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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số  29 - TB/Th.U 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

         TP. Hà Tĩnh, ngày 25  tháng 11 năm 2020 

THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY 

tại Hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã  

triển khai nhiệm vụ cuối năm 2020 

------------ 

Ngày 18/11/2020, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 

2020. Dự hội nghị có đồng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 

Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND thành phố; Trưởng các ban xây 

dựng Đảng; Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã. 

Sau khi nghe đại diện Thường trực Đảng ủy các phường xã báo cáo tình hình 

thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của từng địa phương; ý kiến phát biểu, thảo luận của 

các đại biểu, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận như sau: 

10 tháng năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng 

phát, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn, cùng v i nhiều khó khăn, thách 

thức m i n y sinh, nhưng Đảng ủy, UBND các phường, xã đã chủ động bám sát 

nhiệm vụ chính trị của thành phố, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên 

các lĩnh vực, nhất là đ y mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại 

hội Đảng các cấp, tập trung cao khắc phục hậu quả mưa lũ. T nh h nh kinh tế của 

các địa phương tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; 

quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm 

bảo. Trên các mặt c ng tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển 

biển tích cực, góp phần tổ chức thành c ng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Tuy vậy, thực hiện nhiệm vụ năm 2020 vẫn hạn chế, khuyết điểm đó là: một 

số cấp ủy, chính quyền phường, xã triển khai chưa đầy đủ, quyết liệt các văn bản 

chỉ đạo, hư ng dẫn của thành phố. Tiến độ thực hiện khung kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội ở một số địa phương chậm, chưa hiệu quả, một số chỉ tiêu kh ng 

đạt kế hoạch. Việc nâng cao chất lượng tiêu chí phường VMĐT, xây dựng xã 

N ng th n m i nâng cao, kiểu mẫu còn hạn chế. Xây dựng cơ bản, c ng tr nh mục 

tiêu tiến độ chậm, tỷ lệ nhận xi măng một số đơn vị đạt thấp; thu ngân sách ở một 

số phường xã chưa đạt kế hoạch. C ng tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn 

chậm, vư ng mắc. C ng tác quản lý nhà nư c trên một số lĩnh vực còn hạn chế, 

nhất là quản lý trật tự đ  thị, quản lý tài nguyên - m i trường, bu n bán, giết mổ gia 

súc gia cầm, vệ sinh an toàn thực ph m và vệ sinh m i trường. Kỷ cương, kỷ luật 

hành chính ở một số đơn vị vẫn còn nhiều mặt hạn chế. T nh h nh an ninh trật tự 
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một số mặt còn tiềm  n nguy cơ mất ổn định; một số vụ việc tồn đọng chưa được 

tập trung giải quyết dứt điểm, dẫn đến đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Kết 

quả thực hiện phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở các địa 

phương chưa đồng đều; một số đơn vị chất lượng nội dung văn kiện đại hội chưa 

cao, chu n bị nhân sự còn lúng túng. Sau đại hội, một số Đảng bộ chậm xây dựng 

Quy chế làm việc, Chương tr nh c ng tác toàn khóa, Kế hoạch kiểm tra, giám sát 

của cấp ủy và UBKT; quy chế làm việc UBKT nhiệm kỳ 2020 -2025 và các quy 

chế phối hợp theo hư ng dẫn. Việc nắm bắt, phản ảnh t nh h nh nhân dân có lúc thiếu 

kịp thời; chế độ th ng tin, báo cáo của một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định. 

2. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, tập 

trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề vững chắc để 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chương tr nh trọng điểm, 

khâu đột phá Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố và phường, xã nhiệm kỳ 2020 

-2025, Thường trực Thành ủy yêu cầu: 

2.1. Đối với Đảng ủy, UBND các phường, xã 

- Thường xuyên rà soát, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện bộ chỉ tiêu, nhiệm 

vụ của thành phố
1
 và đơn vị năm 2020, phân tích nguyên nhân hạn chế, vư ng mắc 

để có giải pháp, lộ tr nh, phân c ng trách nhiệm cụ thể để hoàn thành đạt mức cao 

nhất theo tinh thần văn bản số 62-CV/Th.U ngày 05/10/2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy. Trong đó tập trung các chỉ tiêu thu ngân sách, chương tr nh mục tiêu, 

cải cách hành chính, phát triển văn hóa xã hội, giảm nghèo...  

- Tập trung cao c ng tác phòng, chống và khắc phục mưa lũ; thực hiện hiệu 

quả các c ng điện, văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt việc vận động và 

tiếp nhận quà tặng, kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nư c; tổ chức phân bổ các nguồn tài trợ đảm bảo c ng khai, minh bạch, đúng 

đối tượng. 

- Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh m i trường, phun hóa chất tiêu độc khử 

trùng, diệt loăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi, xử lý nguồn nư c… Truyên truyền, vận 

động, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh m i trường, phòng tránh 

các bệnh truyền nhiễm,… 

- Chỉ đạo phát triển sản xuất thương mại - dịch vụ, du lịch, sản xuất vụ Đ ng 

Xuân. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, xây dựng các m  h nh n ng 

nghiệp đ  thị c ng nghệ cao, kế hoạch trồng cây xanh đ  thị. Quan tâm nâng cao 

chất lượng tiêu chí phường văn minh đ  thị, N ng th n m i nâng cao, kiểu mẫu; 

xây dựng tổ dân phố mẫu, vườn mẫu; cơ quan c ng sở đạt chu n văn hóa. Tăng 

cường quản lý nhà nư c trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đ  thị, đất đai, vệ sinh 

m i trường, an toàn vệ sinh thực ph m…. Chủ động các phương án phòng chống 

dịch Covid-19.  

                                                 
1
  Nghị quyết 08 - NQ/Th.U của BCH Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; các nghị quyết kỳ 
họp thứ 15 HĐND thành phố khóa XX. 
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- Tập trung rà soát xử lý các vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đảm 

bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoàn thành các chỉ tiêu, 

kế hoạch về c ng tác cải cách hành chính năm 2020. 

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 

phố lần thứ XXI và đơn vị m nh. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, chỉ thị của TW, Tỉnh m i ban 

hành.  

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương tr nh hành động, Chương tr nh c ng tác 

toàn khóa; xây dựng Quy chế làm việc và phân c ng nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ; chương tr nh kiểm tra giám sát của UBKT cấp ủy nhiệm kỳ 2020-

2025. Soát kỹ và nghiên cứu các nội dung l n trong Nghị quyết, chương tr nh hành 

động của Thành ủy, Tỉnh ủy để cụ thể hóa bằng các chương tr nh, kế hoạch cụ thể 

sát thực tiễn và triển khai khả thi cao tại địa phương đơn vị m nh.  

- Chỉ đạo, hư ng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, 

đảng viên năm 2020. Đánh giá, báo cáo t nh h nh đảng viên giữ mối liên hệ v i cấp 

ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ c ng dân nơi cư trú năm 2020. Tổ chức 

tốt việc lấy phiếu đánh giá, nhận xét cán bộ nơi cư trú theo chỉ đạo của Tỉnh, 

Thành ủy. Tiếp tục kiện toàn và triển khai hoạt động các ban chỉ đạo, tổ c ng tác 

kịp thời tháo gỡ những việc còn tồn đọng, vư ng mắc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

năm 2020. 

- Chu n bị tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 

2021; có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trư c trong và sau Tết 

Nguyên đán 2021 

2.2 Đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố 

- UBND thành phố chỉ đạo các phường xã rà soát đánh giá kết quả bộ chỉ tiêu 

về phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 08-NQ/Th.U của BCH Đảng bộ thành 

phố và nghị quyết kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa XX, nhất là những việc 

chậm tiến độ, vư ng mắc, khó khăn; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành tăng 

cường kiểm tra, hư ng dẫn giúp đỡ các địa phương thực hiện, góp phần hoàn thành 

các chỉ tiêu năm 2020. Tổ chức trao đổi v i các sở, ban, ngành để tháo gỡ vư ng 

mắc tại các phường, xã thuộc th m quyền cấp tỉnh. Tích cực vận động xã hội hóa 

huy động nguồn lực xây dựng kết cầu hạ tầng đ  thị, c ng tr nh mục tiêu, thiết chế 

văn hóa, trồng cây xanh... Thường xuyên báo cáo kịp thời kết quả thực hiện hằng 

tuần về Thường trực, BTV Thành ủy. Kiểm điểm nghiêm túc những đơn vị chậm 

triển khai hoặc kh ng hoàn thành đúng tiến độ c ng việc đã đăng ký. 

- Các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố 

theo chức năng nhiệm vụ và địa bàn phân c ng phụ trách, chỉ đạo, đ n đốc 

phường, xã triển khai thực hiện các nội dung th ng báo; đồng thời phối hợp, hư ng 

dẫn, giúp đỡ về nghiệp vụ c ng tác xây dựng Đảng cho các đơn vị. Thường xuyên 

tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, tham mưu Ban 

Thường vụ, Thường trực Thành ủy biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện 
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tốt nhiệm vụ và nhắc nhở, chấn chỉnh đối v i những đơn vị chậm triển khai hoặc 

kh ng hoàn thành đúng tiến độ c ng việc đã giao. Đề xuất kiện toàn bộ máy hệ 

thống chính trị phường xã sau đại hội và khi có biến động, đảm bảo hoạt động ổn 

định hiệu quả. 

- Ủy ban MTTQ, đoàn thể thành phố chỉ đạo, phát động phong trào thi đua 

cao điểm hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, gắn v i lập thành tích chào mừng Đại 

hội XII của Đảng. Trư c mắt, thực hiện tốt việc tiếp nhận và phân bổ hàng, kinh 

phí cứu trợ nhân dân nhằm khắc phục hậu quả mưu lũ, ổn định sản xuất, phát triển 

kinh tế; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng phường đạt chu n văn 

minh đ  thị kiểu mẫu, xã đạt chu n n ng th n m i nâng cao và n ng th n m i kiểu 

mẫu, tổ dân phố mẫu, th n mẫu, cải tạo vườn tạp. Tích cực tham gia các hoạt động 

từ thiện nhân đạo. 

- Các Đoàn c ng tác của Ban Thường vụ Thành ủy, thường xuyên bám sát địa 

bàn, giúp phường, xã tháo gỡ những vư ng mắc, khó khăn trong quá tr nh triển 

khai thực hiện nhiệm vụ. Trư c mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ 

tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Phối hợp v i UBND thành phố kiểm 

tra, giám sát, đ n đốc, hư ng dẫn các địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 

nhiệm vụ năm 2020; thường xuyên báo cáo, đề xuất Thường trực, BTV Thành ủy 

những c ng việc vượt th m quyền. 

3. Về các kiến nghị, đề xuất của các phường, xã (có danh mục kèm theo):   

Giao UBND thành phố, các Ban Đảng, UBKT xem xét, giải quyết kịp thời 

những nội dung thuộc th m quyền và trả lời bằng văn bản. Ưu tiên, tạo điều kiện 

tháo gỡ vư ng mắc, khó khăn cho các địa phương những nhiệm vụ trong tâm cấp 

bách liên quan đến bộ chỉ tiêu năm 2020. Những vấn đề vượt quá th m quyền báo 

cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. 

Yêu cầu Đảng ủy các phường, xã hằng tuần báo cáo kết quả thực hiện các nội 

dung th ng báo, kịp thời có những đề xuất, kiến nghị về Thường trực Thành ủy để 

chỉ đạo thực hiện. 

Thường trực Thành ủy th ng báo, giao UBND thành phố, các ban Đảng, Uỷ 

ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy thường xuyên theo dõi, đ n đốc việc thực hiện, 

báo cáo Thường trực Thành ủy hàng tháng và trong giao ban tuần./. 

Nơi nhận: 
- TTr Thành uỷ; HĐND; UBND TP; 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; 

- Trưởng, Phó các đoàn c ng tác; 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy; 

- UB MTTQ và các đoàn thể TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc TP; 

- Đảng ủy, UBND các phường, xã; 

- Lưu. 

           T/L BAN THƯỜNG VỤ 

             CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(đã ký) 

    

 

                 Trương Đình Dũng 
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DANH MỤC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA PHƯỜNG, XÃ 

(Kèm theo Thông báo Kết luận số 29 -TB/Th.U ngày 25/11/2020 của Thường trực 

Thành ủy tại Hội nghị giao ban bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các phường, xã) 

                                             ------ 

1. Phường Thạch Quý 

- Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp ( duy tu, sửa chữa), xây dựng 

hai tuyến đường: Đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn từ đường Nguyễn Du đến 

đường Quang Trung) chiều dài 1,37km, đường Trung Tiết (đoạn từ đườngNguyễn 

C ng Trứ đến đườngNguyễn Trung Thiên) có chiều dài 0,61km.  

- Đầu tư cải tạo trong thời gian Trung tâm hành chính phường (đầu tư xây 

dựng từ năm 2012 đã xuống cấp). 

- Chỉ đạo các phòng, ban ngành thành phố hỗ trợ xây dựng m  h nh sản xuất 

n ng nghiệp chất lượng cao, hoặc m  h nh cá lúa (Diện tích đất nông nghiệp của 

phường còn khá lớn 150,1ha (diện tích trồng lúa 85 ha; cây lâu năm, hoa màu 

14ha; đất nuôi trồng thủy sản 6ha; đất bỏ hoang 45,1ha) trong đó đất dự phòng do 

nhà nước quản lý 16,6ha (chiếm 11,05%) còn lại đất giao lâu dài cho nhân dân 

canh tác).  

- Ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh 

doanh bánh đa nem trên địa bàn đáp ứng tiêu chu n vệ sinh an toàn thực ph m, xây 

dựng thương hiệu và đưa sản ph m vào các Siêu thị. 

- Xây dựng Nhà Văn hóa Tổ dân phố Trung Lân (diện tích hiện tại 230m
2 

kh ng đủ sinh hoạt, Hiện nay địa điểm để xây nhà văn hóa m i đã được quy hoạch 

có diện tích 548,86m
2
tại khu dân cư Nam đường Nguyễn Du, tuy nhiên có h nh thể 

tam giác rất khó bố trí các hạng mục trong khu n viên. Đề nghị UBND thành phố 

xem xét cho điều chỉnh quy hoạch hạ tầng khu dân cư phía Nam đường Nguyễn 

Du, cụ thể điều chỉnh mở rộng l  đất NVH về phía bắc, lấy toàn bộ diện tích thuộc 

các lô đất LK-01, LK-02, LK-03, LK-04 v i diện tích mở rộng thêm là 725,36m
2
. 

Như vậy l  đất NVH sau khi được điều chỉnh có diện tích 1247,22m
2
, trong đó 

548,86m
2
 đã được quy hoạch từ trư c và 725,36m

2
 mở rộng. 

- Đầu tư xây dựng  Nhà hiệu bộ và một số c ng tr nhTrường Mần non Thạch 

Quý để tập trung học sinh về một địa điểm, tạo điều kiện trong c ng tác quản lý, 

dạy học( Xây dựng năm 2002, hiện nay vẫn phải học tại hai điểm trường). 

- Theo quy hoạch được phê duyệt Trường Tiểu học đến năm 2025 sẽ có các 

khu nhà học 3 tầng 18 phòng; nhà học 2 tầng 8 phòng; bể bơi; nhà ăn, ngũ bán trú 

cho học sẽ. Đề nghị Thành phố quan tâm, bố trí nguồn kinh phí xây dựng các hạng 

mục theo lộ tr nh, kế hoạch được phê duyệt. 

- Kh n trương di dời Cụm c ng nghiệp Bắc Quý theo quy hoạch được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 27/11/2013. 

- Cải tạo các ao, hồ, đầm: Đầm Sác Voi (18,9ha); hồ Đập Bợt (5,51ha); hồ 

Trạm Bơm (0,85ha) để xây dựng Hồ điều Hòa, Khu kinh doanh dịch vụ. 

2. Phường Thạch Linh 
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- Đề nghị Thành phố chỉ đạo hoàn trả lại sân bóng Tổ dân phố Tuy Hòa cho 

nhân dân Tổ dân phố Tuy Hòa đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt 

điểm. 

- Đề nghị Thành phố chỉ đạo Hoàn trả đường c ng vụ cho Tổ dân phố Hòa 

Linh khi xây dựng nhà ở xã hội và trường liên cấp học albert einstein đã hư hỏng 

nghiêm trọng ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân. 

3. Phường Nam Hà   

- Đ y nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu n viên Trường THCS Nam Hà, 

đường Võ Liêm Sơn kéo dài.         

- Triển khai th ng tuyến đường ngõ 1 Hà Huy Tập đến ngõ 2 đường Võ Liêm 

Sơn.                

- Đề nghị Giải phóng mặt bằng khu vực sinh vật cảnh           

- Giải phóng mặt Sân vận động khu TTHC phường.               

- Chỉ đạo bàn giao Mặt bằng khu Âu thuyền S ng Cụt cho đơn vị thực hiện 

dự án bến xe chợ.              

* Giải phóng mặt bằng một số cua đường trên địa bàn phường: Phan Đ nh 

Giót - Hà Huy Tập; Nguyễn Biểu – Hà Huy Tập 

- Đ y nhanh tiến độ chuyển đổi m  h nh quản lý chợ Hà Tĩnh 

- Đề nghị Thành phố s m cho chủ trương luân chuyển cán bộ, c ng chức đối 

v i c ng chức: Văn phòng – Thống kê; Văn hóa – Xã hội. 

4. Phường Bắc Hà  

Thành phố cần quan tâm một số vấn đề địa phương đã kiến nghị từ lâu nhưng 

chưa được giải quyết: Địa điểm trụ sở của hệ thống chính trị, giải phóng mặt bằng 

khu tập thể Bảo tàng, thư viện và quy hoạch sân thể thao của địa phương, nhà văn 

hóa của nhiều tổ dân phố kh ng đáp ứng v i số hộ dân tham gia sinh hoạt. 

- Địa điểm trụ sở làm việc của hệ thống chính trị kh ng đáp ứng v i yêu cầu 

hiện nay. 

- Việc quy hoạch mở rộng sân thể thao để đáp ứng v i các phong trào hoạt 

động của địa phương. 

- Việc giải phóng mặt bằng ngách 02, ngõ 18 đường Nguyễn Huy Tự. 

- Sau khi sáp nhập các địa bàn từ 15 xuống 9 tổ dân phố có 6/9 Nhà văn hóa 

tổ dân phố quá chật hẹp, kh ng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân 

5. Phường Đại Nài 

- Đề nghị Thành phố đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường: 

Lê Duy Điếm (hiện nay m i lắp đặt ½ tuyến); Bùi Cầm Hổ, Đội Cung. 

- Nâng cấp đường Hà Huy Giáp (đã xuống cấp). 
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- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm hành chính phường: Hội trường; 

Một phần còn lại nhà làm việc (Ngoài nhà 1 cửa m i xây dựng năm 2018); Hàng 

rào, Cổng, Nhà vệ sinh). 

- Chỉ đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng thành phố đ y nhanh tiến độ xây 

dựng nhà học của trường Mầm Non. 

6. Phường Trần Phú 

Đề nghị Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp việc giải phóng mặt 

bằng đường Lê Quý Đ n - Vũ Quang đối v i 02 hộ còn lại, phê duyệt bổ sung 

c ng tr nh mục tiêu năm 2020 

7. Phường Văn Yên 

- Phường Văn yên có hơn 3 km đê dọc theo s ng rào cái hiện nay đã xuống 

cấp. Đề nghị Thành phố cần có kế hoạch đầu tư, nâng cấp nhằm đảm bảo đối phó 

v i mùa mưa bão sắp t i. 

- Đề nghị thành phố quan tâm và có ý kiến đề xuất v i tỉnh nhằm tháo gỡ 

vư ng mắc đối v i khoản kinh phí 124.929.726 đồng mà UBND tỉnh giao cho 

phường có trách nhiệm hoàn trả cho Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh để nhằm 

mục đích giải phóng mặt bằng làm đường dân sinh tại ngỏ 02 đường Nam Ngạn. 

Cho tiến hành thi c ng đường Nguyễn Biên. 

- Đề nghị Thành ủy, UBND thành phố nhất trí chủ trương cho phường giữ 

nguyên 5 tổ dân phố hiện có, kh ng thực hiện sáp nhập tổ dân phố Tây Yên vào tổ 

dân phố Tân Yên; đồng thời cho phép UBND phường thực hiện điều chỉnh địa gi i 

hành chính tổ dân phố Tân Yên và Tây Yên (chuyển một phần diện tích và dân cư 

thuộc tổ liên gia 1, 2 của tổ dân phố Tân Yên về tổ dân phố Tây Yên), để tạo sự cân 

bằng tương đối về số hộ và diện tích của 2 tổ dân phố này. 

- Về tinh giản cán bộ do d i dư, đề nghị thành phố có phương án cụ thể, 

hư ng dẫn Phường (và xã Thạch Bình) để sớm ổn định tình hình (do đội ngũ cán 

bộ của phường, xã hiện nay ở độ tuổi trẻ, chưa có nhu cầu nghỉ theo chế độ, tuy 

nhiên UBND thành phố có văn bản giao cho xã, phường phải vận động và thực 

hiện tinh giản; ngoài ra việc chưa thực hiện được tinh giản sẽ ảnh hưởng đến chi 

trả lương, chế độ của toàn bộ máy). 

- Đề nghị cải tạo sửa chữa đường Lê Kh i do mưa lũ xuống cấp trầm trọng, 

đề nghị Thành phố cho sửa chữa. 

- Đề nghị thành phố s m xây dựng Cống Đập Cót để phục vụ cho việc tiêu 

úng ngập lụt cho phường và Thành phố; Hỗ trợ một số hạ tầng mương tư i sản 

xuất n ng nghiệp do hư hỏng sau lũ lụt. 

8. Xã Thạch Bình 

- Do lũ lụt nên diện tích sản xuất rau màu vụ đ ng của bà con nhân dân thiệt 

hại hầu như 100%, vườn hộ ngập úng cây ăn quả chết nhiều, hạ tầng phục vụ sản 

xuất n ng nghiệp, khu dân cư mẫu có nhiều xuống cấp.V  vậy, đề nghị Thành ủy, 

HĐND, UBND Thành phố s m hỗ trợ giống cây ăn quả cho nhân dân để kh i 
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phục lại vườn hộ, phân bón, giống rau, củ quả để kh i phục sản xuất vụ Đ ng, có 

kế hoạch chu n bị hỗ trợ giống lúa, phân bón cho nhân dân sản xuất vụ Xuân năm 

2021, hỗ trợ khắc phục, sữa chữa  tuyến đường Đặng Văn Bá 1 số điểm giao th ng 

thủy lợi nội đồng do lũ lụt nên đã hư hỏng nặng. 

- Đề nghị tổ chức tập huấn nghiệp vụ c ng tác đảng,  như: c ng tác tổ chức, 

công tác tuyên giáo, c ng tác kiểm tra giám sát, c ng tác vận, c ng tác văn phòng 

cấp ủy. 

- Thực hiện Nghị quyết 156 của HĐND tỉnh và đề án sắp xếp, tinh giản bộ 

máy tinh gọn, hoạt động hiêu lực hiệu quả. Theo c ng văn số 2650 ngày 

03/11/2020 của UBND Thành phố, xã Thạch B nh thừa 2 biên chế (2 c ng chức 

chuyên m n) đề nghị xã sắp xếp tại chỗ hoặc vận động nghỉ chế độ theo Nghị định 

108. Tại thời điểm hiện tại  BTV Đảng ủy, UBND chưa thể sắp xếp được, còn vận 

động nghỉ việc là rất khó khăn. Đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố sắp 

xếp, bố trí c ng chức theo th m quyền. 

- Do thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ và Nghị quyết 156 của HĐND 

tỉnh, chế độ phụ cấp của những người thực hiện nhiệm vụ ở th n kh ng còn, và 

mức hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ đối v i nhóm nhiệm vụ này quá thấp (20 

triệu/th n/năm) v  vậy hoạt động của chi hội, chi đoàn gặp khó khăn, nhất là t m 

người làm chi hội trưởng (1 số chi hội kh ng ai chịu làm). 

9. Xã Đồng Môn  

- Đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo cho xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

từ đường Quang Trung về đường Ng  Quyền v i chiều dài khoảng 300m, trồng 

cây xanh tuyến: từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Quang Trung đến đường Ng  

Quyền; có c ng văn chỉ đạo trực tiếp cho điện lực thành phố và bưu chính viễn 

th ng chỉnh trang lại hệ thống đường dây phù hợp mỹ quan, cảnh quan đ  thị. 

- Đề nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên m n hổ trợ 

,giúp đở xã trong việc khảo sát quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh n ng nghiệp. 

- Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên m n hỗ trợ giúp cho 

UBND xã trong việc xử lý lấn chiếm đất c ng và có cơ chế đặc thù hỗ trợ tài sản 

trên đất khi nhân dân hiến đất làm các c ng tr nh phúc lợi; cơ chế hỗ trợ 100% 

NSNN đối v i các c ng tr nh: Đường giao th ng nội đồng, kênh mương nội đồng. 

- Đề nghị Thành ủy s m có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ th n, cán bộ UBKT Đảng ủy. 

- Xã Đồng M n điểm xuất phát thấp trong khi đó xây dựng n ng th n m i 

cần có một nguồn kinh phí rất l n để xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương Đề 

nghị Thành phố quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí và cho quy hoạch cấp đất ở 

các vùng xen dắm để có nguồn thu ngân sách đáp ứng nhu cầu chi đầu tư xây dựng 

các c ng tr nh phúc lợi trên địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cấu cấp đất ở cho 

con em trong toàn xã. 
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- Nhà học hai tầng 4 phòng học của trường tiểu học Đồng M n, bị hư hỏng có 

nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên, bư c vào năm học m i nhà trường 

phải đóng cữa 4 phòng học v  thế nên thiếu phòng học, rất mong Thành phố quan tâm. 

10. Xã Thạch Trung  

- Đề nghị Thành phố và Tỉnh tăng cường tiếp cận, đối thoại v i đức giám mục 

và các linh mục trển địa bàn Tỉnh và Thành phố để họ đồng hành, vận động giáo 

dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tạo sự đồng thuận trong xây dựng củng cố 

hệ thống chính trị ở vùng giáo. 

11. Xã Thạch Hạ 

Đề nghị UBND TP đề xuất tỉnh bố trí nguồn đồng thời đ n đốc đơn vị thi 

c ng s m triển khai hoàn thành. Đồng thời xem xét hỗ trợ cây xanh và đường điện 

chiếu sáng để tạo bộ mặt cảnh quan trên tuyến đường cũng như củng cố nâng cao 

chất lượng tiêu chí Giao thông. 

- Hoàn thiện nhanh hồ sơ để đầu tư tuyến đường GTNT từ th n Đ ng Đoài đi 

chợ B nh Hương Thạch Trung để phục vụ đạt chu n tiêu chí giao th ng. 

- Đề nghị Điện lực TP cho nâng cấp hệ thống đường dây cấp điện tại đây. chỉ 

đạo thêm các nhà mạng để cùng địa phương phối hợp xử lý. 

- Đề nghị UBND Thành phố cho đầu tư Hạ tầng khu dân cư Cầu Ngan, tăng 

nguồn thu ngân sách các cấp v  hạ tầng này đã có quyết định phê duyệt đầu tư dự 

án từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. 

12. Phường Tân Giang 

- Đề nghị BTV Thành ủy tiếp tục quan tâm địa phương, sắp xếp, bố trí lịch  

làm việc v i BTV Đảng ủy để chỉ đạo và giúp địa phương tháo gỡ một số khó khăn 

vư ng mắc trong quá tr nh triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các 

cấp. 

- Đề nghị thành phố s m ban hành các tiêu chí cụ thể về phường văn minh đ  

thị kiểu mẫu đề phường s m chủ động triển khai thực hiện. 

                        BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 
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