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BÁO CÁO
Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021
và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Đại hội
đại biểu Đảng bộ thị xã Đức Phổ lần thứ XXI; là năm đầu tiên thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của thị xã giai đoạn 2021 - 2025. Tuy
nhiên, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong
năm diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn do
ảnh hưởng bởi diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong nước,
trong tỉnh và trên địa bàn thị xã. Đợt bùng phát dịch lần thứ tư trên cả nước với
sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm tại
nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có thị xã Đức Phổ, đã làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân và đặt
ra nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành về phòng, chống dịch
Covid-19 và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.
Trong bối cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện
quyết liệt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân
dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời triển khai đồng bộ, quyết
liệt các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong từng
thời điểm nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và hạn chế thấp nhất sự tác động đến
phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính
trị, sự đoàn kết của các cấp, các ngành, sự đồng tình, chia sẻ và tham gia tích
cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã
hội của thị xã năm 2021 đã đạt được những kết quả nhất định. Tại báo cáo này,
UBND thị xã kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và xây dựng
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
NĂM 2021
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Về chỉ đạo thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Kết luận của
Thị ủy, Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ năm 2021
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Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
an ninh - quốc phòng, kế hoạch đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách nhà
nước năm 2021 theo các Quyết định của UBND tỉnh, UBND thị xã đã giao chỉ
tiêu, dự toán, kế hoạch vốn năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
phường tại các Quyết định: số 432/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc giao chỉ
tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, số 3773/QĐ-UBND ngày
18/12/2020 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân
sách địa phương năm 2021, số 3374/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về việc giao chỉ
tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp thị xã năm 2021, số
62/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo,
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chỉ đạo triển
khai thực hiện, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư, thu chi ngân sách
theo kế hoạch. UBND thị xã đã xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu,
đồng thời xây dựng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; chỉ đạo các cơ quan,
ban ngành, đơn vị và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể,
hàng tháng, hàng quý đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo UBND thị xã. Hàng
tháng, quý, UBND thị xã thực hiện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được lãnh đạo UBND
thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, các ngành, các cấp nỗ lực, tổ chức thực hiện
nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thị
xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban
Thường vụ và Thường trực Thị ủy, hạn chế thấp nhất những tác động của dịch
bệnh đến tính mạng của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội. UBND thị xã,
Chủ tịch UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương
chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực đáp ứng với từng cấp độ dịch covid - 19 trên
địa bàn thị xã, triển khai thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh COVID-19” từng bước mở dần các hoạt động, đưa thị xã trở về
trạng thái bình thường mới để vừa chống dịch có hiệu quả, vừa phục vụ cho việc
phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ổn định và phục vụ cho doanh nghiệp phục
hồi sản xuất, kinh doanh; tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng
Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại
dịch Covid-19” trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Thực hiện rà soát các đối tượng
được hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số
126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt
và tiến hành chi trả theo quy định, với tổng kinh phí: 1.220.135.000 đồng.
Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã được triển khai, tổ chức đảm bảo trình
tự, thời gian theo quy định và an toàn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp.
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Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, UBND thị xã tuân thủ sự lãnh đạo,
chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy; chủ động phối
hợp với Thường trực HĐND thị xã trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung
làm việc của các kỳ họp HĐND thị xã; công tác chuẩn bị dự thảo các Nghị quyết
trình HĐND thị xã được UBND thị xã thực hiện đảm bảo về thời gian, nội dung,
chất lượng, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định.
Đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị, UBND các xã, phường thực
hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát của HĐND thị xã, Thường trực và
các Ban của HĐND thị xã; theo lộ trình thời gian và điều kiện thích hợp, tích
cực giải quyết kiến nghị của cử tri. Mặc dù đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn
bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND thị xã, thực hiện và báo cáo kết quả thực
hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND thị xã, Thường trực và các Ban của
HĐND thị xã, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã
nhưng một số cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện còn
chậm, chất lượng chưa cao; một số nội dung kiến nghị, bức xúc của cử tri chưa
được giải quyết dứt điểm. UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo để khắc phục vấn đề nêu
trên.
2. Về thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác và ban hành
văn bản; công tác phối hợp với cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã
hội thị xã
Quy chế làm việc của UBND thị xã được tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Tập thể UBND thị xã đã bám sát, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung
dân chủ kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với việc đề cao trách nhiệm
cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thị xã; chủ động
trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công; chỉ đạo các cơ quan, ban
ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc. Lãnh đạo
UBND thị xã chủ động, tích cực báo cáo, tham vấn, làm việc với UBND tỉnh, các
sở, ban ngành tỉnh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của thị xã, đồng thời
tranh thủ hỗ trợ về cơ chế, nguồn vốn, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trên
địa bàn thị xã.
Trong chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đã tập trung chỉ đạo
sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm
2021, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong những tháng cuối 2021,
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh khó khăn về mọi mặt;
chỉ đạo xuyên suốt và tăng cường đi kiểm tra thực tế tại các địa phương về công
tác phòng, chống dịch Covid-19.
UBND thị xã đã thông báo và công khai hoạt động chỉ đạo, điều hành,
chủ trương, chính sách thông qua nhiều hình thức và trên Trang thông tin điện tử
của thị xã. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình
thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan,
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đơn vị định kỳ hàng tháng, hàng quý, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện
đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
UBND thị xã đã chủ trì nhiều phiên họp cũng như đi cơ sở làm việc trực
tiếp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, các nhà
đầu tư để nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực; hỗ
trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thị xã.
UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, thể chế hóa, cụ thể
hóa văn bản, quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh, nghị quyết và kết luận của Thị
ủy, nghị quyết HĐND thị xã; đồng thời chủ động, linh hoạt ban hành các văn
bản chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh
của địa phương. Chương trình công tác năm 2021 đã được tập thể UBND thị xã
chủ động xây dựng sát với thực tiễn, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành;
trong đó, xác định và giao nhiệm vụ cụ thể đối với đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ
tịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện chỉ tiêu
nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, Kết luận của Thị ủy, Nghị quyết HĐND thị xã đề
ra; đồng thời chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế
- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đến nay, đã thực hiện cơ bản hoàn thành
và đúng tiến độ phần lớn nội dung được xác định trong năm 2021.
Trong mối quan hệ với Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã luôn duy
trì trao đổi thống nhất chủ trương, biện pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề
vướng mắc và phát sinh giữa 2 kỳ họp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã,
phường chuẩn bị tham gia các đợt tiếp xúc cử tri; ghi nhận và trả lời, giải quyết
các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri và các chương trình
giám sát.
UBND thị xã đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và
các tổ chức chính trị - xã hội, tạo mọi điều kiện nâng cao vai trò giám sát, phản
biện xã hội đối với cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;
cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, xây dựng
củng cố chính quyền, tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của
Nhà nước. Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều có sự giám sát, tham
gia đóng góp ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
3. Về công tác xây dựng chính quyền, tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên
chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương
Công tác tổ chức bộ máy, biên chế; bổ nhiệm, điều động cán bộ được thực
hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định, đáp ứng nhu cầu công việc của cơ quan,
đơn vị. Thực hiện kịp thời việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách
(nghỉ hưu, nâng lương, chuyển xếp lương,...).
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã,
phường nhiệm kỳ 2021-2026 kịp thời, đúng quy định, thẩm quyền.
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Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chú trọng; đã quyết định phê
duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các xã, phường; ban
hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của thị xã.
Tiếp tục chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đơn vị, Chủ tịch
UBND các xã, phường quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TU
ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND
ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 9/10/2021),
Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
(từ ngày 10/10/2021 đến nay), Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của
UBND tỉnh; Quy định số 426-QĐ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Thị
ủy và Quy chế làm việc của UBND thị xã.
Chỉ đạo Văn phòng thị xã theo dõi, tổng hợp, thống kê chặt chẽ và báo
cáo hàng tuần về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND thị xã, Chủ tịch
UBND thị xã giao để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, phê bình. Do vậy, việc thực
hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương
chuyển biến tích cực, số nhiệm vụ quá hạn giảm rõ rệt.
4. Kết quả chỉ đạo, điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được UBND thị xã đánh
giá cụ thể tại Báo cáo số 447/BC-UBND ngày 07/12/2021. Tại báo cáo này,
UBND thị xã đánh giá chung và các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 16/NQHĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thị xã, cụ thể:
Trong năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tuy bị ảnh hưởng,
tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết tâm cao, hành động quyết
liệt, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ chức thực
hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát
triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới” và đạt được một số kết
quả nhất định, đó là: tổng giá trị sản xuất tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.
Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội luôn được quan tâm triển khai thực
hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định; công tác phòng, chống dịch Covid-19
được triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế; triển
khai thực hiện dạy và học đảm bảo theo kế hoạch chung của tỉnh trong điều kiện
dịch bệnh. Hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được
quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an
toàn xã hội được duy trì ổn định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh được tập trung chỉ đạo xử lý. Chỉ đạo kịp
thời công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai, bão lũ, bảo vệ an toàn tính
mạng của Nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã
cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, như: Kinh tế tăng trưởng âm do ảnh
hưởng của đại dịch Covid-19 và dịch bệnh ở gia súc; thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn chưa đạt so với chỉ tiêu được giao; hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn
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uống, du lịch và dịch vụ vui chơi, giải trí bị ảnh hưởng nặng nề; tình hình tội
phạm ngày càng diễn biến phức tạp; một số vụ việc phức tạp, nổi cộm chưa
được giải quyết triệt để.
Trong 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 có 11 chỉ tiêu đạt và
vượt, 07 chỉ tiêu dự kiến không đạt, gồm:
(1) Tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 ước đạt 3,1%, chưa đạt so với kế
hoạch năm (10,5%); trong đó, nông - lâm - ngư ước đạt 2,7%, chưa đạt so với kế
hoạch năm (3,3%); công nghiệp - xây dựng ước đạt 8,2%, chưa đạt so với kế
hoạch năm (10,3%); thương mại - dịch vụ (-2,4%), chưa đạt so với kế hoạch
năm (13%).
(2) Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông - lâm - thuỷ sản chiếm 13,26%, chưa đạt
so với kế hoạch năm (12,4%); Công nghiệp - xây dựng chiếm 47,9%, vượt so
với kế hoạch năm (45,8%); Thương mại - dịch vụ chiếm 39%, chưa đạt kế hoạch
năm (41,8%).
(3) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 6.320 tỷ đồng, không
đạt chỉ tiêu giao (6.500 tỷ đồng).
(4) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 ước đạt 261,770
tỷ đồng, không đạt chỉ tiêu được giao (285,25 tỷ đồng).
(5) Tạo việc làm, giải quyết thêm việc làm trong năm 2.213 người, không
đạt chỉ tiêu được giao (8.800 người).
(6) Tỷ lệ đạt chuẩn văn hóa: Hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 93%, vượt 3%
so với kế hoạch năm (90%); thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 94%, vượt 4%
so với kế hoạch năm (90%); cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
93%, không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm (95%).
(7) Công tác giao quân không đạt chỉ tiêu (97,16%).
II. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO,
ĐIỀU HÀNH
1. Tồn tại, hạn chế
Tập thể UBND thị xã đã chủ động, quyết liệt, xác định nhiệm vụ trọng
tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, vẫn còn
một số mặt chưa có chuyển biến mạnh, cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn
nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, cụ thể:
a) Công tác chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND thị xã của một
số phòng, ban, đơn vị còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định.
b) Việc thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương
có lúc, có nơi chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; công tác phối hợp xử lý công
việc chưa chặt chẽ. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan,
đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là trong chỉ đạo xử lý một
số tồn tại, yếu kém chưa kịp thời, thiếu kiên quyết.
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c) Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ,
thiếu ổn định do tác động của dịch bệnh và giá cả thị trường. Ngành chăn nuôi
gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng, bệnh
viêm da nổi cục trên trâu bò tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương. Nguồn vốn đầu
tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt khu vực nông nghiệp, nông
thôn còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời so với nhu cầu thực tế của các địa
phương. Tình trạng khai thác gỗ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật,
các vụ cháy rừng vẫn còn xảy ra.
d) Về thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị: Chưa thu hút được nhiều dự án
đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, để có số vốn và quy mô lớn để làm động
lực phát triển, mở rộng đô thị. Tình trạng xây dựng nhà ở, công trình phụ không
phép, sai phép vẫn còn xảy ra; lấn chiếm hành lang đường bộ, đường sắt vẫn còn
diễn ra. Một số tuyến đường còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông1.
đ) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không đạt so với chỉ tiêu được
giao.
e) Công tác quản lý đấ t đai, tài nguyên khoáng sản trên điạ bàn mô ̣t số xa,̃
phường chưa chặt chẽ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu vẫn
còn tình trạng trễ hẹn.
f) Việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng đổi mới chưa
đạt hiệu quả cao; một số trường còn thiếu phòng học và phòng chức năng, diện
tích đất không đảm bảo; trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục. Việc tổ chức dạy học trực tuyến chất lượng chưa cao, chủ yếu cung
cấp kiến thức cơ bản, sự tương tác giữa học sinh và giáo viên còn hạn chế.
g) Chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh chưa thật sự đáp ứng đầy đủ
nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Một số cơ quan, đơn
vị, địa phương còn chủ quan, lơ là trong việc triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch Covid-19; chưa thường xuyên tuần tra, kiểm tra để xử lý các
trường hợp vi phạm.
h) Về Lao động, thương binh và xã hội: Công tác xuất khẩu lao động chưa
thực hiện, tạo việc làm, giải quyết thêm việc làm trong năm không đạt chỉ tiêu
kế hoạch do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; việc lập hồ sơ cho các đối
tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ở một số
địa phương chưa kịp thời.
i) Việc khai thác, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung
phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyên môn còn chưa phát huy được hiệu
quả tốt nhất; tại một số địa phương, đơn vị còn hình thức, chưa đồng bộ. Các dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mặc dù đã được triển khai và tổ chức

1
Gồm các tuyến: Quốc lộ 1 (gồm một số vị trí trên tuyến cũ và tuyến tránh Quốc lộ 1), Quốc lộ 24,
đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, các tuyến đường huyện (Phổ Thuận – Phổ Phong, Đức Phổ - Phổ Khánh,
Mỹ Trang – Phổ Khánh,…).
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cung cấp trên mạng Internet, tuy nhiên sự tham gia của công dân, tổ chức còn rất
hạn chế.
k) Công tác quản lý nhà nước, theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh còn nhiều hạn chế, thiếu tính kịp thời, chính xác, nhất
là đối với các vụ việc đông người, phức tạp; chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn
thư ở một số nơi còn thấp; tiến độ giải quyết đơn thư còn chậm.
l) Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các
phòng, ban, đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa toàn diện. Thủ trưởng một số
cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu sự quan tâm sâu sát, chưa tập trung chỉ đạo
quyết liệt. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân trước
và đúng hẹn cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên vẫn còn hồ sơ trễ hẹn,
chủ yếu trong lĩnh vực đất đai.
m) Công tác giao quân không đạt chỉ tiêu.
n) Tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, nổi lên là tình hình
trộm cắp tài sản, đối tượng trộm cắp tài sản đa phần là các đối tượng có liên
quan đến ma túy; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập băng nhóm dùng hung khí,
vũ khí gây rối, đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn xảy ra nhiều 2; tội phạm và vi
phạm pháp luật về ma túy diễn biễn phức tạp và có chiều hướng gia tăng3.
2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan
- Tình hình dịch bệnh covid-19 và dịch bệnh trên gia súc diễn biến phức
tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của doanh
nghiệp, hộ kinh doanh, do đó doanh thu phát sinh không đáng kể; một số doanh
nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về tài chính nên chưa thực hiện nghĩa vụ nộp
ngân sách nhà nước kịp thời; doanh nghiệp xây dựng cơ bản nợ thuế có hồ sơ đề
nghị chậm nộp do công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước chưa thanh toán
còn nhiều; nợ đọng thuế ở lĩnh vực của hộ kinh doanh ngành vận tải còn cao.
- Một số chính sách ảnh hưởng đến thu ngân sách, như: Nghị định số
52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị
định số 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm
2020; theo cơ chế, quy định mới của UBND tỉnh nên việc xác định giá khởi
điểm các khu dân cư chậm, làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức đấu giá quyền
sử dụng đất.
- Ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiế t, dich
̣ bênh
̣ và giá cả thi ̣ trường;
thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản vẫn còn phát sinh; biến đổi

2
Công an thị xã đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 07 vụ - 12 nhóm, 90 thanh niên chuẩn bị hung khí đánh
nhau, thu giữ hơn 60 hung khí các loại như đao, kiếm, mã tấu, dao phóng lợn…
3

Phát hiện 39 vụ - 75 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy (tăng 10 vụ so với năm 2020).
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khí hậu (hạn hán, lũ lụt) ngày càng diễn biến phức tạp; giá vật tư đầu vào tăng
cao, giá bán các sản phẩm còn bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định.
- Cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính lập, lưu trữ qua các thời kỳ không
đầy đủ hoặc bị thất lạc, hồ sơ giao đất theo Nghị định 64/CP của Chính phủ tại
một số xã bị thất lạc, không còn; hồ sơ địa chính lập theo Dự án đa dạng hóa tại
12/15 xã, phường trên địa bàn thị xã còn nhiều thiếu sót dẫn đến việc khó khăn
trong việc xác nhận nguồn gốc đất để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất lần đầu.
- Các vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài, phức tạp liên quan đến công tác
quản lý đất đai và cơ chế chính sách qua nhiều thời kỳ nên khó khăn trong việc
giải quyết, cần phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành.
- Công tác truyền thông về các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Ở
một số lĩnh vực, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân, doanh
nghiệp và tổ chức chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ.
- Nguồn lực của nhà nước phải đầu tư vào nhiều ngành, nhiều lĩnh vực
nên việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học chưa đáp ứng yêu cầu;
ngân sách của địa phương không đủ để giải quyết nhu cầu phòng học, phòng
chức năng; nguồn lực huy động từ xã hội hóa chưa nhiều.
- Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của người
dân còn hạn chế, nhiều trường hợp lợi dụng quyền dân chủ đã cố tình khiếu nại,
tố cáo dai dẳng, một số vụ việc đã được xem xét giải quyết đúng pháp luật
nhưng công dân vẫn đưa ra những đòi hỏi không có căn cứ, không phù hợp với
quy định của pháp luật.
- Nhận thức của thanh niên về nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện nghĩa
vụ quân sự còn hạn chế.
- Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy cũng
còn những khó khăn nhất định, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm, công tác cai nghiện, quản lý, giúp đỡ người nghiện chưa huy động hết sức
mạnh của toàn xã hội.
b) Nguyên nhân chủ quan
- Các địa phương chưa mạnh dạn đầu tư những giống mới, có tiềm năng
năng suất vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và sản lượng; chưa mạnh dạn
hướng dẫn nông dân chủ đô ̣ng trong viê ̣c chuyể n đổ i cây trồ ng theo hướng hiê ̣u
quả kinh tế cao, tiế t kiê ̣m nước; việc huy động nguồn lực xã hội cho chương
trình xây dựng nông thôn mới còn thấp.
- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tăng cường kiểm tra, xử lý đối
với các trường hợp xây dựng trái phép, không phép.
- Một số xã, phường thực hiện lập hồ sơ cho các đối tượng theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số
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23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ chậm, ảnh hưởng
đến tiến độ chung của thị xã.
- Người đứng đầu một số địa phương chưa làm tốt công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thực hiện chế độ thông tin, báo
cáo chưa kịp thời, đầy đủ, chính xác. Việc giải thích chính sách pháp luật có lúc,
có nơi chưa thấu đáo, đầy đủ.
- Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu và chốt thực lực lứa tuổi gọi
nhập ngũ chưa chặt chẽ, còn sai sót; một số địa phương thực hiện chưa chặt chẽ
công tác quản lý quân số đã nhận lệnh nhập ngũ.
- Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành có mặt chưa theo
kịp với yêu cầu thực tiễn; việc chấp hành, thực thi công vụ chưa thực sự quyết
liệt; một vài nơi vẫn còn tình trạng không sát công việc, chất lượng tham mưu,
đề xuất thấp, chưa kịp thời. Tinh thần, trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo,
nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo điều hành,
đặc biệt chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, vướng mắc chưa kịp thời, thiếu tập
trung, kiên quyết, có sự tránh né. Sự phối hợp giữa các phòng, ngành và địa
phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đồng bộ, chặt chẽ.
Công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại,
vướng mắc của tập thể lãnh đạo UBND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND
thị xã đôi lúc chưa kịp thời, thiếu tập trung, kiên quyết.
Tập thể lãnh đạo UBND thị xã nhận thức sâu sắc các mặt tồn tại và yếu
kém chủ yếu nêu trên, đặc biệt là những tồn tại, khuyết điểm do nguyên nhân
chủ quan. UBND thị xã sẽ tiếp tục có biện pháp khắc phục và đổi mới hoạt động
nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước,
phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO,
ĐIỀU HÀNH NĂM 2022
Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, trong tỉnh và trên địa
bàn thị xã sẽ còn diễn biến phức tạp, tạo áp lực rất lớn đến công tác chỉ đạo, điều
hành của các cấp, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp và công tác phòng, chống dịch,…đòi hỏi cần thúc đẩy,
tăng cường hơn nữa sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, doanh nghiệp và cả
hệ thống chính trị cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức này. Vì
vậy, yêu cầu các ban ngành, địa phương cần tiếp tục thận trọng, triển khai kịp
thời các giải pháp ứng phó với mọi tình huống, tiếp tục quán triệt, triển khai
thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và các văn
bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã về dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, cần tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành để phấ n đấ u hoàn
thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoa ̣ch phát triể n kinh tế - xã hô ̣i, đảm bảo quốc
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phòng, an ninh trong năm 2022, cụ thể như sau:
1. Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ và
Thường trực Thị ủy; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh; tăng
cường sự phối hợp với Thường trực HĐND thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội
thị xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã
trong năm 2022.
2. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những giải pháp
cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất. Thực hiện nghiêm Quy
chế làm việc và Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2022. Phát huy
những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong
tình hình mới. Tiếp tục giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên
UBND thị xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý nghiêm khắc đối với
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương
được UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao nhiệm vụ chủ trì nhưng không
hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không đảm bảo chất lượng và quy định hiện
hành của Nhà nước.
4. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết
chuyên đề của Thị ủy, của HĐND thị xã, đặc biệt là Nghị quyết của HĐND thị
xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm
2022 để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể, xác định
rõ trách nhiệm, tiến độ hoàn thành của từng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện quyết
liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, từng lĩnh vực; quyết tâm
phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh
xã hội năm 2022.
5. Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh,
của Ban Thường vụ Thị ủy về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,
không được chủ quan, lơ là; quyết tâm kiểm soát tốt dịch bệnh để phục hồi các
hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế của thị xã. Triển
khai hiệu quả, chất lượng công tác tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19.
6. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính
theo Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị
số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh, Quyết định số 48/2021/QĐUBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Thực hiện công tác tổ chức
bộ máy nhà nước theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh;
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt trong toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp
làm việc; khuyến khích tư duy đột phá, hiến kế, tinh thần dám nghĩ dám làm,
dám chịu trách nhiệm; chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, không thụ động, chờ
sự chỉ đạo của cấp trên mới thực hiện.

12

7. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,
quốc phòng, an ninh:
* Về lĩnh vực kinh tế
- Ứng dụng, đưa nhanh các tiến bộ về khoa học - công nghệ vào sản xuất
nông nghiệp (bao gồm cả nông, lâm, ngư và diêm nghiệp), chú trọng các lĩnh
vực có tính chất đột phá như giống, công nghệ sinh học, giải pháp kỹ thuật về an
toàn dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản...; khuyến khích và tạo
điều kiện cho ngư dân trang bị các phương tiện phục vụ cho đánh bắt. Khuyến
khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ sản xuất - kinh doanh
khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương.
- Quản lý chặt chẽ và tổ chức thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án
đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước; tăng cường công tác theo dõi và đánh giá việc
thực hiện giám sát, thanh tra nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chống
thất thoát, lãng phí và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
- Tập trung giải quyết, khắc phục những vướng mắc trong việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân; những tồn tại,
vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã.
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa
bàn thị xã, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường phối hợp tổ chức
kiểm tra, thanh tra các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân việc chấp hành pháp luật về
bảo vệ môi trường và chấn chỉnh, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm
theo thẩm quyền. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án, kế
hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.
- Tăng cường xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào
lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn, trong đó ưu tiên ngành công nghiệp sử dụng
công nghệ sạch, thân thiện môi trường, ngành công nghiệp chế biến. Chú trọng
phát triển du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng gắn với du lịch văn hóa; tạo điều kiện
thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt; kêu
gọi đầu tư vào các điểm du lịch đã quy hoạch; tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận
lợi, bình đẳng, công khai, minh bạch.
- Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, kết hợp chỉnh trang, nâng
cấp hạ tầng xã hội để hoàn thiện không gian cảnh quan đô thị; xây dựng kết cấu
hạ tầng văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo… tương ứng với quy mô của
đô thị. Kết hợp đầu tư xây dựng mới với chỉnh trang, nâng cấp, duy tu bảo
dưỡng và sử dụng có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có. Phấn đấu hoàn
thành các tiêu chí về cấp đô thị theo định hướng phát triển của từng đô thị.
- Tăng cường các biện pháp thu, chi và quản lý ngân sách nhà nước, phân
bổ và quản lý việc thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đúng quy định,
đúng tiến độ.
* Về lĩnh vực văn hóa, xã hội
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- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục tổ chức
giảng dạy phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 đảm bảo kế hoạch chung của
tỉnh. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý giáo dục theo từng cấp học và trình độ đào tạo, có năng lực sư phạm, đáp ứng
yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới; chú trọng công tác đào tạo
nghề, nâng cao chất lượng và tỷ lệ lao động qua đào tạo để thu hút đầu tư, đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; đẩy mạnh công tác
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, bảo đảm giữ chuẩn và nâng chuẩn; nâng tỷ
lệ trường đạt chuẩn quốc gia.
- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội, các
chính sách giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025; Tiếp tục rà soát các đối tượng
được hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số
126/NQ-CP ngày ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để đề nghị cấp thẩm
quyền phê duyệt. Đa da ̣ng hóa các hiǹ h thức thông tin, tuyên truyề n nhằm
chuyển tải kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, đường lối của Đảng
và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới; nâng cao hiê ̣u quả sử du ̣ng các thiế t chế văn hóa
phu ̣c vụ đời sống Nhân dân. Xây dựng các phương án, kịch bản để ứng phó kịp
thời với tình hình ngày càng phức tạp của dịch bệnh; đồng thời, chủ động chuẩn
bị đầy đủ các nguồn lực để thích ứng kịp thời với diễn biến của dịch bệnh.
* Về lĩnh vực nội chính, tổ chức và an ninh, quốc phòng
- Tiếp tục bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán
bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã; tập trung chỉ đạo việc xử lý,
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, hạn chế tối đa số lượng
hồ sơ trễ hẹn. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
- Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác cải cách hành chính của thị xã, tăng
cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; tăng
cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế
hoạch để chấn chỉnh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những công chức, viên
chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà đối với tổ chức, công dân.
- Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện chặt chẽ công tác tuyển chọn,
gọi công nhân nhập ngũ đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao. Tăng cường công tác
phòng, chống tội phạm, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kết
hợp tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; Tiếp tục triển khai thu thập,
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cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư.
- Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ giải
quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi
hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật; giải quyết
cơ bản các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được rà soát, không để xảy ra
khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất trật tư, an toàn xã hội.
Trên đây là nội dung báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của
UBND thị xã trong năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022. UBND
thị xã kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các phòng ban, đơn vị thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, CVVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Minh Tâm

