công nghiệp, dịch vụ bị tác động rõ nét do dịch bệnh Covid-19; tình
hình thu ngân sách nhà nước theo phân cấp gặp nhiều khó khăn, thu tiền sử dụng đất
từ các dự án của Thành phố còn chậm, ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách nhà nước,
tổng thu ngân sách lũy kế 6 tháng bằng 35,1% KH tỉnh giao, bằng 29,9% KH thành
phố giao; tiến độ thành lập mới doanh nghiệp còn chậm, bằng 33,7% KH.
Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thực hiện Công trình Kè chống
sạt lở suối Hội Phú còn chậm so với yêu cầu; đến giữa và cuối vụ Đông - Xuân đã
xảy ra tình trạng khô hạn tại một số xã, phường, dẫn đến thiếu nước sản xuất, làm ảnh
hưởng đến năng suất vụ Đông - Xuân (2019 - 2020); số vụ phạm pháp ma túy, phạm
pháp môi trường tăng so với cùng kỳ.
Công tác tham mưu, phối hợp của một số phòng, ban, UBND các xã, phường
đôi lúc chưa đồng bộ, bảo đảm theo yêu cầu tiến độ, chất lượng công việc. Một số
cán bộ, công chức chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm, chưa tận tâm đối với
công việc, nhiệm vụ được phân công.
II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu (theo Phụ lục đính kèm)
III. Một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020). Để
bảo đảm hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020, HĐND Thành phố yêu cầu
UBND Thành phố, các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được
giao, phát huy tinh thần trách nhiệm có những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện,
trong đó:
2.1. Về lĩnh vực kinh tế
Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao
trên địa bàn các xã. Tăng cường theo dõi, nâng cao chất lượng của các hợp tác xã, tổ
hợp tác để liên kết nông dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Vận động, hướng dẫn
nhân dân sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch, gắn với áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ
thuật, phòng chống dịch bệnh hiệu quả; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn
vốn xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Trà Đa đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao,
xây dựng 04 làng nông thôn mới; duy trì nhịp độ sản xuất công nghiệp, quản lý tốt
các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động tại Trung tâm phát triển Cụm Công nghiệp
Diên Phú.
Đẩy mạnh công tác cải cải hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa
bàn, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách Trung ương, Tỉnh về hỗ trợ, phát
triển doanh nghiệp; triển khai tốt các giải pháp về thu ngân sách nhà nước, giảm nợ
đọng thuế bảo đảm hoàn thành đạt mức cao nhất Dự toán ngân sách Thành phố năm
2020. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất của Thành phố, tạo
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nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong chi ngân sách Thành phố, chỉ đạo thực hiện
tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm chi phí các hội nghị... theo đúng chỉ đạo của
Trung ương, Tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch Đầu tư công năm 2020
của Thành phố, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án có khối lượng, giá trị
giải ngân cao để thực hiện.
Rà soát, thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bảo đảm chất
lượng, đồng bộ để quản lý, phục vụ cho kêu gọi đầu tư, chú trọng công tác quản lý
theo quy hoạch được duyệt; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07-CT/TU ngày
08/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường trật tự kỷ cương trong
công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Pleiku, bảo đảm mỹ
quan, trật tự đô thị.
Đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
năm 2019, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn
2021-2030; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án
kêu gọi đầu tư, công trình trọng điểm; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường,
bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
2.2. Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành
phố về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ
chức hiệu quả các hoạt động chào mừng các sự kiện quan trọng: Lễ công bố Quyết định
công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai và Tuần lễ văn hóa du lịch chào mừng; chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020
- 2025); tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các hoạt động, dịch vụ văn hóa, quảng
cáo trên địa bàn.
Thực hiện tốt các quy định trong quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ở
các cấp học, nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư, tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
gia, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh học đường; tiếp tục triển khai thực
hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Xóa mù chữ đến
năm 2020” và Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng
họ, cộng đồng đến năm 2020”.
Chủ động trong giám sát dịch tễ, quyết tâm không để dịch bệnh Covid-19, xảy
ra trên địa bàn, tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện
kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ
nghèo...; tuyên truyền thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị,
Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Gia Lai, phấn đấu
hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế (giai đoạn 2016 - 2020) của Thành phố.
Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban
Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân
tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 20162020 và định hướng đến năm 2030, tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá theo quy định.
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2.3. Về lĩnh vực Nội chính
Triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày
25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới trên địa bàn; triển khai tốt công tác diễn tập cấp xã, phường. Xây dựng, thực
hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu;
Nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, kiên quyết
không để FULRO, “Tin lành ĐÊGA” tái phục hồi. Tập trung đấu tranh với các đối
tượng trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích; chỉ đạo các cơ quan chức năng
có các biện pháp xử lý quyết liệt hơn đối với các hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng
đen”... trên địa bàn.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu,
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền. Kiện toàn, xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực công tác, nâng cao đạo đức công
vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo
quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xét xử của Tòa án nhân dân Thành
phố, đẩy nhanh tiến độ thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND Thành phố nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Ban Kinh tế Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND Thành phố, các ý kiến tham gia của đại biểu tại Kỳ họp
để có các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế
hoạch năm 2020 đã được HĐND Thành phố, khóa XI thông qua.
2. Giao Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, các
Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND Thành phố khóa XI tổ chức giám sát việc thực hiện
Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao để giám sát, phối hợp thực hiện giám sát
việc triển khai Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND thành phố khóa XI - Kỳ họp thứ Mười ba thông qua
ngày 15/7/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:
- TTr HĐND tỉnh Gia Lai (báo cáo);
- UBND tỉnh Gia Lai (báo cáo);
- TTr Thành ủy (báo cáo);
- TTr HĐND Tp;
- Lãnh đạo UBND Tp;
- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể
chính trị - xã hội Tp;
- Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế;
- Các đại biểu HĐND Tp;
- Các cơ quan, đơn vị Tp;
- Văn phòng Thành ủy, HĐND-UBND Tp;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trịnh Duy Thuân
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Phụ lục: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020
(Kèm theo Nghị quyết số
/NQ-HĐND ngày /7/2020 của HDDND Thành phố)
_______________________________________

Stt

Nội dung chỉ tiêu

I Về các lĩnh vực Kinh tế
1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010)
+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản
+ Công nghiệp, xây dựng
+ Dịch vụ
2 Cơ cấu GTSX (giá hiện hành)
+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản
+ Công nghiệp, xây dựng
+ Dịch vụ
3 Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
4 Tổng thu NSNN theo phân cấp
5 Tổng chi NS địa phương
II Về các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
6 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
7 Thu nhập bình quân đầu người/năm
8 Tỷ lệ hộ nghèo
9 Lao động
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng
- Số LĐ được giải quyết việc làm mới
10 Tỷ lệ thôn/làng/tổ dân phố văn hóa
11 Tỷ lệ cơ quan/đơn vị đạt chuẩn văn hóa
12 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng

Đv tính

6 tháng đầu năm
Kế hoạch
2020
Thực hiện So sánh (%)

%
%
%
%

10,04
4,49
9,02
11,33

5,35
4,85
0,15
9,81

%
%
%
tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

3,92
43,16
52,92
8.030
1.536,26
1.326,41

4,43
43,26
52,31
3451,8
459,99
665,33

%
Tr. đồng
%

1,10
83,18
≤ 0,4

%
người
%
%
%

65,00
5.500
≥ 90,00
≥ 95,00
4,00

Ghi chú

So với cùng kỳ

42,99
29,94
50,16
Đánh giá cuối năm

63,4
1.800

32,73
Đánh giá cuối năm

3,97
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Stt

Nội dung chỉ tiêu

III Về Quốc phòng - An ninh
Tỷ lệ giao quân; xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn
13
tập, giáo dục quốc phòng - an ninh
14 Tỷ lệ xã, phường đạt loại I về an ninh trật tự

Đv tính

Kế hoạch
2020

%

100,00

%

100,00

6 tháng đầu năm

Ghi chú

100,00
Đánh giá cuối năm

