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UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        PHƯỜNG 1           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 77/BC-UBND            Phường 1, ngày 28 tháng 8 năm 2020 
 
 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác 9 tháng năm 2020, 

Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
  

Chín tháng đầu năm 2020 đứng trước những khó khăn, thách thức về tình 

hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 

phường, mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, động viên từ các cấp song vẫn 

tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của địa 

phương. 

Qua 9 tháng đầu năm 2020, kết quả đạt được như sau: 

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ: 

1. Thương mại – dịch vụ: 

Tình hình thương mại – dịch vụ trên địa bàn phường tiếp tục gặp khó 

khăn khi chịu ảnh hưởng từ đợt thứ 2 của đại dịch Covid-19. Tuy vừa ổn định 

phát triển sản xuất vừa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nhưng hiệu suất 

tăng trưởng đạt được chưa cao. Doanh thu 9 tháng đầu năm ước đạt 60 tỷ đồng 

(1,5% so với năm 2019). 

2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 

Các ngành sản xuất mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, nước uống tinh khiết 

đóng chai, các ngành cơ khí, nhôm kính, sửa chữa trên địa bàn ... phát triển khá 

ổn định.  

Các cơ sở vừa duy trì sản xuất, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch 

Covid -19. Tuy vẫn duy trì hoạt động sản xuất nhưng nhìn chung các doanh 

nghiệp vẫn bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19. 

Tổng giá trị sản suất 9 tháng đầu năm ước đạt 19 tỷ đồng (bằng so với 

cùng kỳ năm trước). 

1.3. Nông nghiệp: 

Phối hợp với phòng kinh tế khảo sát các mô hình chăn nuôi trên địa bàn 

để có hướng hỗ trợ các hộ dân theo hướng chăn nuôi nông nghiệp sạch, sử dụng 

đệm lót sinh học nhằm đảm bảo không ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. 

Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Triển khai 

cấp phát hóa chất tiêu độc, khử trùng cho bà con chăn nuôi trên địa bàn. Tuyên 

truyền, vận động, hướng dẫn bà con vệ sinh chuồng trại, tập trung chăm sóc cây 

trồng, vật nuôi. Khuyến khích bà con chăm sóc tăng gia sản xuất, chuyển đổi các 

mô hình kinh tế có hiệu quả.  

Kịp thời chi trả cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi, với số tiền hỗ trợ (2 đợt) là: 69.857.000 đ 
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Trong 9 tháng đầu năm đã tiến hành tiêm phòng liều vắcxin đối với gia 

súc trên địa bàn, trong đó cụ thể: 

- Tiêm phòng vắc xin LMLM trâu bò: 50 con 

- Tiêm phòng vắc xin dại chó: 190/150 con (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra) 

- Tiêm phòng vắc xin kép lợn: 20 con 

Hiện nay trên địa bàn chưa có dịch bệnh nào xãy ra. 

 4. Thu, chi ngân sách: 

Trong 9 tháng đầu năm, công tác thu chi ngân sách được thực hiện 

nghiêm túc, minh bạch. Thực hiện chi trả lương, phụ cấp và các khoản liên quan 

cho người lao động kịp thời. 

UBND Phường đã tích cực đôn đốc, tìm tạo thu các nguồn thu, đáp ứng 

nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp với đội thuế tuyên 

truyền, vận động các hộ có công trình xây dựng trên địa bàn thực hiện chính 

sách thuế về xây dựng, đến nay đã có 8/14 hộ nộp vào ngân sách Nhà nước.  

* Tổng thu ngân sách ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 là: 

3.786.404 .778 đ /4.047.000.000 đ, đạt 96,56% so với dự toán giao. Trong đó: 

- Thu trên địa bàn được hưởng: 378.325.549 /641.000.000 đ, đạt 59,02% 

so với dự toán giao. 

- Thu trợ cấp cân đối ngân sách: 3.208.556.500/4.406.000.000đ, đạt 

94,2% dự toán giao, trong đó:  

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách: 2.345.000.000/3.380.000.000 đ, đạt 

69,38% 

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 863.556.500/26.000.000 đ, đạt 3.321,37% 

- Thu chuyển nguồn ngân sách: 199.695.729 đ 

* Tổng chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020: 3.741.899.832/4.047.000.000đ, 

đạt 92,5% so với dự toán giao. 

5. Công tác quản lý đô thị, địa chính - xây dựng cơ bản - vệ sinh môi 

trường: 

* Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường: 

Trong 9 tháng đầu năm, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

Phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND Phường chỉ đạo cán bộ chuyên 

môn phối hợp với đội trật tự xây dựng thị xã kiểm tra sau phép đối với các trường 

hợp xây dựng và tăng cường công tác kiểm tra xây dựng của các hộ dân trên địa 

bàn. Đã phát hiện 16 trường hợp xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm 

đất công 
1
. UBND phường đã giải quyết dứt điểm yêu cầu các hộ dân tháo dỡ 

phần vi phạm; Kiểm tra, lập biên bản đối với 04 trường hợp xây dựng nhà không 

có giấy phép
2
. Hiện nay các hộ đã được cấp phép xây dựng theo đúng quy định. 

Công tác xử lý vi phạm về trật tự vỉa hè cũng được quan tâm thực hiện 

thường xuyên. Tổ chức hai đợt ra quân chấn chỉnh trật tự vỉa hè, tháo dỡ các bảng 

quảng cáo, biển hiệu, tờ rơi, các pano apphich lắp đặt, dán không đúng quy định. 

                                           
1
 Hộ bà Lê Thị Bé (KP1); Hộ bà Trương Thị Hiếu, hộ Ông Nguyễn Thanh Minh (KP2); Hộ Ông Lê Hồng Phúc; 

hộ Bà Nguyễn Thị Thường (KP4); Hộ ông Võ Nhất Định (KP3); Ông Nguyễn Thắng (KP1); Hộ Ông Đỗ Thành 

Nhân (KP1), hộ Bà Lê Thị Cẩm Thuần (KP1); Hộ Ông Lê Quang Trung, Hộ Ông Lê Văn Quốc Hưng, Hộ ông 

Nguyễn Văn Tuấn, hộ Ông Nguyễn Đức Lợi (KP4); Hộ Ông Mai Xuân Hồng (KP1); Hộ Ông Đào Văn Thới 

(KP3). 
2 Hộ ông Mai Văn Thiện ở tại khu phố 1, hộ ông Nguyễn Hiền ở tại khu phố 2, hộ ông Đỗ Ngọc Lai ở tại khu 

phố 4, hộ ông Hồ Sỹ Nam ở khu phố 4. 
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Phối hợp với chi cục thuế thị xã, đội thuế liên xã, phường rà soát các hộ 

có công trình xây dựng trên địa bàn để triển khai các chính sách thực hiện thu 

thuế xây dựng cá nhân năm 2020. 

Đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình : Sửa chữa các 

tấm đan hố ga tại đường Phạm Ngũ Lão và Cao Bá Quát. 

Triển khai thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: 

bê tông hóa giao thông nội phường tại kiệt 20 Trần Phú. 

Tiến hành khảo sát và lập dự trù kinh phí, triển khai thi công hệ thống 

thoát nước tại tổ 3, KP4. 

- Tiến hành kiểm tra theo kiến nghị phản ánh của cử tri: 

 + Cử tri khu phố 1 phản ánh hộ ông Mạnh đổ đất lấn chiếm mương thoát 

nước. Qua kiểm tra hộ ông Mạnh đổ đất đúng với diện tích trong giấy CNQSD 

đất đã được cấp và hộ ông Mạnh đã nạo vét phần đất tràn xuống rãnh thoát nước 

có sẵn (phần này nằm trong giấy CNQSD đất của hộ gia đình). 

+ Kiến nghị của bà Vũ Thị Loan tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 29/7/2020. 

Qua kiểm tra thì nước chảy xuống từ mái ta luy đường Phan Bội Châu chưa gây 

ngập úng và lượng đất đá đổ xuống chưa làm lấp đường gây mất ATGT tại 

tuyến đường kiệt Phan Bội Châu. 

- Triển khai thi công hoàn thành điện chiếu sáng hẻm kiệt tại kiệt 05/18 

Phan Thành Chung, khu phố 1. 

UBND Phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường: chào 

mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN và mừng xuân Canh Tý; Ra 

quân tổng vệ sinh môi trường về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

virut Corona; chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 

VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-

2025, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các đoàn thể phường đảm nhận 

tự quản vệ sinh môi trường trên các trục đường chính trên địa bàn. Đặc biệt vệ 

sinh trên các tuyến đường xây dựng văn minh đô thị sáng - xanh – sạch – đẹp 

như:  Phan Bội Châu, Nguyễn Hoàng, Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Viết 

Xuân góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị văn hóa xanh, sạch đẹp. 

- Phối hợp với BCS khu phố 3 vận động các hộ chỉnh trang lại khuôn viên: 

sơn lại tường rào, xây bồn trồng hoa tại tuyến đường Nguyễn Viết Xuân (tuyến 

đường sáng – xanh – sạch – đẹp). Vận động các hộ dân
3
 xây hầm chứa nước thải 

sinh hoạt, không để nước chảy tràn đường gây mất vệ sinh môi trường. 

       * Công tác địa chính, giải phóng mặt bằng: 

- Xác nhận hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất cho 11 trường hợp 
4
. 

- Làm việc với xí nghiệp nước sạch Triệu Hải về chỉnh trang khuôn viên 

phía trước cổng Xí nghiệp: vệ sinh san gạt, tạo mặt bằng đảm bảo mỹ quan đô 

thị cho tuyến đường Phan Bội Châu. 

- Làm việc Công ty CPTM Thạch Hãn và ban cán sự khu phố 2, thống 

nhất một số nội dung để đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông cho kiệt 124 Lê 

                                           
3
  Hộ Ông Nguyễn Văn Hậu, Ông Phan Văn Khánh, Ông Nguyễn Đức Hoàng, Ông Nguyễn Văn Việt (KP3) 

4
 Hộ Bà Nguyễn Thị Xuân Đông (KP1); hộ ông Nguyễn Thanh Minh (KP2); hộ bà Trương Thị Đài Trang; Hộ 

Ông Lê Tấn Phi; Hộ Ông Nguyễn Tiến Hiệp (KP4); Hộ Bà Võ Thị Hoài Nam (KP1); Hộ Ông Lê Bình Cúc 

(KP2), Hộ Ông Lục Đức Bình (KP4); hộ bà Nguyễn Tiến Hiệp (KP4); Ông Hoàng Xuân Cương (KP3) và Bà 

Nguyễn Thị Yến (KP1). 
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Duẩn (tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp).  Hiện nay hai bên đã hoàn thành 

theo đúng các nội dung đã thống nhất.  

- Phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ thị xã vận động hộ Ông 

Lê Văn Trung (KP4) để thống nhất thi công đường Ngô Thì Nhậm. 

- Tiến hành công tác chỉnh trang đô thị tại KP3: San gạt đất tạo mặt bằng 

tại khu đất văn hóa của phường, khu vực đất phía trước xí nghiệp nước sạch 

Triệu Hải tại đường Phan Bội Châu; và san gạt khu vực tại ngã ba giao nhau 

giữa đường Nguyễn Viết Xuân và đường Hoàng Hoa Thám; vận động nhân dân 

thuộc xã Hải Phú bàn giao mặt bằng, UBND phường san, gạt mặt bằng tại tuyến 

đường Lê Lợi. 

- Tổ giải phóng mặt bằng phường tiến hành xác định mốc giới, phạm vi đất 

hiến và kiểm kê vật kiến trúc, cây cối của các hộ dân tại tổ 1 và tổ 2, khu phố 4. 

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019.  

II. Văn hoá - xã hội 

 1. Giáo dục: 

- Ban hành quyết định kiện toàn BCĐ phổ cập giáo dục phường.  

- Đã tiến hành tổng kết năm học 2019-2020. Kết quả đạt được như sau:  

+ Thi học sinh giỏi các môn học cấp Tỉnh gồm có 03 em (02 giải ba và 01 

giải khuyến khích). 

+ Học sinh giỏi cấp Thị gồm có 06 em. 

+ Học sinh giỏi cấp trường gồm có 200 em, trong đó khối tiểu học có 111 

em, khối cấp 2 có 89 em. 

- Hoàn thành công tác tuyển sinh và triển khai kế hoạch khai giảng năm 

học mới 2020-2021. 

         2. Văn hóa thông tin: 

UBND phường đã triển khai tuyên truyền, cổ động tại trụ sở cơ quan, các 

tuyến đường đã được phân cấp. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các khu phố tổ 

chức tuyên truyền cổ động trực quan trụ sở cơ quan đơn vị, trường học và nhà văn 

hóa các khu phố nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước. 

Thông qua nhiều hình thức phong phú: băng rôn vượt đường, treo cờ tổ 

quốc...công tác thông tin tuyên truyền đã kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã 

hội trong từng giai đoạn, đạt hiệu quả cao trong việc nâng cao ý thức chính trị của 

cán bộ và nhân dân. Cụ thể: 

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 

đón Tết Nguyên Đán Canh T ; tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng 

hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) , Ngày giải 

phóng Quảng Trị; ngày Quốc tế lao động; Đặc biệt là tập trung tuyên truyền Đại 

hội Đảng bộ phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên truyền Đại hội 

Đảng bộ thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tạo được ấn tượng mỹ quan;  

tuyên truyền 130 năm ngày xin Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền các ngày 

lễ kỷ niệm khác theo hướng dẫn của cấp trên. 

Triển khai công tác tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn. Tiến hành tuyên truyền lưu động và dán các pa nô, áp phích, khẩu hiệu 

tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm công cộng trên địa bàn 

phường. Tuyên truyền nhân dân trên địa bàn phường cài đặt ứng dụng Bluezon 
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trên điện thoại thông minh. Hiện nay, trên địa bàn phường số người đã cài đặt 

ứng dụng Bluezon 1478/1729 (người có điện thoại thông minh), đạt 85 %. 

Tiến hành cấp phát loa phát thanh cho các khu phố để thực hiện công tác 

tuyên truyền ngày càng đạt hiệu quả cao. 

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình chấp 

hành việc tạm dừng (thay đổi hình thức) kinh doanh để phòng, chống dịch 

Covid-19 của các cơ sở kinh doanh dịch vụ VHTT và kinh doanh ăn uống, giải 

khát, các địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn phường; Kiểm tra tình hình chấp 

hành việc thực hiện cam kết cách ly của các công dân từ các tỉnh thành trong 

nước trở về địa phương; Kiểm tra việc chấp hành công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các doanh nghiệp và các hộ có công trình xây dựng trên địa bàn. 

Tiến hành rà soát và vận động các hộ dân đường Nguyễn Viết Xuân 

(KP3) thực hiện bắt đèn led, đến nay đã hoàn thành, có 25/26 hộ dân thực hiện. 

Hoàn thành hồ sơ đề nghị phúc tra công nhận khu phố văn minh đô thị đối với khu 

phố 3 và đã được thị xã công nhận KP3 đạt chuẩn VMĐT. Tiếp tục phát động Khu 

phố 2 xây dựng khu phố đạt chuẩn văn minh đô thị. 

- Triển khai xây dựng dự thảo quy chế hoạt động và dự thảo quyết định 

thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của phường.  

3. Công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm: 

Tổ chức các hoạt động lễ viếng tập trung tại NTLS Thị xã nhân dịp kỷ 

niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Tết cổ truyền Nguyên Đán Canh T . 

UBND phường tổ chức chương trình trao quà tết Canh t  cho đối tượng 

chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do các nhà hảo tâm hỗ trợ. 

Tổng: 53 suất với tổng trị giá 20.900.000đồng. 

Tiếp nhận và chi trả quà tết của chủ tịch nước và quà từ ngân sách địa 

phương cho đối tượng chính sách, thân nhân thờ cúng Liệt sỹ với tổng số tiền 

38.200.000 đồng. 

Ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu giải quyết việc làm, giảm 

nghèo năm 2020 (QĐ số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2020); Kế hoạch thực hiện 

công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn phường (KH số 18/KH-

UBND ngày 17/02/2020). Giải quyết việc làm trong tỉnh và ngoại tỉnh 9 tháng 

đầu năm: 50 người. 

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường tiến hành họp xét 08 trường 

hợp là người khuyết tật (trong đó: 07 người khuyết tật nặng, 01 người khuyết tật 

đặc biệt nặng). 

Hội đồng trợ cấp xã hội tiến hành họp xét trợ cấp xã hội hàng tháng cho 

13 trường hợp. Trong đó: 08 trường hợp là người khuyết tật, 04 trường hợp là 

người đủ 80 tuổi không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và 01 trường hợp 

người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng. 

Tiếp nhận và chuyển cấp trên 06 hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với 

đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng (trong đó 01 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 

đột xuất mai táng phí do tai nạn lao động). 

Xây dựng kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn phường. 



6 

 

Xây dựng và ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 về 

thành lập BCĐ và thẩm định chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch 

Covid-19; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/5/2020 về việc triển khai thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa 

bàn phường. 

Tiến hành rà soát và lập danh sách các đối tượng như Người có công với 

cách mạng, BTXH, hộ nghèo và cận nghèo để đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 

42/NQ-CP. 

Tiếp nhận và chi trả hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách, người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 1) gồm 361 đối tượng, với tổng kinh phí 

hỗ trợ là 426.500.000đ (Bốn trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm ngàn đồng). 

Trong đó có một đối tượng chính sách là Ông Lê Khuyến đã viết đơn từ chối 

nhận tiền hỗ trợ 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng). 

- BCĐ thẩm định, xét duyệt các đối tượng người dân bị ảnh hưởng bởi 

dịch covid-19 đã tiến hành họp thẩm định đơn hỗ trợ. Qua 03 lần họp xét có 218 

đối tượng người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm đủ điều kiện 

và đã trình lên cấp trên hỗ trợ với tổng kinh phí 218.000.000 đồng.  

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 26/5/2020 về 

triển khai tháng hàng động vì trẻ em năm 2020. 

- Tiến hành điều tra người bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến 

tranh ở Việt Nam trên địa bàn có 51 trường hợp. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện 9 tháng đầu năm 2020 

đạt 89%. 

4. Công tác Y tế - KHHGĐ: 
Thực hiện khám, tiêm chủng mở rộng đối với 187 trẻ em dưới 5 tuổi, 

không có trường hợp nào bị tai biến nặng xảy ra sau khi tiêm chủng. 

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. 

Thực hiện kế hoạch truyền thông KHHGĐ và lồng ghép tổ chức khám, 

đặt vòng, điều trị phụ khoa cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ 
5
.  

Phối hợp cùng đoàn kiểm tra thị xã kiểm tra 03 cơ sở kinh doanh bánh 

kẹo, 28 cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán. Nhìn 

chung, các cơ sở kinh doanh đều   thức được công tác vệ sinh ATTP, không có 

ca ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền tại các khu phố về phòng chống 

dịch sốt xuất huyết, tổ chức phun hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết trên toàn 

bộ địa bàn phường, tuyên truyền vệ sinh ATTP trong thời điểm dịch tả lợn Châu 

phi. Tuyên truyền, phát 1.500 tờ rơi phòng, chống dịch COVID-19 cho các hộ 

gia đình trên địa bàn phường. Hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế trên 

cổng thông tin NCOVI và cài đặt Bluezone. 

Tổ chức khai báo y tế bắt buộc đối với 1065 hộ gia đình, 115 công nhân 

xây dựng các công trình tại các hộ gia đình; 320 công nhân làm việc tại các cơ 

sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp trên địa bàn phường. 

                                           
5
 Đặt vòng tránh thai: 39 trường hợp; Tư vấn thuốc tránh thai các loại: 48 trường hợp; Khám và điều trị phụ 

khoa: 118 trường hợp. 
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Thực hiện khai báo y tế  tại TYT và theo dõi cách ly tại nhà đối với công 

dân nước ngoài, người ngoại tỉnh về địa phương: 175 người. Song song cùng 

hoạt động đã phối hợp cùng đoàn kiểm tra của phường kiểm tra việc thực hiện 

cách ly của các công dân tại địa phương. Kiểm tra việc thực hiện giản cách xã 

hội tại 52 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn  trong thời điểm đang 

diễn ra dịch bệnh, các cơ sở đều thực hiện đúng theo quy định.  

Thực hiện tập huấn nhanh cho các tổ hoạt động cộng đông trong công tác 

phòng dịch Covid-19; phổ biến các quy định liên quan đến phòng dịch, tuyên 

truyền, theo dõi cách ly tại nhà. 

Thực hiện kế hoạch lấy máu xét nghiệm tự nguyện phòng tránh lây truyền 

HIV từ mẹ sang con cho 20 bà mẹ mang thai. 

III. Công tác Cải cách hành chính, Tư pháp - Hộ tịch, tiếp nhận và xử 

lý đơn thư:  

          1. Công tác CCHC: 
Chỉ đạo việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn các thủ tục 

hành chính liên quan đến các tổ chức và công dân. Cán bộ công chức phường 

luôn chấp hành nghiêm đúng thời gian, giờ giấc làm việc và đeo thẻ cán bộ, 

công chức khi làm việc. 

Xây dựng và ban hành các kế hoạch về cải cách hành chính. Hoàn thiện 

báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số quản trị 

và hành chính công (PAPI) qu  1 và 6 tháng đầu năm 2020. 

Thực hiện phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường 6 tháng đầu năm 

2020. Qua khảo sát kết quả đạt 100% hài lòng của người dân. 

Thực hiện công văn số 702/UBND-NV ngày 13/7/2020 của UBND thị xã 

Quảng Trị về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, 

UBND phường đã tuyên tuyền, vận động, hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo công chức 

làm việc tại bộ phận một cửa hướng dẫn nhằm giúp cho người dân, tổ chức dễ 

dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến độ 3 đã được cấp trên Cổng 

dịch vụ công tỉnh, các thủ tục hành chính. 

2. Công tác Tư pháp – Hộ tịch: 

Thực hiện công tác chứng thực theo Nghị định 123/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ. Tất cả các hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có trường hợp nào 

quá hạn. Cụ thể: 

* Công tác chứng thực:  

Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính: 817 việc, 1985 bản. 

Thực hiện công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch: 43 việc. 

Chứng thực chữ ký, điểm chỉ: 354 việc. 

Cấp bản sao từ sổ gốc: 63 việc, 294 bản. 

* Công tác hộ tịch: 

- Đăng k  khai sinh: 60 trường hợp 

- Đăng k  khai tử: 12 trường hợp 

- Đăng k  kết hôn: 24 trường hợp 

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 59 trường hợp 

- Đăng k  thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 02 trường hợp. 
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- Thực hiện thủ tục liên thông đăng k  khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em: 45 trường hợp. 

Thực hiện thu lệ phí theo Quyết định 53/2016 của UBND Tỉnh Quảng Trị 

9 tháng đầu năm 2020 với tổng lệ phí thu được là 14.036.000 đ. 

3. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư:  

Trong 9 tháng đầu năm, UBND Phường đã thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân thường xuyên và định kỳ theo quy định; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo của công dân. Đã tiếp nhận 09 đơn của công dân
6
, nội dung chủ yếu là 

tranh chấp đất đai và vệ sinh môi trường. Đến nay, UBND phường đã giải quyết 

dứt điểm 9/9 các đơn, không có tình trạng giải quyết đơn thư kéo dài. 

4. Công tác tuyên truyền phổ biến luật: 

 UBND phường xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, chỉ đạo cán bộ chuyên môn 

xây dựng và ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 06/02/2020 phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/02/2020 về triển khai tuyên 

truyền, phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018 và Luật Tố cáo năm 2018. 

 Triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Công tác tiếp công dân: 

Chủ tịch UBND Phường đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân 

định kỳ theo quy định vào ngày thứ 5 hàng tuần. Đã tiếp nhận 02 phản ánh trực 

tiếp của công dân
7
 tại phiên tiếp công dân định kỳ theo quy định vào ngày thứ 5 

hàng tuần; Trong các ngày làm việc còn lại, Chủ tịch UBND giao công chức tư 

pháp phối hợp với công chức văn phòng thực hiện công việc tiếp công dân. 

6. Công tác phối hợp với UBMT và các đoàn thể: 

Đã tổ chức chương trình ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong năm 

2020 giữa UBND, UBMT và các đoàn thể phường. 

Trong 9 tháng đầu năm, công tác phối hợp giữa UBND với UBMT và các 

đoàn thể được triển khai khá toàn diện và đạt hiệu quả trên các lĩnh vực như: 

Công tác vệ sinh môi trường, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân. 

Phối hợp tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tiếp nhận các 

nguồn tài trợ, các suất quà của các nhà hảo tâm trao cho các đối tượng ảnh 

hưởng của đại dịch Covid 19 trên địa bàn... 

         IV. Quốc phòng - an ninh: 

 1. Quân sự: 

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chế độ nắm báo cáo tình hình địa bàn, 

kịp thời xử lý khi có tình huống, không để bị động bất ngờ. 

                                           
6 Đơn của bà Nguyễn Thị Lập (đơn do thị xã chuyển về); Đơn kiến nghị của Ông Lê Cường, KP3; Kiến nghị, 

phản ánh của Ông Nguyễn Văn Định, KP3; Đơn kiến nghị của Ông Đặng Văn Nhật (KP1); Đơn kiến nghị của 

Ông Nguyễn Rin (KP2); Đơn kiến nghị của Bà Đào Thị Thu Thủy (thị trấn Hải Lăng); Đơn kiến nghị của Bà Lê 

Thị Thanh Yến (KP1); Đơn kiến nghị của Ông Lê Phúc Vỉ (KP4) và ông Lê Quang Trung (KP4). 
7
 Ngày 20/3/2020, tiếp công dân Ông Nguyễn Văn Định (KP3);  

  Ngày 07/7/2020, tiếp công dân Bà Lê Thị Yến (KP1) 
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Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 theo 

đúng kế hoạch, 7/7 thanh niên lên đường nhập ngũ. Không có trường hợp đổi 

trả, đào bỏ ngũ. 

Tham gia hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2020, 

có 01 sáng kiến được thông qua và triển khai thực hiện để tham dự hội thi. 

Quyết định điều động 11 dân quân tham gia luyện tập đội ngũ phục vụ Lễ 

ra quân huấn luyện năm 2020 đảm bảo đúng quân số. 

Điều động 11 đồng chí dân quân thực hiện nhiệm vụ tại 02 khu cách ly 

dịch Covid-19 theo đúng kế hoạch của Thị xã. 

Phối hợp với công an, BVDP phường đảm bảo an toàn Đại hội Đảng bộ 

phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Tiến hành phát lệnh gọi huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2020 

cho 23 đồng chí, trong đó có 05 đ/c sĩ quan và 18 đ/c hạ sĩ quan. 

- Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Quân khu 4 kiểm tra công tác quân 

sự QPĐP 6 tháng đầu năm 2020. 

- Ban hành quyết định thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai của 

phường theo đúng hướng dẫn của cấp trên. 

- Triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020 

theo đúng kế hoạch. Tiến hành xây dựng kế hoạch B cho khối Đảng, chính 

quyền và đoàn thể phường năm 2020 theo đúng thời gian quy định. 

- Hoàn thành công tác đăng cai địa điểm huấn luyện dân quân năm thứ nhất 

năm 2020 theo đúng kế hoạch của cấp trên. 

 - Điều động 17 đồng chí dân quân tham gia huấn luyện, quá trình huấn 

luyện chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học, đảm bảo an toàn về người và vũ 

khí trang bị; Điều động 02 tổ dân quân (06 đồng chí) tham gia bảo vệ các hoạt động 

nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh Liệt sỹ. 

- Tổ chức trực SSCĐ bảo vệ Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. An ninh: 

Tình hình ANCT - TTAT XH trên địa bàn ổn định. Công an phối hợp với 

Ban BVDP đã tích cực tuần tra canh gác, quản l  các đối tượng hình sự. Trên 

địa bàn không xảy ra phạm pháp hình sự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, 

phục vụ bảo vệ nhân dân trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. 

Củng cố kiện toàn các BCĐ, các mô hình phòng chống tội phạm. Quản lý 

chặt chẽ các loại đối tượng trên địa bàn và các cơ sở kinh doanh có điều kiện 

trên địa bàn.  

Xây dựng kế hoạch Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và 

phát động đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII. 

Công an phường phối hợp với các khu phố và các đoàn kiểm tra tiếp tục 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, các cơ sơ kinh doanh có 

điều kiện và các đối tượng thực hiện cách ly tại nhà.  

B. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ. 

1. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt 

chỉ tiêu đề ra. 
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2. Việc thực hiện nhiệm vụ UBND thị xã giao còn chậm trể. Có 3/17 

nhiệm vụ còn chậm so với thời gian quy định. Nguyên nhân do văn bản đã gửi 

lên rồi nhưng cán bộ văn thư chưa tích vào mục đã xử lý hoàn thành nhiệm vụ 

trong phần giao nhiệm vụ của UBND thị xã. 

3. Công tác bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế, chưa xử lý triệt để các 

điểm rác vô chủ, việc tổ chức ra quân vệ sinh môi trường chỉ dừng lại ở mức 

nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường. 

4. Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên công tác triển khai thực hiện 

theo chương trình công tác trọng tâm và nội dung ký cam kết của Thị ủy còn gặp 

nhiều khó khăn và chưa hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.   
 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tuy gặp rất nhiều khó khăn và chịu nhiều 

tác động của dịch bệnh Covid-1, nhưng UBND phường đã tích cực chỉ đạo, 

động viên người dân chú trọng phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhìn chung, tình hình KT-XH, QP-AN của 

địa phương vẫn giữ vững, ổn định. UBND phường đã bám sát các nghị quyết 

của Đảng ủy – HĐND và đặc biệt là chương trình công tác trọng tâm năm 2020 

để chỉ đạo điều hành thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Mặc dù các chỉ tiêu về 

kinh tế 9 tháng đầu năm chưa đạt so với kế hoạch đề ra do chịu ảnh hưởng 

chung của đại dịch Covid-19 nhưng các lĩnh vực khác đều hoàn thành, thu chi 

ngân sách đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè 

được duy trì. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, công 

tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo. 

 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 9 THÁNG CUỐI NĂM 2020. 
   

Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy – HĐND phường về nhiệm vụ phát 

triển KT-XH, QP-AN và Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND 

Phường. Trong 3 tháng cuối năm 2020, UBND quyết tâm hoàn thành những 

nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu năm, tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Phát triển kinh tế: 

Phát huy thế mạnh về thương mại – dịch vụ trên địa bàn. Nghiên cứu các 

cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất CN-TTCN để đề xuất UBND thị xã 

hỗ trợ, giúp đỡ các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Khuyến khích, động 

viên các cơ sở đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người lao 

động tại địa phương. 

 Tiếp tục chỉ đạo theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh gia súc, 

gia cầm trên địa bàn phường. Tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống 

dịch bệnh, chăm sóc cây trồng vật nuôi và tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống 

dịch tả lợn Châu Phi; Khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, 

chọn 01 mô hình hỗ trợ kinh phí để phát triển sản xuất. 

2. Về tài chính ngân sách: 

Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu 

và huy động thu, đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2020. 



11 

 

Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác, đấu giá đất năm 2020, triển khai 

thực hiện quyết liệt về thu thuế vận tải tư nhân và thuế xây dựng cơ bản tư nhân 

trên địa bàn. 

3.  Quản lý đô thị, địa chính, môi trường 

Khảo sát công tác xây dựng cơ bản, công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác 

thải, bảo đảm ổn định tình hình và an sinh xã hội. Thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh 

trật tự vỉa hè, trật tự xây dựng; Tiếp tục khảo sát các điểm có nguy cơ ngập úng trên 

địa bàn phường, lập phương án khắc phục trước mùa mưa bảo. 

Duy trì công tác vệ sinh môi trường và duy trì mô hình tự quản vệ sinh môi 

trường các tuyến đường do đoàn thể đảm nhận. Triển khai đôn đốc thực hiện kế 

hoạch xây dựng các tuyến đường “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Tiếp tục vận động 

các hộ gia đình đăng k  thu gom rác thải tại các khu phố trên địa bàn, góp phần 

nâng cao chỉ tiêu về môi trường. Khắc phục triệt để tình trạng rác thải vô chủ 

trên địa bàn. 

Tiếp tục thực hiện đề án xã hội hóa điện chiếu sáng, bê tông hóa giao 

thông tại các hẻm, kiệt ... 

Hoàn thành việc xây dựng đường dân sinh tại tổ 1 và tổ 2, khu phố 4. 

4. Về giáo dục, văn hóa, thể dục – thể thao: 

- Về giáo dục:  
Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới theo đúng quy định. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học. Kết hợp tốt giữa gia 

đình, nhà trường và xã hội chăm lo giáo dục; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. 

Tiếp tục giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học, và trường đạt 

chuẩn quốc gia theo lộ trình. 

- Về văn hóa, thể dục – thể thao: 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn và kế hoạch tuyên truyền 

chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày lễ lớn 

trong năm 2020. 

 Tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh các loại 

hình dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng khu phố văn minh đô thị gắn với xây 

dựng tuyến đường “sáng – xanh – sạch – đẹp”. 

5. Về Chính sách xã hội, giải quyết việc làm 

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách 

xã hội, làm tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa.  

Phối hợp với Trung tâm dạy nghề đào tạo một số nghề phổ thông đơn giản 

phù hợp với khả năng tiếp thu của người lao động thuộc hộ nghèo. Có kế hoạch 

phân công các tổ chức đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo để thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững. 

Triển khai kế hoạch thực hiện tốt luật bình đẳng giới, phòng chống bạo 

lực gia đình, quan tâm chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.  

6. Về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: 

Tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 theo 

chỉ đạo của cấp trên. Duy trì hoạt động của các tổ tự nguyện phòng, chống covid 

tại các khu phố. Chủ động khống chế các loại dịch bệnh, tăng cường công tác 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về DS-KHHGĐ. Tổ 

chức phát động khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên. 

7. Công tác cải cách hành chính, Tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo: 

Thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, giữ nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính và quy định công chức, công vụ. Tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Giải quyết các giao 

dịch hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kịp thời, đúng Luật định. 

Tích cực triển khai tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật đến tận 

người dân nhằm nâng hiệu quả và ý thức tự giác chấp hành của toàn thể cán bộ 

và nhân dân trên địa bàn. Tăng cường vai trò tổ chức hòa giải ở khu phố, kịp 

thời giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng dân cư. Hạn chế thấp 

nhất tình trạng khiếu nại vượt cấp. 

8. Công tác quốc phòng - an ninh: 

Chủ động triển khai công tác trực SSCĐ, phòng chống tội phạm, an toàn 

giao thông, bảo vệ an toàn các hoạt động lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa 

bàn. Làm tốt công tác huấn luyện DQTV, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự 

và tuyển quân. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, gắn thế trận quốc phòng 

toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Tiếp tục xây dựng cụm an 

toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu gắn với cụm liên hoàn an toàn về ANTTvới các 

đơn vị lân cận. 

Tăng cường hoạt động của BCĐ 138&1523, triển khai ra quân thực hiện 

các đợt cao điểm đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm và các loại tai tệ nạn xã 

hội. Thường xuyên kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản l  chặt các 

loại đối tượng trên địa bàn đặc biệt là đối tượng hình sự, sử dụng trái phép chất 

ma túy. Tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô 

hình phòng chống tội phạm.  

Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020.  Xây dựng phương án phòng tránh siêu bão, 

phương án phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2020. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và 

triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của UBND phường./. 
 

      Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND thị xã (b/c); CHỦ TỊCH 
- Đảng ủy, HĐND phường; 

- Lãnh đạo UBND phường;  
- UBMT và các đoàn thể Phường; 

- Các bộ phận thuộc khối UBND phường; 

- Lưu VP. Lê Lập Vũ Quỳnh                    

 

 

 


		2020-08-28T11:28:17+0700
	Việt Nam
	Lê Lập Vũ Quỳnh<lelapvuquynh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-28T16:31:15+0700
	Việt Nam
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