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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm,
triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Thực hiện Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết số
03-NQ/TU ngày 15/12/2020 của Thành ủy Pleiku về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021;
Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND thành phố Pleiku về các
chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm
2021; được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ
Thành ủy, sự gi m s t của HĐND Thành phố, sự phối hợp của các sở, ban, ngành của
Tỉnh, UBMTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Thành
phố, sự nỗ lực phấn đấu của các phòng, ban từ Thành phố đến xã, phường và nhân dân
các dân tộc trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã t p trung lãnh đạo, triển hai
thực hiện các mặt công tác trọng tâm trong 6 th ng đầu năm 2021 đạt được một số kết
quả sau:
I. Lĩnh vực Kinh tế:
1. Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện
21.993,58 tỷ đồng, đạt 42,719% so với kế hoạch và tăng 9,73% so với cùng kỳ.
Chỉ số gi tiêu dùng bình quân 6 th ng đầu năm tăng 0,27% so với bình quân cùng
kỳ, so với 5 năm gần đây thì chỉ số gi tiêu dùng 6 th ng đầu năm 2021 có mức
tăng thấp nhất.
Hoạt động kinh doanh v n tải tiếp tục ổn định, đã v n chuyển 2,83 triệu lượt
hành h ch, đạt 40,85% so với kế hoạch và giảm 6,57% so với cùng kỳ; v n chuyển
hàng hoá thực hiện 3,68 triệu tấn, đạt 49,08% so với kế hoạch và tăng 6,05% so với
cùng kỳ. Doanh thu v n tải thực hiện 931,05 tỷ đồng, đạt 45,43% so với kế hoạch và
tăng 0,67% so với cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 4.485,09 tỷ
đồng, đạt 48,87% so với kế hoạch và tăng 11,14% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành hai
ho ng ước thực hiện 37,92 tỷ đồng, giảm 34,11% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp
chế biến chế tạo ước thực hiện 2.999,44 tỷ đồng, tăng 10,51% so với cùng kỳ; ngành sản
xuất và phân phối điện, hí đốt, nước nóng... ước thực hiện 1.399,32 tỷ đồng, tăng
14,09% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác
thải... ước thực hiện 48,42 tỷ đồng, tăng 29,89% so với cùng kỳ.
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3. Đầu tư xây dựng cơ bản: Kế hoạch vốn năm 2021 của UBND thành phố đã
triển hai giao vốn (đợt 1, đợt 2): 409.480 triệu đồng1. Tổng khối lượng thực hiện
117.163 triệu đồng, đạt 28,61% ế hoạch. Khối lượng giải ngân 125.418 triệu đồng,
đạt 30,63% ế hoạch. Trong đó: Kế hoạch năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021:
74.201 triệu đồng (với 14 dự án). Giải ngân 30.554 triệu đồng, đạt 41,18% kế hoạch2;
Kế hoạch năm 2021: 335.279 triệu đồng (gồm ngân sách trung ương 31.300 triệu
đồng và ngân sách thành phố: 303.979 triệu đồng). Giá trị giải ngân: 94.864 triệu
đồng; đạt 28,29 % kế hoạch3. C c công trình hởi công mới UBND Thành phố đã chỉ
đạo c c cơ quan chuyên môn triển hai c c bước tiếp theo theo đúng quy định.
4. Công tác thu - chi ngân sách: Thu ngân s ch Nhà nước thực hiện đến
ngày 30/6/2021 đạt 703,455 tỷ đồng, bằng 43,48% KH Tỉnh giao, bằng 41,23%
KH Thành phố giao và tăng 48,95% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Thành phố đạt
754,728 tỷ đồng đạt 63,15% KH Tỉnh giao, đạt 57,69% KH Thành phố giao và
tăng 6,83% so với cùng kỳ; các khoản thu cân đối ước thực hiện 311,808 tỷ đồng,
đạt 62,44% kế hoạch giao.
Chi ngân sách Thành phố thực hiện đến ngày 30/6/2021 đạt 446,008 tỷ đồng,
bằng 37,32% KH Tỉnh giao, bằng 34,09% KH Thành phố giao. Trong đó: Chi đầu tư
phát triển đạt 89,884 tỷ đồng, bằng 17,76% KH Tỉnh giao, bằng 14,51% KH Thành
phố giao; Chi thường xuyên ước thực hiện 340,387 tỷ đồng, đạt 51,06% KH Tỉnh,
KH Thành phố giao.
* Tình hình nợ đọng thuế: Tính đến ngày 31/5/2021, tổng số nợ thuế là 349,2
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tỷ , trong đó: Nợ khó thu là 158 tỷ; Nợ chờ xử lý là 120,9 tỷ; Nợ có khả năng thu là
70,2 tỷ.
5. Công tác Quản lý, chỉnh trang đô thị: Cấp 696 giấy phép xây dựng, 106
giấy chứng nh n biển số nhà, 20 giấy phép ôtô vào đường cấm; tổ chức ra quân làm
công t c tr t tự đô thị, tạm giữ nhiều phương tiện và v t dụng vi phạm, giao cho c c xã,
phường tạm giữ và xử lý.
Tổ chức thu gom v n chuyển, quét dọn r c trên 209/239 tuyến đường chính có
tên và 730 tuyến đường hẻm trên địa bàn Thành phố; chăm sóc hệ thống cây xanh
đường phố; duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông, tho t nước đô thị; quản lý, v n hành
hệ thống điện chiếu s ng công cộng, 348 trạm điện, 25 chốt đèn tín hiệu giao thông và
38 chốt đèn cảnh b o giao thông.
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Tổng nguồn vốn giao 2 đợt: 423.574 triệu đồng, kế hoạch năm 2020 chuyền nguồn sang năm 2021: 74.201
triệu đồng; Đã chuyển vốn phân cấp cho xã, phường: 49.304 triệu đồng; Đã chuyển cho công t c đo đạc, đăng ý đất
đai: 38.991 triệu đồng.
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Nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu: 02 dự án: 17.733 triệu đồng. Giải ngân 3.733 triệu đồng; tỷ lệ giải ngân
21,05 % KH. Nguồn sử dụng đất: 10 dự án 56.469 triệu đồng. Giải ngân 26.821 triệu đồng; tỷ lệ giải ngân 47,5 % KH.
Các dự án bồi thường: 02 dự án 2.552 triệu đồng. Giải ngân 2.543 triệu đồng; tỷ lệ giải ngân 99,64 %KH.
3
Ngân s ch Trung ương: Kế hoạch vốn: 31.300 triệu đồng với 01 dự n. Đường nội thị: 31.300 triệu đồng; Đã
giải ngân 30.016 triệu đồng, đạt 95,9 % KH. Ngân sách Thành phố: Kế hoạch vốn: 303.979 triệu đồng với 25 dự án;
khối lượng thực hiện 125.987 triệu đồng, đạt: 41,45% KH; giải ngân 63.496 triệu đồng, đạt 20,89%KH. Công trình
chuyển tiếp: 17 dự án với số vốn 163.075 triệu đồng; giải ngân 45.699 triệu đồng, đạt 28,02% KH. Công trình khởi
công mới: 18 dự án với số vốn 140.904 triệu đồng; giải ngân 19.149 triệu đồng, đạt 13,59%KH.
4
Chi cục Thuế Thành phố đã thực hiện nhiều biện ph p để đẩy nhanh tiến độ thu hồi số thuế nợ đọng như: Ban
hành thông báo nợ gửi đến NNT đạt tỷ lệ 100%; ban hành Quyết định phong tỏa tài khoản ngân hàng; Thông báo hóa
đơn hông còn gi trị sử dụng đối các đơn vị theo quy định.
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T p trung chỉ đạo triển hai l p, phê duyệt và quản lý c c quy hoạch phân hu,
quy hoạch chi tiết, đã triển hai 35 đồ n quy hoạch5.
6. Bồi thường, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất: Năm 2021, thực
hiện 32 dự n6 (tăng 12 dự án so với cùng kỳ năm 2020) đã thực hiện hoàn thành 02
dự n7 (giảm 02 dự án hoàn thành so với cùng kỳ năm 2020). Trong 6 th ng đầu năm
2021, đã nh n mặt bằng và chi trả tiền cho 09 hộ gia đình, c nhân với tổng inh phí:
86,317 tỷ đồng (Tiến độ thực hiện đạt 45%, tăng so với cùng kỳ năm 2020: 52,515 tỷ
đồng); thu hồi diện tích 11.436 m2 đất (giảm diện tích thu hồi 579.082 m2 so với cùng
kỳ năm 2020).
7. Tài nguyên và môi trường: Xử lý 329 hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất với
diện tích: 27,32 ha gồm 2,75 ha đất ở 24,57ha đất nông nghiệp8; cho phép chuyển
mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 631 trường hợp với diện tích 16,4ha.
Chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và ế hoạch sử
dụng đất năm đầu Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chỉ
đạo thực hiện ế hoạch iểm tra, chấn chỉnh tình hình hoạt động hai th c ho ng
sản, xử lý tình trạng hai th c ho ng sản tr i phép trên địa bàn Thành phố.
8. Sản xuất nông lâm nghiệp: Hoàn thành ế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân
với tổng diện tích gieo trồng đạt 2.229,9 ha, đạt 103,72% so với ế hoạch và tăng
2,18% so với cùng ỳ9. Đầu vụ Đông xuân 2020-2021, thời tiết tương đối thu n lợi,
nhưng đến giữa và cuối vụ đã xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số xã,
phường, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và ph t triển của cây trồng, nhất là trên cây
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17 đồ án quy hoạch (trong đó 10 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các phường: Yên Đỗ, Yên Thế,
Tây Sơn, Chi Lăng, Hội Thương, Đống Đa, Phù Đổng, Thống Nhất, Hoa Lư, Hội Phú ; 01 Quy chế quản lý kiến trúc đô
thị Thành phố Pleiku; 03 đồ án điều chỉnh quy hoạch; 02 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và 01 đồ án Điều chỉnh quy
hoạch chi tiết được duyệt); phối hợp với c c nhà đầu tư tự ứng inh phí để triển khai thực hiện: 18 đồ án (Đã hoàn
thành 05 đồ n, đang triển khai l p quy hoạch 13 đồ án).

Đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng; Khu dân cư đường Nguyễn
Văn Linh; Khu dân cư Hội Phú; đường Hoàng Sa nối dài và vùng phụ c n; Cải tạo nút giao thông Phù Đổng;
Khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh (làng Ngol); Khu dân cư mới phát triển khu II nằm trong khu dân cư
Nguyễn Chí Thanh (Công ty TNG Hodlings); Trung tâm thương mại Pleiku; Chợ đầu mối, phường Ia Kring,
thành phố Pleiku; Quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng hu dân cư đường Lê Thánh
Tôn; hộ bà Võ Thị Thu Thủy - Lê Văn T m; đường Quyết Tiến nối dài; Hạ tầng du lịch Biển Hồ; Hộ ông
Bùi Thế Duy; Trạm Biến p 110 V Trà Đa và đấu nối; Bà huyện Thanh Quan; Khu đô thị Cầu Sắt; Đường
nội thị TP Pleiku - Hạng mục Lý Thái Tổ - Lê Thánh Tôn - Lê Đại Hành; Phương n sử dụng đất Sông Đà
(127 ha Trà Đa); Hộ ông Nguyễn Cần; Xây dựng nhà tạm cư, phường Hoa Lư; Quy hoạch chi tiết xây dựng
hu đô thị Diên Phú; Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên; Khu dân cư Trà Đa (Giai đoạn 2);
Khu t i định cư Trà Đa; Thu hồi đất đối với Công ty TNHH Phù Đổng; Thu hồi đất của CTCP V t tư Nông
nghiệp Gia Lai tự nguyện trả lại cho Nhà nước; Dự án sửa chữa lớn năm 2021 của các nhánh rẽ 500kv; Thu
hồi đất của CTCP XNK Y tế Gia Lai không có nhu cầu sử dụng và giao cho TTPTQĐ quản lý; Trung tâm
thương mại Plei u, đường Trường Chinh, phường Trà B ; Khu đất tổ hợp Trà Bá, tổ 2 phường Chi Lăng;
Khu đất 3ha Làng Ốp, phường Hoa Lư.
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Bồi thường hộ ông Bùi Thế Duy; hộ bà Võ Thị Thu Thủy - Lê Văn T m.
8
Lũy ế kết quả cấp GCNQSD đất lần đầu đến 31/5/2021 là: Tổng diện tích đất đã cấp: 16475,70
ha, trong đó đất ở: 1545,45 ha; đất nông nghiệp: 14930,21 ha. Đạt 90,52% so với thẩm quyền cấp giấy chứng
nh n QSD đất của Thành phố (16475,70ha/18.201,04ha – diện tích theo kiểm ê năm 2014).
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Trong đó, diện tích lúa 913 ha, đạt 102,58% so với kế hoạch và tăng 0,33% so với cùng kỳ, sản lượng 5.158
tấn, đạt 109,7% so với kế hoạch và tăng 10,37% so với cùng kỳ, năng suất đạt 56,5 tạ/ha; diện tích cây bắp 150 ha, đạt
100% so với kế hoạch và bằng so với cùng kỳ, sản lượng 5.158 tấn, đạt 109,7% so với kế hoạch và tăng 10,37% so với
cùng kỳ; Đ u các loại 60 ha, đạt 100% so với kế hoạch và bằng so với cùng kỳ, 46,18 tấn, đạt 96,21% so với kế hoạch
và tăng 3,39% so với cùng kỳ,...
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lúa10. Tính từ ngày 16/6/2021 đến ngày 3/7/2021, trên địa bàn Thành phố có 06/22
xã, phường: Chi Lăng. Trà B , Hoa Lư, An Phú, Chư Ă và Trà Đa có bò được xét
nghiệm dương tính với vi rút Viêm da nổi cục và đã công bố dịch11, UBND Thành
phố đã ịp thời chỉ đạo hẩn trương triển hai c c biện ph p phòng, chống dịch bệnh
theo quy định.
Chỉ đạo công t c quản lý và bảo vệ rừng, thường xuyên tuyên truyền v n động
nhân dân thực hiện nghiêm c c quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Trong 6 th ng đầu
năm, trên địa bàn thành phố Plei u không xảy ra ch y rừng và chặt ph lấn chiếm đất
rừng. Thành phố đã ban hành Kế hoạch trồng cây phân t n năm 2021 với tổng số cây
trồng phân t n trên địa bàn Thành phố là 22.169 cây.
Tiếp tục theo dõi các mô hình khuyến nông và các mô hình thuộc dự án áp dụng
tiến bộ KHCN năm 2020; triển hai c c bước tiếp theo để thực hiện các mô hình thuộc
Chương trình huyến nông 2021. Hiện đang triển khai dự án: Xây dựng và phát triển
vùng Cafe đạt tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn thành phố Pleiku12.
* Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới tại các xã. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã thực
hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 của UBND Thành phố, cụ thể: 02
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Biển Hồ và xã Diên Phú) và 04 làng đạt
chuẩn nông thôn mới (làng Phung - xã Biển Hồ, làng Nhao 1 - xã Ia Kênh, làng Bông
Phrâo - xã An Phú, làng Chuet Ngol - xã Chư Ă). Thành phố đã công nh n Làng
Têng 2 - xã Tân Sơn đạt chuẩn làng nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số
269/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND Thành phố.
9. Hoạt động các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn: Tính đến ngày
30/6/2021, trên địa bàn Thành phố thành l p mới được 207/710 doanh nghiệp (bằng
29,15% Kế hoạch giao); thành l p mới 01 HTX, đạt 50% KH giao, giải thể 01 HTX;
số lượng HTX trên địa bàn 44 HTX (tính cả 02 Quỹ tín dụng nhân dân).
II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
1. Văn hoá, Thông tin, Thể dục - Thể thao: Chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm
vụ thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về các chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp lu t của Nhà nước, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa
phương13. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được chú trọng, đ p ứng nhu cầu
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Tính đến ngày 30/5/2021: Diện tích cây lúa bị thiếu nước là 16ha ở 02 xã, phường (Thắng Lợi 01 ha, Ia Kênh: 15ha).
Với 373 con bò mắc bệnh thuộc 248 hộ/32 thôn, làng của 06 xã, phường. Trong đó đã tiêu hủy 12 con với
trọng lượng 2/739kg. Tổng đàn có nguy cơ cao là 5.770/13.685 con, 31 con đã hỏi bệnh. C c địa phương có bò nghi
mắc bệnh Viêm da nổi cục đang được giám sát, theo dõi gồm: Yên Đỗ, Thắng Lợi, xã Gào, Ia Kênh và Biển Hồ.
12
Tổng kinh phí 855,2 triệu đồng (trong đó: Nhân dân 346,2 triệu đồng; Ngân s ch Nhà nước: 509 triệu đồng).
13
T p trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về cài đặt và sử dụng Bluezone; sử
dụng mã QRcode; về sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 và Bưu chính công ích; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,
nhiệm kỳ 2021 – 2025; công tác tuyển quân năm 2021; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và bầu cử đại biểu HĐND c c
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Tỉnh và của Thành phố như: Tết dương lịch
2021; Ngày truyền thống học sinh sinh viên 9/1/2021; Tết Nguyên Đ n Tân Sửu năm 2021; ỷ niệm 91 năm ngày thành
l p Đảng cộng sản Việt Nam (03/02); ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2; kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); kỷ
niệm 46 năm ngày giải phóng Pleiku – Gia Lai (17/3); ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; kỷ niệm 90 năm ngày thành l p
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 46 năm Ngày giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (01/5); Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5); kỷ niệm 89 năm ngày thành l p tỉnh Gia Lai (24/5); ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6)… Thực hiện tuyên
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hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân14. Hướng dẫn, hỗ trợ c c xã, phường tổ chức
c c môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2021. Tổ chức
t p huấn cho Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao xã, phường và Công chức
Văn hóa – Xã hội xã, phường về các nội dung liên quan tổ chức Đại hội Thể dục thể
thao cấp cơ sở. Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, đến nay, có 1/22 xã, phường
đã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2021.
Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành
phố Pleiku khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của
Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai thực hiện Kế hoạch
phát triển du lịch Thành phố15.
Tăng cường kiểm tra c c cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trong việc chấp
hành c c quy định về phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn Thành phố16; Chỉ đạo
UBND c c xã, phường tiến hành kiểm tra c c cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; ý
cam kết tạm dừng một số dịch vụ theo văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, Thành phố
nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố.
Triển hai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn Thành
phố. Phối hợp với Thành đoàn Plei u tổ chức t p huấn công t c dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 cho c c đối tượng là đoàn viên, thanh niên. Hướng dẫn c c xã,
phường sử dụng và đưa vào hoạt động hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại
c c xã, phường. Tổ chức thành công Lễ hai trương Trung tâm điều hành đô thị
thông minh của thành phố Plei u; tổ chức họp b o, thông tin tình hình inh tế - xã hội
và công t c triển hai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
2. Thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Ban hành Quyết định số 517/QĐUBND ngày 16/3/2021 về việc ban hành Đề n xây dựng nếp sống văn minh đô thị
trên địa bàn thành phố Plei u giai đoạn 2021-2030, trong đó, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các ngành, các cấp, các
đoàn thể, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư để các tầng lớp
nhân dân nh n thức rõ tính cấp bách và tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống
văn minh đô thị; tuyên truyền, v n động cán bộ và nhân dân ở hu dân cư thực hiện
nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng; c c quy định về nếp sống văn minh,
thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình
truyền bằng xe loa với số lượng 250 buổi, trên 245 pa nô lớn, nhỏ, 294 băng rôn, 2.450 lượt cờ; 03 file âm thanh; in 1.000
áp phích. Thực hiện tổng số 140 chương trình thời sự, 27 chương trình văn nghệ, 22 chuyên mục truyền hình tuyên
truyền trên 2 làn sóng Phát thanh và Truyền hình, tổng số 1.513 tin, 427 bài, phóng sự.
14
Phối hợp tổ chức thành công giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm
2021 tại tỉnh Gia Lai; Đêm nhạc họa mi của núi rừng Tây Nguyên, Nghệ sỹ Nhân dân - Đại t Rơ Chăm Phiang; Giải Việt
dã truyền thống KPă Klơng thành phố Plei u lần thứ 41 năm 2021; Giải Bida, Việt dã trong huôn hổ Đại hội Thể dục thể
thao thành phố Plei u lần thứ IX năm 2021,…
15
Trong 6 th ng đầu năm 2021, Nhà lao Plei u, Đền tưởng niệm Hội Phú, di tích thắng cảnh Biển Hồ, công viên Diên
Hồng đã mở cửa đón trên 69.400 lượt h ch đến tham quan, doanh thu đạt 486.450.000 đồng. Tổng lượt h ch đến địa bàn
Thành phố trên 211.000 lượt h ch, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó h ch quốc tế đạt 430 lượt. Doanh thu ước
đạt 114 tỷ đồng tăng 69,2% so với cùng kỳ năm 2020…
16
Đã xử phạt 06 cơ sở vi phạm về quy định phòng, chống dịch với số tiền 70.250.000đ; Đoàn iểm tra liên
ngành Thành phố đã iểm tra, l p biên bản vi phạm hành chính đối với bà Cao Thị Thanh Hương (chủ tài khoản
Faceboo Hươngcao Nhân Tướng Học) và chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Gia Lai xem xét xử lý theo thẩm quyền.
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văn hóa ấm no hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình...; tuyên truyền nội dung
phong trào “Toàn dân đoàn ết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc v n động
“Toàn dân đoàn ết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” về tiêu chí xây dựng
nông thôn mới; tiêu chuẩn công nh n xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chuẩn xây
dựng đô thị văn minh; tiêu chuẩn công nh n gia đình văn hóa, hu dân cư văn hóa
đến từng gia đình, hu dân cư.
3. Giáo dục và Đào tạo: Kết thúc năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào
tạo Thành phố quản lý 82 trường học, 1.641 nhóm/lớp với 59.013 học, toàn ngành có
39/82 trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 47,6% tăng 1,3% so với cùng kỳ năm
trước). C c trường đã tổ chức tổng kết và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa
phương. Tăng cường đầu tư cơ sở v t chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và
học, đ p ứng yêu cầu dạy và học của c c nhà trường.
Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực
hiện, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học t p cộng đồng, đẩy mạnh
công tác v n động xây dựng xã hội học t p. Hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh
công nh n thành phố Pleiku đạt chuẩn phổ c p Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ
c p giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ c p giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ
mức độ 2, năm 2020. Hoạt động của các Trung tâm học t p cộng đồng tại các xã,
phường tiếp tục được duy trì, đ p ứng nhu cầu học t p suốt đời của các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn thành phố.
Phối hợp với các Sở, ngành của Tỉnh chuẩn bị c c điều kiện để phục vụ tốt Kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Thành phố Plei u có 7 điểm thi với 3.818 thí sinh).
4. Lao động - Thương binh và Xã hội: Quan tâm, cấp phát chi trả chế độ chính
sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng17. Quan tâm và chăm lo cho c c gia đình chính
s ch, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội cộng đồng. Tổ chức tốt các hoạt động
chào mừng Tết Nguyên đ n Tân Sửu năm 202118; rà soát, hỗ trợ và chuyển gạo hỗ trợ
của Tỉnh cho các hộ đói gi p hạt và hó hăn trong dịp Tết Nguyên đ n Tân Sửu năm
2021 và Giáp hạt19.
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo t p trung các giải pháp triển hai Chương trình
mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021; Giao chỉ tiêu tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021 cho c c xã, phường; Tổ chức Th ng hành động
về vệ sinh, an toàn lao động năm 2021; Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động ỷ
niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021). Tăng cường các
biện pháp phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em. Chỉ đạo tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid – 19 tại c c cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công l p; thăm, tặng
quà cho trẻ em nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6,… Công t c đào tạo nghề cho lao
17

Đang quản lý 2.412 đối tượng là người có công với cách mạng, chi trả trợ cấp với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng
và 5.810 đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội, chi trả trợ cấp với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
18
Kịp thời cấp ph t và chuyển quà hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đ n Tân Sửu cho c c đối
tượng đảm bảo đầy đủ, ịp thời. Thành phố đã hỗ trợ thăm, tặng quà c c đơn vị lực lượng vũ trang, c c gia đình chính
s ch, c c đối tượng bảo trợ xã hội, c c làng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở Bảo trợ xã hội theo với tổng inh phí
755.100.000 đồng. Kịp thời hỗ trợ 1.481 hộ nghèo, hộ c n nghèo, hộ hó hăn trong dịp Tết Nguyên đ n Tân Sửu năm
2021 với tổng inh phí 834.000.000 đồng.
19
Tiếp nh n và phân bổ gạo cứu đói của Chính phủ hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 cho 358 hộ nghèo, hộ c n
nghèo, hộ hó hăn ịp thời, đầy đủ với tổng số 22.485 kg gạo.
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động nông thôn được quan tâm triển hai theo đúng ế hoạch20. Tham mưu xây dựng
chương trình tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng
cuộc sống nhân dân, nhất là tại c c làng đồng bào dân tộc thiểu số.
5. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19: Thực
hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, v n động nhân dân thực hiện chính sách dân
số, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, giám sát, phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo công
tác tiêm chủng mở rộng, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng,
củng cố y tế cơ sở xã, phường; trong đó chú trọng tăng cường công tác phòng, chống
dịch Covid -19, bệnh sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè, ngộ độc thực phẩm và
bệnh truyền qua thực phẩm..
Công t c đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, iểm tra
thường xuyên. Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Th ng hành động vì an toàn
thực phẩm”, Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ không thốc lá (từ 25/5
đến 31/5/2020). Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP dịp trước, trong và sau
Tết Nguyên đ n Tân Sửu năm 202121 và kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực
phẩm tại c c cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, c c cơ sở sản xuất
đặc sản địa phương trên địa bàn Thành phố trước, trong và sau thời gian diễn ra giải vô
địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 tại tỉnh Gia
Lai22. Tổ chức kiểm tra, thẩm định, cấp giấy chứng nh n đủ điều kiện về vệ sinh
ATTP theo đúng quy định23.
UBND Thành phố kịp thời ban hành c c văn bản chỉ đạo, thành l p Ban Chỉ
đạo, Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch
bệnh Covid -19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh24. Thực hiện các biện pháp xử lý
theo đúng quy định đối với c c trường hợp không chấp hành c c quy định phòng,
chống dịch Covid-1925.
6. Công tác Dân tộc: Tiếp tục v n động đồng bào dân tộc thiểu số t p trung sản
xuất, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và v t nuôi, phát triển kinh tế - xã hội; thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tổ chức bình bầu người có uy
20

Duyệt cho vay giải quyết việc làm 104 dự án, 3.630 triệu đồng. Số lao động được giải quyết việc làm trong 6
th ng trên địa bàn là 1.900 lao động, đạt 66%.
21
Đoàn iểm tra liên ngành ATTP thành phố đã iểm tra với 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống
trên địa bàn Thành phố, nhắc nhở 01 cơ sở và l p biên bản đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Pleiku quyết định
xử phạt vi phạm hành chính 05/26 cơ sở với tổng số tiền 12 triệu đồng.
22
Đoàn iểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đã thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm tại 16/20 cơ sở.
Qua kiểm tra, có: 02/16 cơ sở tạm dừng/ngừng hoạt động. 14/16 cơ sở (tỷ lệ 87,5%) cơ sở đảm bảo c c quy định
về an toàn thực phẩm; duy trì c c điều kiện về an toàn thực phẩm tại cơ sở; chấp hành các quy định về hồ sơ, giấy
tờ ph p lý có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải
khát. Số cơ sở vi phạm quy định về ATTP: Không.
23
Cấp giấy chứng nh n đủ điều kiện VSATTP cho 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
24
Từ ngày 29/01/2021 đến ngày 30/6/2021 Thành phố có 202 trường hợp cách ly t p trung, đã hoàn thành c ch
ly t p trung 157 trường hợp, còn cách ly t p trung: 45 trường hợp. Tổng số người theo dõi, giám sát tại nhà, nơi cư trú
từ ngày 29/01/2021 đến ngày 30/6/2021 là 8.018trường hợp (người nước ngoài 111 trường hợp, người Việt Nam 7.907
trường hợp). Tính đến ngày 30/6/2021 còn theo dõi sức khỏe và gi m s t 1.252 trường hợp.
25
Đến nay, đã xử phạt 723 trường hợp với tổng số tiền là 899.750.000 đồng (trong đó: 699 trường hợp không
đeo hẩu trang, 08 cơ sở kinh doanh không thực hiện giãn cách, t p trung đông người; 05 cơ sở Bida, 01 cơ sở spa
không tạm dừng hoạt động, 07 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly y tế và 03 trường hợp không áp dụng biện
pháp hạn chế t p trung đông người).
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tín tại c c làng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng hợp trình UBND Tỉnh phê duyệt; tổ chức
thăm, tặng quà cho 37 người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đ n Canh Tý năm 2021 với
tổng số tiền 18.500.000 đồng (500.000 đồng/người). Tuyên truyền, v n động nhân dân
c c làng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid -19.
7. Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên: Phát
huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQVN Thành phố. Phối hợp triển khai kịp thời các chủ trương, chính s ch của
Đảng, pháp lu t của Nhà nước, tạo sự đồng thu n trong xã hội, đẩy mạnh việc thực
hiện cuộc v n động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; v n động các doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ
cho c c gia đình chính s ch, hộ nghèo, hộ hó hăn nhân dịp Lễ, Tết.
III. Lĩnh vực Nội chính:
1. Công tác quân sự địa phương:
Duy trì chặt chẽ trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo triển khai mệnh lệnh, chỉ
thị, hướng dẫn huấn luyện cho c c đối tượng trong lực lượng vũ trang Thành phố.
Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nh n thức cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ
trang Thành phố nắm chắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị về thao trường,
bãi t p, bài giảng, mô hình học cụ, cơ sở v t chất phục vụ công tác t p huấn, huấn
luyện năm 2021. Xây dựng kế hoạch công tác Giáo dục Quốc phòng An ninh năm
2021 và giai đoạn 2021-2025; Đề n tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và
bảo đảm chế độ, chính s ch cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Plei u giai
đoạn 2021-2025.
Tổ chức giao, nh n quân năm 2021 với 233 công dân (quân đội: 195 công
dân, công an: 38 công dân) đạt 100% chỉ tiêu trên giao và đảm bảo phòng, chống
Covid-19; tổ chức lễ đón 190 quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa
phương theo ế hoạch. Chỉ đạo c c xã, phường đăng ý công dân trong độ tuổi 17
theo kế hoạch, tổng số 1.699 công dân. Chỉ đạo triển khai chặt chẽ công t c đăng
ký, khám sức khỏe sơ tuyển cho 161 thí sinh đăng ý dự thi vào c c trường Đại học,
Cao đẳng, Trung cấp trong quân đội; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cho 139 thí sinh đủ
điều kiện dự thi.
2. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Trong 6 th ng đầu
năm có 950 lượt h ch nước ngoài, Việt Kiều đến du lịch và thăm thân nhân tại địa
bàn. Qua công tác nắm tình hình phát hiện 02 vụ người nước ngoài nh p cảnh trái
phép vào địa bàn. T p trung triển hai c c biện ph p bảo vệ tuyệt đối, đảm bảo an
ninh tr t tự trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội hóa XV và đại biểu HĐND c c cấp nhiệm ỳ 2021-2026.
- An ninh tôn giáo: Cơ bản ổn định, hông để ph t sinh thành điểm nóng. Xảy
ra 01 vụ an ninh tôn gi o liên quan đến ph t tử xin cải t ng nhục thân Cố Hòa thượng
Thích Từ Hương; giảm 01 vụ so với cùng ỳ.
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- An ninh xã hội: Ph t hiện 02 vụ gồm 01 vụ iến nghị đòi bồi thường giải phóng
mặt bằng của c c hộ dân ở xã Dun, xã Ia Pal, huyện Chư Sê và 01 vụ gửi đơn iến nghị
vào nhà lãnh đạo Tỉnh của bà Tô Thị Cúc; giảm 04 vụ so với cùng ỳ năm trước.
- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 73 vụ, làm chết 01 người, bị thương 17 người,
tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 70 tỷ đồng; so với cùng kỳ số vụ giảm 1 (73/74),
số người chết giảm 02 (1/3), số người bị thương tăng 1 (17/16), trị giá thiệt hại tăng
khoảng 67 tỷ đồng. Điều tra làm rõ 60 vụ (trong đó mở rộng 05 vụ), đạt tỷ lệ 82,2%,
thu hồi tài sản trị gi hơn 4,56 tỷ đồng trả cho người bị hại.
- Phạm pháp ma túy:
+ Phát hiện 47 vụ, 61 đối tượng có hành vi mua bán, v n chuyển, tàng trữ, tổ
chức sử dụng trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ số vụ phát hiện giảm 04 (47/51),
số đối tượng tăng 02 (61/59).
+ Ngoài ra phát hiện 222 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; giảm 128
đối tượng so với cùng kỳ (222/350).
- Phạm pháp kinh tế, môi trường: Phát hiện 31 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh
tế, 09 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường và 11 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực
phẩm. So với cùng kỳ, số vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh tế tăng 02 vụ (31/29), số vụ
vi phạm trong lĩnh vực môi trường giảm 10 (09/19), số vụ vi phạm vệ sinh an toàn
thực phẩm tăng 06 (11/6).
- Tai nạn giao thông: Xảy ra 29 vụ, làm chết 16 người, 22 người bị thương, tài
sản thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông giảm 01
(29/30), số người chết tăng 05 (16/11), số người bị thương giảm 10 (22/32).
- Cháy: Xảy ra 02 vụ, không có thiệt hại về người, tài sản thiệt hại khoảng 132
triệu đồng. So với cùng kỳ số vụ cháy giảm 10 vụ.
- Tai, tệ nạn: 02 vụ đuối nước (tăng 01 vụ so với cùng kỳ) làm chết 03 người;
03 vụ tai nạn lao động (tăng 01 vụ so với cùng kỳ) làm chết 02 người; 06 vụ tự ngã
(giảm 02 vụ so với cùng kỳ), làm chết 04 người, bị thương 03 người, thiệt hại 09 triệu
đồng; 01 vụ điện gi t (tăng 01 vụ so với cùng kỳ), 08 vụ tự tử (giảm 03 vụ so với
cùng kỳ) làm chết 08 người.
3. Công tác nội vụ:
- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ và xây dựng chính quyền:
+ Quyết định thành l p, iện toàn c c đoàn, hội đồng, ban chuyên môn để thực
hiện nhiệm vụ của thành phố; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm một số chức danh
cán bộ theo đúng quy định. Thực hiện việc nâng lương, chuyển xếp lương, trợ cấp,
phụ cấp thâm niên vượt khung, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội... cho các cán
bộ, công chức, viên chức thành phố và xã, phường theo đúng quy định.
+ Triển khai thực hiện tổ chức, sắp xếp phòng Dân tộc và phòng Y tế, chuyển
chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, y tế do Văn phòng HĐND
và UBND Thành phố thực hiện.
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- Công tác thi đua, khen thưởng: Công t c thi đua, hen thưởng được quan tâm
chỉ đạo, kịp thời26, ph t động phong trào thi đua năm 2021.
- Công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch cải c ch hành chính thành
phố Plei u năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền cải c ch hành chính thành phố Plei u năm
2021; Kế hoạch iểm tra công t c cải c ch hành chính thành phố Plei u năm 2021. Tổng
hợp hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn iểm tra công t c cải c ch hành chính tỉnh Gia Lai năm
2021. Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021, Bộ ph n Tiếp nh n và Trả kết quả
Thành phố đã tiếp nh n 20.949 hồ sơ, trả trễ hạn 7 hồ sơ, chiếm 0,03%.
- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:
+ Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban bầu cử cấp trên, của cấp ủy Đảng,
Chính quyền, mặt tr n và c c đoàn thể từ Thành phố đến xã, phường đã phối hợp chặt
chẽ, tổ chức công tác bầu cử theo Lu t định, cuộc bầu cử đã diễn ra thực sự dân chủ
từ khi hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri đối với
những ứng cử viên tại nơi công t c và nơi cư trú; gặp gỡ, tiếp xúc giữa ứng cử viên
với cử tri và thực hiện v n động bầu cử của những người ứng cử. Cử tri đã lựa chọn
và bầu ra những người mình tín nhiệm vào cơ quan quyền lực Nhà nước.
+ Trên địa bàn thành phố Pleiku có 131 khu vực bỏ phiếu với 172.056 cử tri
tham bỏ phiếu với tinh thần, trách nhiệm cao cử tri đã đến địa điểm bầu cử từ rất
sớm dự lễ khai mạc, tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của những ứng cử viên và nh n phiếu
bầu để lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và tuân thủ quy
định, hướng dẫn về việc phòng, chống dịch Covid -19 như: Đeo khẩu trang, rửa
tay sát khuẩn, cách nhau tối thiểu 1 mét, thực hiện khai báo y tế, đo nhiệt độ trước
khi vào khu vực bỏ phiếu, rửa tay sát khuẩn trước khi ra về. Tỷ lệ cử tri đi bỏ
phiếu đạt 99,67%; đã bầu đủ 35 đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ
2021-2026.
4. Công tác Thanh tra:
- Công tác tiếp công dân: Trong 06 th ng đầu năm 2021, UBND Thành phố và
UBND c c xã, phường đã tiếp 43 lượt, 43 công dân với 43 vụ việc, giảm 115 vụ việc
(115/158 = 72,78%) so với cùng kỳ năm 2020. Nội dung liên quan đến việc ch m cấp
GCNQSD đất, chuyển mục đích SD đất, tranh chấp đất đai, iến nghị liên quan đến
các khu quy hoạch... Thông qua công tác tiếp công dân những kiến nghị, phản ánh
của công dân đã được c c cơ quan có thẩm quyền tiếp công dân giải thích, hướng dẫn
và giao c c cơ quan tham mưu và UBND c c xã, phường giải quyết theo quy định
của pháp lu t được 43/43 vụ việc, đạt 100%.
- Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn tại
UBND Thành phố và UBND xã, phường tiếp nh n trong 6 th ng đầu năm 2021: 314
26

Quyết định công nh n hiệu quả 52 sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân thuộc Thành phố năm 2020;
Quyết định công nh n danh hiệu t p thể lao động tiên tiến cho 42 t p thể; Đơn vị tiên tiến cho 14 t p thể; Chiến sỹ thi
đua cơ sở cho 50 c nhân; Lao động tiên tiến cho 418 cá nhân; Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 45
t p thể, 325 c nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2020; Quyết định khen
thưởng 19 t p thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh giai
đoạn 2016-2020…
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đơn, gồm: 02 tố c o, 312 iến nghị. Trong đó: Lưu 02 đơn tố c o; 65 đơn iến nghị
không thuộc thẩm quyền đã chuyển trả, hướng dẫn, chuyển cơ quan có thẩm quyền
xem xét giải quyết theo quy định; 247 đơn iến nghị thuộc thẩm quyền, giảm 93 đơn
iến nghị (93/340= 27,35%) so với cùng ỳ năm 2020, đã giải quyết: 217/247 đơn
iến nghị (đạt 87,85%).
- Công tác thanh tra: Trong 6 th ng đầu năm, Thanh tra Thành phố đã triển
khai và ban hành kết lu n thanh tra 3/5 cuộc tại 3 đơn vị, trong đó có 01 cuộc thanh
tra theo kế hoạch năm 2020 và 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021: UBND
phường IaKring, Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh và UBND xã Trà Đa. Nhìn
chung, c c đơn vị đã chấp hành c c quy định của pháp lu t, thực hiện đúng chức
trách, nhiệm vụ được giao, tuy nhiên qua thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế
trong công tác quản lý tại c c đơn vị. UBND Thành phố đã ban hành c c văn bản chỉ
đạo, chấn chỉnh c c cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra và c c cơ quan, đơn vị có
liên quan nghiêm túc tổ chức, thực hiện Kết lu n Thanh tra. Thu hồi nộp lại Ngân
s ch nhà nước số tiền 17.040.400 đồng (Mười bảy triệu không trăm bốn mươi ngàn
bốn trăm đồng) Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 08 c nhân có liên quan đã có
những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.
+ Thanh tra đột xuất: Hiện đang triển khai 01 cuộc thanh tra về công tác quản
lý, sử dụng các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh tại 33 trường học trên địa
bàn Thành phố quản lý theo yêu cầu của Thanh tra Tỉnh tại văn bản số 203/TTr-NV2
ngày 25/5/2021.
5. Công tác Tư pháp - Thi hành án:
- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Trong 6 tháng đầu năm
2021, chỉ đạo phòng Tư ph p đã biên soạn và cấp phát 305 bộ đề cương tuyên truyền
một số nội dung của Lu t Quốc phòng năm 2018, Lu t Phòng chống tác hại của rượu,
bia năm 2019; Lu t Bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm
2015; Lu t Cư trú năm 2020, Lu t sửa đổi, bổ sung một số điều của Lu t Tổ chức
Quốc Hội để gợi ý nội dung tuyên truyền pháp lu t hàng tháng gửi đến c c cơ quan,
đơn vị Thành phố, UBND c c xã, phường.
Biên soạn và phát hành 12.000 tài liệu dưới dạng tờ rơi về “ Phòng, chống ma
túy”, 10.000 tài liệu dưới dạng tờ gấp “Một số quy định của pháp lu t về phòng,
chống dịch, bệnh” để cấp ph t cho đối tượng là học sinh tại c c trường Tiểu học,
Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và nhân dân tại c c xã, phường trên địa bàn
Thành phố. Cấp phát kịp thời 5.194 tài liệu tuyên truyền do Sở Tư ph p ph t hành
cho cơ quan, đơn vị Thành phố và UBND c c xã, phường.
Duy trì thường xuyên chuyên mục “Hỏi đ p ph p lu t” trên Cổng thông tin
điện tử của UBND Thành phố; Duy trì chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” ph t trên
sóng phát thanh Thành phố để tuyên truyền một số quy định của pháp lu t.
- Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Tiếp nh n giải quyết 8.433 trường hợp đăng ý
hộ tịch (trong đó UBND c c xã, phường: 8.309 hồ sơ); thay đổi, cải chính hộ tịch cho
người từ đủ 14 tuổi trở lên: 111 trường hợp; đăng ý ết hôn có yếu tố nước ngoài: 8
trường hợp. Công tác chứng thực: giải quyết 65.628 hồ sơ chứng thực các loại (trong
đó UBND c c xã, phường 64.838 hồ sơ) với tổng lệ phí thu được hơn 900 triệu đồng.
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Công tác hòa giải cơ sở: Tiếp nh n 87 vụ việc tranh chấp, trong đó: Hòa giải thành 32
vụ, hòa giải không thành 16 vụ, rút đơn 3 vụ, đang giải quyết 36 vụ.
- Công tác thi hành án: Tổng số việc đã thụ lý 3.063 việc (trong đó: số việc cũ
chuyển sang là 2.036 việc, số việc thụ lý mới là 1.027 việc), đã thi hành xong 726
việc. Tổng số tiền thụ lý giải quyết hơn 650 tỷ đồng (trong đó số cũ chuyển sang là
hơn 511 tỷ đồng, số tiền thụ lý mới hơn 138 tỷ đồng).
ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Ngay từ đầu năm 2021, UBND Thành phố t p trung chỉ đạo, cụ thể hóa,
triển thực hiện các nghị quyết, chương trình, ế hoạch, chỉ đạo của UBND Tỉnh,
Thành ủy, HĐND Thành phố. Trong 6 th ng đầu năm, tình hình inh tế - xã hội
của Thành phố gặp nhiều hó hăn ảnh hưởng của dịch Covid -19. Tuy nhiên, các
chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, giá trị sản xuất
công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Công t c đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo
quyết liệt; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; phòng, chống dịch bệnh
trên gia súc, gia cầm, phòng chống khô hạn, phòng cháy chữa ch y được chỉ đạo
thường xuyên. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn
chiếm tỷ lệ thấp 0,03%. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai
đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức giao nh n quân đạt kế hoạch Tỉnh giao; tình hình an
ninh chính trị được giữ vững, ổn định, tr t tự an toàn xã hội được đảm bảo; công
tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp lu t, v n động quần chúng nhân dân tham
gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội đã được triển khai sâu rộng đến
các tầng lớp nhân dân; số vụ an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, số vụ phạm pháp
hình sự, phạm pháp ma túy, vi phạm trong lĩnh vực môi trường, tai nạn giao thông
giảm so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND Thành phố với
Ủy ban Mặt tr n Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong
việc tuyên truyền, v n động thực hiện các nhiệm vụ.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của
của đời sống kinh tế- xã hội. Trên địa bàn Thành phố xuất hiện bệnh Viêm da nổi
cục trên trâu bò, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tiến độ triển khai các dự
n đầu tư xây dựng cơ bản ch m so với kế hoạch; công t c tham mưu triển khai kế
hoạch đầu tư công năm 2021 có lúc còn ch m so với yêu cầu chỉ đạo; số vụ vi phạm
trong lĩnh vực kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm tăng so với cùng kỳ. Công tác
tham mưu, phối hợp của một số phòng, ban với UBND c c xã, phường đôi lúc
chưa tốt. Một số cán bộ, công chức chưa ph t huy hết tinh thần, trách nhiệm, chưa
t n tâm trong công việc.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021:
1. Về lĩnh vực kinh tế:
- Các cơ quan, đơn vị, UBND c c xã, phường tiến hành rà soát các nhiệm vụ,
chỉ tiêu kế hoạch 2021, t p trung các giải phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm đảm
bảo hoàn thành kế hoạch năm.
- T p trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng
cơ bản và thu chi ngân s ch năm 2022; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công
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t c thu ngân s ch, tăng cường thu nợ đọng thuế, thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách
năm 2021.
- T p trung chỉ đạo kiểm tra chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân
các công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục chỉ đạo, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
trên địa bàn Thành phố.
- Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND c c xã, phường hướng dẫn nông dân sản
xuất vụ Mùa 2021 và chuẩn bị c c điều kiện cho vụ Đông - Xuân năm 2021-2022.
- Hoàn thành phê duyệt Kế hoạch l p quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành
phố Plei u giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở phê duyệt c c đồ án Quy hoạch phân khu,
Quy hoạch chi tiết xây dựng x c định hoàn thành trong năm 2021.
- Tăng cường công tác phòng, chống bão, lũ trong mùa mưa; phòng chống
dịch bệnh trên các loại cây trồng, v t nuôi, nhất là phòng chống dịch cúm gia cầm,
bệnh dại động v t.
- Thực hiện kế hoạch khuyến nông, dự án áp dụng tiến bộ khoa học công
nghệ; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, v t nuôi.
Theo dõi, diễn biến tình hình thời tiết, chủ động triển khai công tác phòng, chống
thiên tai, các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
năm 2021 trên địa bàn Thành phố; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng
nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch trồng cây phân t n năm 2021 và trồng
cây đời đời nhớ ơn B c Hồ năm 2021.
- T p trung triển hai công t c đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ
bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự n trên địa bàn theo kế hoạch, x c định giá
đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ hi Nhà nước thi hồi đất đối với các dự n trên địa
bàn Thành phố.
Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ lấn chiếm đất
rừng, phá rừng.
- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và ế
hoạch sử dụng đất năm đầu của Thành phố. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch
thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo triển khai
xây dựng kế hoạch công tác thu th p dữ liệu Tài nguyên và Môi trường năm 2021.
- Chỉ đạo hoàn thành dự n Đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới
Hoa Lư - Phù Đổng.
2. Về Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:
- Chỉ đạo các hoạt động thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp lu t của Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; tuyên
truyền về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 –
2026; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 của
-
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c c cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Thành phố. Tùy tình hình diễn
biến của dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể
dục thể thao; tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã và Đại hội TDTT thành phố
Pleiku lần thứ IX năm 2021. Dự kiến tổ chức Tuần lễ văn hóa - du lịch thành phố
Plei u năm 2021 vào th ng 11/2021.
- Chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Triển khai
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, triển hai chương trình
hướng dẫn chăm sóc, gi o dục trẻ tại gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo các xã,
phường quản lý, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh.
- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có
công và chính sách, chế độ đối với c c đối tượng bảo trợ xã hội.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản,
phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân;
chỉ đạo kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chú trọng phòng, chống dịch
sốt xuất huyết, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh Covid -19.
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên
địa bàn Thành phố, công tác giám sát dịch tễ, duy trì c c Đội phản ứng nhanh, thu
th p dữ liệu, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề ph t sinh; đẩy mạnh việc ứng dụng
các công cụ công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid -19.
- Tiếp tục t p trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày
08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI về nâng cao chất lượng
cuộc sống nhân dân tại c c làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố
Plei u giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Phối hợp với Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín năm
2021. Chỉ đạo tổ chức lớp t p huấn cho già làng, người có uy tín năm 2021; lớp hỗ
trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg
ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Về Lĩnh vực Nội chính:
- Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Mệnh lệnh, Chỉ thị, Nghi quyết của
cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 và c c năm tiếp
theo; điều chỉnh hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, lâu dài của lực
lượng vũ trang Thành phố. Phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố.
- Tổ chức diễn t p chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 6 xã, phường: Hội Thương,
Thắng Lợi, Yên Thế, Hội Phú, Tân Sơn, Diên Phú.
- Nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hông để FULRO, “Tin lành Đê
Ga” t i phục hồi; tăng cường công tác phòng, chống trốn đi Campuchia, Th i Lan.
- T p trung đấu tranh với c c nhóm đối tượng nổi lên trên địa bàn: Cướp gi t,
càn quấy đ nh nhau gây thương tích, trộm cắp tài sản; triệt ph c c đối tượng mua
bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; các loại tệ nạn xã hội và các tụ điểm
phức tạp về tr t tự xã hội.
- Triển khai hiệu quả các giải ph p đảm bảo tr t tự giao thông, tr t tự đô thị;
phấn đấu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Nâng cao trách nhiệm của các
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cấp, c c ngành, huy động các lực lượng tham gia triển khai thực hiện các giải pháp
đảm bảo tr t tự an toàn giao thông, tr t tự đô thị.
- Tiếp tục triển hai đồng bộ c c giải ph p cải thiện và nâng cao chất lượng
công t c cải c ch hành chính của Thành phố.
- Tiếp tục triển hai sắp xếp, iện toàn c c đơn vị sự nghiệp của Thành phố và
c c đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Chính phủ.
- Quản lý tốt hoạt động tôn gi o, c c tổ chức hội trên địa bàn.
- Tổ chức iểm tra tình hình thực hiện c c nhiệm vụ cải c ch hành chính; công
t c nội vụ và việc chấp hành ỷ lu t, ỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc của c n
bộ, công chức tại c c cơ quan, đơn vị và UBND c c xã, phường.
- Duy trì công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ tại Thành phố. Đẩy nhanh
tiến độ giải quyết đơn thư hiếu nại, tố c o theo đúng quy định của pháp lu t; giải
quyết c c đơn thư tồn đọng; chỉ đạo Thanh tra Thành phố tiếp tục tổ chức, triển khai
các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND Thành
phố phê duyệt; đồng thời tổ chức triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề, thanh tra
đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và các ngành cấp trên; chủ trì
phối hợp với c c cơ quan có liên quan việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để phục
vụ Thanh tra Tỉnh theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được UBND tỉnh Gia Lai phê
duyệt khi có quyết định thanh tra của Thanh tra Tỉnh.
- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài”,
“Hỏi đ p ph p lu t” trên sóng ph t thanh và Cổng thông tin điện tử.
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 th ng đầu năm và một số
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của UBND Thành phố; UBND thành phố
Plei u đề nghị UBMTTQ Việt Nam và c c đoàn thể Thành phố phối hợp chặt chẽ
trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch; yêu cầu Thủ trưởng
c c cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND c c xã, phường nâng
cao trách nhiệm trong chỉ đạo và điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn
thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021./.
Nơi nhận:

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

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Đ/c Gi m đốc Cồng an Tỉnh;
- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh;
- Sở Ngoại vụ tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Ban Nội chính tỉnh;
- KBNN tỉnh Gia Lai;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND Tp;
- Lãnh đạo UBND Tp;
- TTr UBMTTQVN và c c đoàn thể Tp;
- C c cơ quan, đơn vị thuộc Tp;
- UBND c c xã, phường;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Chuyên viên VP (theo dõi);
- Lưu: VT.

Võ Phúc Ánh
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