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BÁO CÁO
Về việc kiểm điểm các tồn tại, hạn chế, tập thể, cá nhân theo Kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 407-TB/TU ngày 06/9/2021

Thực hiện Công văn số 364-CV/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hải 
Dương về thực hiện kiểm điểm các tập thể, cá nhân theo Thông báo số 407-TB/TU 
ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo 
như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 9 THÁNG
Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XXIII và Nghị quyết phát triển kinh tế xã hôi năm 2021 đã được 
HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 13, UBND thành phố đã xây dựng kế 
hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 gồm 16 nhóm theo 
nguyên tắc 05 rõ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ:

1. Công tác phòng chống dịch:
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã 

phân công rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, kiện toàn Ban Chỉ đạo, 
đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách chung; các 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ chịu 
trách nhiệm chỉ đạo công tác chuyên môn và các nhiệm vụ hậu cần và kiểm tra các 
doanh nghiệp, chợ, các phường, xã khu dân cư, Tổ COVID cộng đồng gắn với trật 
tự đô thị.

Với tinh thần vì sức khỏe của nhân dân, công tác phòng chống dịch của 
thành phố qua các đợt dịch đều được lãnh đạo từ thành phố đến các phường, xã đã 
quyết liệt chỉ đạo, điều hành, triển khai kịp thời, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh có 
hiệu quả; tạo được sự đồng thuận, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị; được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao.

2. Lập, triển khai thực hiện các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thành phố và các đề án phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2021, hoàn thành việc lập và triển khai 8/9 Đề án được HĐND thành 
phố thông qua.

1. Đề án “Xây dựng đô thị thông minh thành phố Hải Dương giai đoạn 
2021-2025”: HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thành phần là 
Dự án XD hạ tầng cơ sở dữ liệu. UBND thành phố đã phê duyệt dự toán chuẩn bị 
đầu tư dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 
hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng tư vấn lập Báo cáo NCKT.
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2. Đề án Cải tạo phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng thành phố Hải 

Dương giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch năm 2021 và 5 năm): UBND thành phố 
đang thực hiện một số dự án thay thế cây xanh, chiếu sáng theo đề án: Trường 
Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Đường Thanh Niên, dải phân cách giữa đường 
Hoàng Ngân với quốc lộ 5 và lập quy hoạch, lập dự án, thu hồi đất để xây dựng 
vườn ươm diện tích khoảng 3,0 ha (khu tiếp giáp với nhà máy xử lý nước thải 
Ngọc Châu).

3. Đề án nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý hạ tầng kỹ thuật 
trên địa bàn thành phố: UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị tham mưu xây 
dựng xong dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025.

4. Đề án Thí điểm tổ chức, sắp xếp vị trí đỗ xe khu vực trung tâm thành phố 
Hải Dương (Kế hoạch năm 2021 và 5 năm): UBND thành phố đã ban hành Văn 
bản số 1607/UBND-QLĐT ngày 21/7/2021 và Văn bản số 1719/UBND-QLĐT 
ngày 29/7/2021 hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho UBND các phường Quang Trung, 
Nguyễn Trãi, Trần Phú và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đề án. Đến nay, 
đã thực hiện xong việc sơn vạch kẻ đường vị trí đỗ xe trên các tuyến (riêng tuyến 
phố Đô Lương sẽ để lại thực hiện sau vì còn chờ thực hiện Dự án đầu tư khu vực 
Nhà hát nhân dân tỉnh).

5. Đề án “Quản lý hệ thống phương tiện quảng cáo ngoài trời đáp ứng yêu 
cầu xây dựng đô thị văn minh, giai đoạn 2020-2025”. Đang lập kế hoạch triển khai 
thí điểm thực hiện thiết kế đô thị về quảng cáo ngoài trời đối với tuyến đường Trần 
Hưng Đạo (đoạn từ nút giao Tam Giang đến quảng trường Độc Lập).

6. Đề án “Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch và phát triển thị 
trường nông sản sạch trên địa bàn thành phố Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025”, 
đã phê duyệt kế hoạch triển khai.

7. Đề án: “Quy hoạch vị trí, địa điểm đầu tư xây dựng hệ thống trường học thành 
phố Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu sắp xếp 
các vị trí cơ sở giáo dục công lập, tư thục, nâng cấp, đầu tư hệ thống trường học các cấp 
hiện đại. Đang triển khai đầu tư xây dựng 4 trường học năm 2021.

8. Đề án: “Thực hiện thí điểm tuyến phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng thành 
phố Hải Dương” nhằm cải tạo, chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn về mỹ quan đô 
thị, thu hút khách du lịch về thành phố. 

Đối với Đề án “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 
thành phố” đang hoàn thiện.

3. Lĩnh vực kinh tế:
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong phát triển nông nghiệp, công 

nghiệp, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. 
- Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 870 tỷ đồng, tăng 4,0% so 

với cùng kỳ năm 2020 và bằng 77% kế hoạch năm. Tổng diện tích gieo trồng cây 
hàng năm đạt 7.250 ha, bằng 96,6% năm trước và bằng 98,6% kế hoạch năm, 
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trong đó lúa  đạt 5.035 ha (giảm 88 ha), năng suất ước đạt 62,0 tạ/ha (tăng 2 tạ/ha), 
sản lượng lúa ước đạt 31.200 tấn, tăng 500 tấn do năng suất tăng. 

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 55.300 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng 
kỳ năm 2020 và đạt 68,5% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ ước đạt 18.500 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 61.8% kế hoạch; giá trị sản 
xuất ước đạt 24.400 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ và đạt 61,8% kế hoạch. 

- Thành lập mới 420 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn 
thành phố là 6.564 doanh nghiệp và 1.300 hộ kinh doanh cá thể. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh và Trung ương thẩm định, phê duyệt công nhận 
thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và thực hiện 
chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 
(Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1720/QĐ-TTg  ngày 14/10/2021 công 
nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ NTM). 

- Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 03 chợ: Phú Lương, Thanh Bình, 
Chi Lăng.

4. Lĩnh vực thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công 
* Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 987 

tỷ 501 triệu đồng, bằng 77% dự toán tỉnh, 58% dự toán thành phố và tăng 38% so 
với cùng kỳ . Tiền thu sử dụng đất đạt 450 tỷ đồng, bằng 75% dự toán tỉnh và 45% 
dự toán thành phố.

* Về phân bổ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 
- Tình hình phân bổ các nguồn vốn trong 9 tháng đầu năm: Tổng nguồn vốn 

ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh 55,568 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn ngân sách 
thành phố đã phân bổ là 356,478 tỷ đồng. Tổng các nguồn vốn khác là  5,261 tỷ 
đồng

- Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 là  460,767 tỷ đồng. Trong đó: 
Giải ngân vốn NSTP được phép kéo dài sang năm 2021 là: 198,374  tỷ đồng, đạt  
83,91 %; Giải ngân vốn đã phân bổ chi tiết năm 2021 là 262,393 tỷ đồng (đạt 
63,26%).

- Trình HĐND thành phố thông qua 05 Đề án, 03 Nghị quyết về điều chỉnh kế 
hoạch đầu tư công và 11 công trình, dự án trọng điểm tại 03 kỳ họp bao gồm: Dự án 
Xây dựng đường Vành đai 1, Dự án Khu thương mại hỗn hợp và cải tạo, mở rộng 
đường Vũ Công Đán, Dự án xây dựng hạ tầng CSDL thuộc Đề án đô thị thông 
minh; các dự án xây dựng trường học của THCS Việt Hòa, TH Hải Tân, THCS 
Quyết Thắng, MN Tiền Tiến, MN Bình Minh, MN Nguyễn Trãi… 

5. Lĩnh vực đô thị, đất đai, GPMB
5.1. Về quy hoạch, quản lý đất đai:
-  Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050: Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ ngành, UBND thành phố và đơn vị tư 
vấn đã hoàn thiện hồ sơ và UBND tỉnh đã có Văn bản số 3200/UBND-VP ngày 
31/8/2021 trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm 
vụ Điều chỉnh QHCTP. Bộ Xây dựng đã họp thẩm định ngày 12/10/2021.
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- Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050: Đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng 
tại Văn bản số 3866/BXD-QHKT ngày 20/9/2021, dự kiến trình Sở Xây dựng 
thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2021.

- Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng các phường: Thanh 
Bình, Việt Hòa, Tân Bình, Hải Tân, Tứ Minh và quy hoạch phân khu khu vực phía 
Nam và phía Tây thành phố, Quy hoạch khu chung cư Tạ Quang Bửu. 

Tiếp tục triển khai lập đồ án quy hoạch phân khu các phường: Bình Hàn, Lê 
Thanh Nghị, Liên Hồng.

- Lập đồ án quy hoạch chi tiết dự án cải tạo sân vận động trung tâm thành 
phố, quy hoạch Tổ hợp công trình văn hóa - thể thao cộng đồng (khu vực Nhà hát 
nhân dân): đang xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung quy hoạch; báo cáo 
UBND tỉnh, Sở Xây dựng Quy hoạch chi tiết. 

- Quy hoạch 2 bên đường vành đai I: Đơn vị tư vấn đã lập xong phương án 
quy hoạch gắn với Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

- Lập các đồ án quy hoạch dự án tạo nguồn, công trình trọng điểm: Mở rộng 
đường Tuệ Tĩnh, đường Vũ Công Đán, đường vành đai I, khu dân cư Liễu Tràng, 
khu dân cư Nam phố Văn, khu dân cư mới Tứ Thông, khu dân cư Hải Tân; Khu đô 
thị: Nam cầu Lộ Cương, An Thượng, Nam Đồng. Đến nay đã phê duyệt QH khu 
dân cư Liễu Tràng, khu dân cư Nam phố Văn, khu dân cư mới Tứ Thông, Khu 
Thương mại hỗn hợp và cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán, khu dân cư phía 
Tây phường Tứ Minh. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành 
phố giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021-2025. 
Rà soát và lập kế hoạch xử lý các vi phạm đất đai trên địa bàn toàn thành phố với 
228 trường hợp; kiểm tra việc quản lý sử dụng đất của hơn 200 doanh nghiệp; chỉ 
đạo lập mặt bằng tổng thể để thực hiện việc lập hồ sơ Cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho các hộ thuộc 05 khu tập thể; cấp Giấy CNQSD 11.683 trường hợp 
(Cấp giấy lần đầu, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, bổ sung tài sản...); luân 
chuyển 9.694 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính; thẩm định 9.312 hồ sơ giao dịch 
bảo đảm; cung cấp 3.903 trích lục bản đồ địa chính. 

Cấp 1.799 giấy phép xây dựng nhà ở và dự án kinh doanh; 21 giấy phép thi 
công công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi bảo vệ công trình đường bộ và 62 
hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; thẩm định 55 hồ sơ 
thiết kế và dự toán công trình; 12 trường hợp cấp phép việc chặt hạ, thay thế cây 
xanh. Tăng cường chỉ đạo và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật 
tự xây dựng, đã kiểm tra 853 trường hợp, trong đó, vi phạm 70 trường hợp, xử phạt 
26 trường hợp với số tiền 660 triệu đồng.

 Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; kiểm 
tra, xử phạt 6 doanh nghiệp vi phạm bảo vệ môi trường với số tiền 276 triệu đồng; 
xác nhận 18 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường. 

5.2 Công tác giải phóng mặt bằng
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Quán triệt hực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 12/3/2021 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các 
công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, UBND thành phố tăng cường 
công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng, trong 9 tháng đầu năm 2021 triển khai 
GPMB đối với 63/75 dự án, công trình (trong đó 50 dự án chuyển tiếp từ các năm 
trước, 13 dự án triển khai năm 2021), đã hoàn thành công tác GPMB 08 dự án. Phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (theo các đợt) đối với 28 dự án với 
tổng số tiền là 282 tỷ 790 triệu đồng, đạt 113% kế hoạch năm. Tổ chức cưỡng chế 
kiểm kê bắt buộc 04 dự án: Đầu tư xây dựng khu dân cư, dịch vụ thương mại (tại 
làng nghề mộc Đức Minh) và dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Ngọc Sơn, 
Khu đô thị mới phía Nam Cầu Hàn, KDC Nam đường Việt Hòa. Rà soát hồ sơ, xây 
dựng kế hoạch tổ cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 04 dự án: Cụm công 
nghiệp Ba Hàng, Khu tái định cư đường gom Tứ Minh; Khu dân cư phía Nam 
đường Việt Hoà; khu dân cư phía Đông Tân Dân.

Triển khai, kiểm kê tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất, bóc tách 
khối lượng và tính toán lập phương án bồi thường cho các hộ dân thuộc diện GPMB 
một số dự án với khối lượng lớn như: Đường Vành đai I; Khu đô thị mới phía Nam 
thành phố; Khu dân cư Ngọc Châu; Nam đường sắt…

6. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
* Năm học 2020-2021, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TU, đã tạo 

được sự chuyển biến rõ nét trong việc sắp xếp đội ngũ, giáo viên; chấn chỉnh việc 
dạy thêm học thêm tràn lan, chạy trường chạy lớp, tạo dư luận tốt, được sự đồng 
tình của phụ huynh học sinh và giáo viên. Kết quả cụ thể trên một số lĩnh vực sau: 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch dạy học 
linh hoạt (dạy trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh), hoàn 
thành các nhiệm vụ, chương trình năm học 2020-2021 của các cấp học, bậc học; 
trong đó: xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi cho 5.924 cháu, 
đạt tỷ lệ 100%; hoàn thành chương trình GD tiểu học cho 5.067/5.067 (tỷ lệ 
100%); xét tốt nghiệp cho 4.470 học sinh THCS (tỷ lệ 99,96%).

- Hoàn thành chương trình tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022, 
trong đó: lớp 1 là 173 lớp với 6.069 học sinh; lớp 6 có 120 lớp với 4.932 học sinh.

- Tổ chức các lớp Bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân 
viên; hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên theo chương trình của Sở Giáo dục, chương 
trình GDPT mới chuẩn bị năm học 2021-2022.

- Thêm 01 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức thi học sinh 
giỏi 8 môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố và tham gia cấp tỉnh.

7. Lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính
- Triển khai và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng dẫn, đảm bảo 
an toàn phòng chống dịch, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 98,85%.

- Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với 81 công chức, viên chức; 
đồng ý cho thuyên chuyển công tác 14 công chức, viên chức; tiếp nhận 1 công 
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chức phường Nguyễn Trãi không qua thi tuyển, xét tuyển năm 2021; đồng ý cho 
12 viên chức thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; điều động, chuyển công tác 02 
viên chức; quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 
chức vụ đối với 71 công chức, viên chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm 12 Chính trị viên, 
Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó BCH quân sự các phường, xã; phê chuẩn kết quả bầu 
25 Chủ tịch và 31 Phó Chủ tịch của 25 phường, xã; kỷ luật hành chính đối với 10 
cán bộ công chức, viên chức. Tổ chức xét tuyển lại đối với 92 viên chức do sai 
phạm trong tuyển dụng; tổng hợp, rà soát vị trí việc làm, làm cơ sở điều chỉnh Đề 
án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Phê duyệt Kế hoạch sử dụng viên chức và người lao động năm 2021 của 03 
đơn vị sự nghiệp; Xây dựng Kế hoạch sắp xếp và tiếp nhận viên chức ngành giáo 
dục và đào tạo năm 2021; Thông báo và thực hiện tiếp nhận viên chức đơn vị sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực; 
khen thưởng thường xuyên đối với 64 tập thể và 352 cá nhân; khen thưởng chuyên 
đề đối với 24 tập thể và 63 cá nhân; khen thưởng 31 tập thể, 40 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Lập và triển khai Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 26/02/2021 về kiểm soát 
thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên 
địa bàn thành phố Hải Dương. Tổng số TTHC cấp huyện 251, cấp xã 136, số 
TTHC không phát sinh hồ sơ 118 thủ tục. Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức 
độ 3: 77, mức độ 4: 8, số TTHC đã nhận trực tuyến 46, số TTHC được tích hợp 
triển khai thanh toán trực tuyến 9. Tổng số hồ sơ đã nhận 27.619 cấp huyện, 
45.923 cấp xã, đã giải quyết trước và đúng hạn 99,98%. Tổng số kiến nghị phản 
ánh 6, giải quyết 6 đạt 100%.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Những tồn tại, hạn chế:
1.1. Lĩnh vực Kinh tế:
- Giá trị sản xuất ở cả ba lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông 

nghiệp thấp hơn mức bình quân trung của tỉnh.
- Kế hoạch thực hiện các Đề án: nông nghiệp, Tuyến phố đi bộ chợ đêm trên 

đường Bạch Đằng chưa được ban hành và triển khai thực hiện.
1.2. Lĩnh vực thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công
- Tỷ lệ thu ngân sách NN cơ bản đạt dự toán được giao, nhưng tỷ lệ thu thuế 

NQD của một số phường, xã còn đạt thấp như Bình Hàn, Tứ Minh, Thanh Bình … 
- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án có số vốn phân bổ lớn, 

nhưng tiến độ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra như:
+ Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực: Số vốn đã phân bổ là 

46,100 tỷ đồng, số vốn đã giải ngân là  8,118 tỷ đồng, đạt 17,61%.
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+ Dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, 

đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5, thành phố Hải Dương: Nguồn vốn NSTP đã phân 
bổ hỗ trợ sau điều chỉnh 49,866 tỷ, đã giải ngân là: 13,58 tỷ (chiếm 27%).

1.3. Lĩnh vực quản lý đô thị
- Một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo đúng tiến độ được giao như Quy 

hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng các phường… 
- Công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, môi 

trường còn có việc chưa được phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời thậm chí còn tình 
trạng né tránh, làm ngơ (vi phạm đất đai ở An Thượng, Gia Xuyên, Bình Hàn). 

1.4. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:
- Trong 02 năm gần đây, chất lượng giáo dục và phong trào thi đua ngành 

giáo dục thành phố đều giảm sút, cụ thể:  Bậc học mầm non đứng thứ 7/12; Tiểu 
học đứng thứ 6/12; THCS đứng thứ 9/12; Toàn ngành đứng thứ 11/12 huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh. Chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn đạt thấp (thi học 
sinh giỏi lớp 9 đứng thứ 8/12 toàn tỉnh; điểm thi trung bình vào lớp 10 THPT đứng 
thứ 10/12).

- Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp so với chuẩn của tỉnh, cụ thể: Bậc 
mầm non có 13/26 trường, đạt 50% (tỉnh 63,5%) và có 02 trường mất danh hiệu 
chuẩn quốc gia. Cấp tiểu học có 25/29 trường, đạt 86,2% (tỉnh là 95,5%), không 
xây dựng được trường chuẩn mới, không có trường được nâng chuẩn, không có 
trường công nhận lại chuẩn. Cấp THCS có 18/25 đạt, tỉ lệ 72% (tỉnh là 82,5%).

1.5. Lĩnh vực Nội vụ, cải cách hành chính:
- Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên 

chức các phòng, ban đơn vị thành phố và UBND các phường xã chưa kịp thời, 
chưa hiệu quả.

- Việc kiện toàn sắp xếp lại tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập chậm, 
chưa tạo cơ chế để đơn vị chủ động ký hợp đồng các vị trí chuyên môn, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, không phù hợp với chủ trương giao quyền tự chủ về tổ 
chức và tài chính của các đơn vị sự nghiệp. 

- Trong quá trình tổ chức và tiến hành các bước bầu cử tại Tổ bầu cử số 3 
của phường Ái Quốc đã có sai phạm, dẫn tới việc không xác nhận tư cách đại biểu 
HĐND phường Ái Quốc tại đơn vị số 3 và xử lý kỷ luật hành chính đối với 02 
công chức phường Ái Quốc (01 cách chức, 01 cảnh cáo).

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận giải quyết trực tuyến còn thấp.
2. Nguyên nhân
2.1. Nguyên nhân khách quan:
- Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, trong nước diễn biến phức 

tạp do biến chủng Delta có tốc độ lây lan cao, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã 
hội. Trong năm 2021, thành phố trực tiếp chịu tác động, ảnh hưởng của các đợt 
dịch (dịp Tết Nguyên Đán, sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đợt tháng 7/2021, đợt tháng 
8/2021, tháng 9/2021), tổng cộng đã ghi nhận 107 trường hợp dương tính với 
SARS-CoV-2, phong tỏa cách ly y tế với 41 cụm dân cư; thực hiện nhiều lần giãn 
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cách xã hội để phòng chống dịch đã ảnh hưởng tới việc thực hiện một số nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội.

- Có nhiều công việc, nhiệm vụ phụ thuộc vào một số sở, ngành tỉnh. UBND 
thành phố đã có văn bản đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện như: giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường ,quy 
hoạch…tuy nhiên, nhiều đề xuất kiến nghị của thành phố chậm được xem xét giải 
quyết (một phần do sự phối hợp chưa ăn khớp).

- Lực lượng cán bộ công chức, viên chức còn thiếu, trình độ của một số còn 
hạn chế đã góp phần ảnh hưởng tới chất lượng tham mưu, giải quyết nhiệm vụ 
được giao. 

- Trong cơ cấu tổ chức bộ máy của thành phố hiện nay, một số đơn vị sự 
nghiệp như Ban Giải phóng mặt bằng, Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản, Văn 
phòng ĐKQSD đất, Đội kiểm tra quy tắc QLĐT đều tham gia vào một số nhiệm vụ 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư xây dựng cơ 
bản, thậm chí giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và đề án tổ 
chức vị trí việc làm; khối lượng công việc của các đơn vị này đều lớn, nhưng 
không có vai trò tham mưu trong công tác quản lý nhà nước. Vì vậy dẫn tới một số 
bất cập trong việc phối hợp; tính chịu trách nhiệm chưa rõ. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan
Trong thời gian vừa qua, UBND thành phố luôn bám sát chỉ đạo của tỉnh, 

Thành ủy, triển khai kịp thời các công việc, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một 
số việc còn chậm, giải quyết chưa triệt để, chưa hiệu quả tập trung vào một số 
nguyên nhân sau:

- Do khối lượng công việc lớn, dàn trải. Cùng với yêu cầu về tiến độ dẫn tới 
chất lượng tham mưu, báo cáo chưa đảm bảo, có nhiều việc phải làm đi làm lại. 
Tính đến ngày 30/9/2021, UBND thành phố đã ban hành 10.000 văn bản các loại, 
trong đó có 556 báo cáo gửi Tỉnh và Thành ủy (trong khi cả năm 2019 có 227 báo 
cáo; năm 2020 có 497 báo cáo). Ngoài ra, còn có 6.910 phiếu xử lý văn bản giao 
việc chủ yếu là các công việc chuyên môn từ sở, ngành của tỉnh. Bên cạnh đó, số 
lượng thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết rất lớn.

Trong năm 2021, triển khai thực hiện nhiều đề án, công trình trọng điểm: 
Theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố có 05 Đề án và 7 Công trình trọng 
điểm, ngoài ra thực hiện song song đồng thời 04 đề án phát triển kinh tế xã hội và 
nhiều dự án phát triển dân cư đô thị khác; có một số đề án đến nay chậm hoặc chưa 
triển khai được (đề án nông nghiệp, đề án nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ 
bản và quản lý hạ tầng đô thị, đề án quảng cáo). 

- Một số Thủ trưởng các phòng ban chưa thực sự chủ động quyết liệt trong 
công việc, một  số còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nhiều việc được giao có khó 
khăn vướng mắc nhưng không chủ động tham mưu đề xuất tháo gỡ đến cùng, kịp 
thời mà chỉ có báo cáo bằng văn bản của phòng mình cho hết trách nhiệm.
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- Công tác định kỳ luân chuyển cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 

còn bất cập, thiếu tính chuyên môn hóa cao. Một số phòng, ban có khối lượng công 
việc lớn nhưng còn thiếu biên chế được giao (Quản lý đô thị, TNMT, Nội vụ).

- Trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức không 
đồng đều, thiếu tính chủ động, sáng tạo, đột phá trong tham mưu thực hiện nhiệm 
vụ. Một số trường hợp không chấp hành nghiêm quy chế làm việc nhất là chế độ 
báo cáo, tham mưu chưa đến cùng.

2.3 Nguyên nhân đối với một số hạn chế trong Thông báo 407-TB/TU
2.3.1. Chưa thực hiện tốt việc phân cấp, ủy quyền theo tinh thần 5 rõ
- Những nhiệm vụ đều được phân công, chỉ đạo rõ nội dung, có thời hạn. 

Tuy nhiên, có lúc chưa sát sao, chưa kiểm tra để có chỉ đạo quyết liệt, kịp thời.
2.3.2.  Đối với chất lượng và phong trào giáo dục thành phố giảm sút 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thiếu chủ động tham mưu, đề xuất các giải 

pháp tháo gỡ cụ thể; không đối chiếu với các tiêu chí đánh giá của Sở Giáo dục để 
đề xuất xử lý kịp thời tình trạng chất lượng, phong trào đi xuống trong 2 năm qua.

- Chất lượng học sinh cuối cấp nhất là cấp THCS không được bồi dưỡng 
chuyên sâu, nâng cao chất lượng mũi nhọn cũng như đại trà cho việc thi chuyển 
cấp. Một phần cũng do công tác quản lý và tổ chức phụ đạo của các trường chưa 
bài bản, một số giáo viên thiếu nhiệt huyết.

- Chưa tạo được cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp 
giáo dục theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP. Các trường thiếu chủ 
động sáng tạo, còn rập khuôn trong thực hiện chức năng nhiệm vụ nhất là vấn về 
về biên chế, tổ chức và tài chính, cơ sở vật chất.

2.3.3. Năng lực, tác phong, thái độ, đạo đức công vụ của một số cán bộ, 
công chức còn hạn chế

 - Chất lượng công tác tham mưu xây dựng đội ngũ có việc còn chưa đáp 
ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa đưa việc đáp ứng yêu cầu công việc lên hàng đầu 
mà còn cứng nhắc, chưa có giải pháp tính toán bài bản, kỹ lưỡng dài hạn...

 - Thái độ ứng xử, tác phong làm việc của một số cán bộ, công chức chưa 
gần gũi, tạo rào cản dẫn đến bức xúc, không nắm bắt đúng, trúng việc cần làm; dẫn 
tới hiệu quả công việc chưa đáp ứng được yêu cầu.

III. KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ LIÊN 
QUAN

Các tồn tại, hạn chế nêu trên trước hết thuộc trách nhiệm của tập thể UBND 
thành phố, Lãnh đạo UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách, 
Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị được giao tham mưu thực hiện.

Tập thể UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban liên quan đã nghiêm 
túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các giải pháp khắc phục thực hiện
1.1. Công tác chỉ đạo điều hành
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- UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tự rà soát, đánh giá, kiểm 

điểm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra và đề xuất các nhiệm vụ trọng 
tâm trong 3 tháng cuối năm. 

- Lãnh đạo UBND thành phố đã họp kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh 
nghiệm; kiểm tra, đôn đốc hàng tuần đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND thành phố và kiên 
quyết hơn nữa trong xử lý các vi phạm Quy chế làm việc, tác phong, thái độ trong 
công tác.

1.2. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
- Về thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công: Chỉ đạo phòng Tài chính 

Kế hoạch, Chi cục Thuế, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan, yêu 
cầu chủ đầu tư lập cam kết giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng; điều chỉnh 
vốn đối với một số công trình có tiến độ giải ngân thấp, để hỗ trợ cho các công 
trình do UBND xã, phường làm chủ đầu tư đã phê duyệt quyết toán, giúp đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân, giải quyết dứt điểm nợ đọng XDCB. 

- Lĩnh vực quản lý đô thị đặc biệt là điều chỉnh quy hoạch chung thành phố 
là đồ án quy hoạch lớn, có tính chất phức tạp. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo 
đơn vị tư vấn rà soát kỹ lưỡng, phối hợp tốt với các sở ngành, tranh thủ ý kiến chỉ 
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thiện trình Bộ Xây dựng thẩm 
định trước ngày 15/11/2021.

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị điều chỉnh phương pháp làm việc, thái 
độ ứng xử trong mối quan hệ công tác; khắc phục những hạn chế khuyết điểm 
trong đó biết lắng nghe, cầu thị và nâng cao tính chịu trách nhiệm trong việc tham 
mưu giải quyết những nhiệm vụ được giao.

- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: Khắc phục ngay những hạn chế trong công 
tác tham mưu để nâng cao chất lượng và phong trào thi đua của ngành giáo dục 
thành phố; thể hiện rõ vai trò hướng dẫn của phòng chuyên môn đối với các cơ sở 
giáo dục; chủ động đề xuất đổi mới phương pháp dạy và học; tiếp tục phát huy 
hiệu quả trong thực hiện Nghị Quyết số 39-NQ/TU; tăng cường công tác chỉ đạo, 
tạo tâm lý, không khí yên tâm, phấn khởi, tạo động lực trong đội ngũ giáo viên, 
nhân viên ngành giáo dục thành phố chủ động, sáng tạo. 

Trên đây là báo cáo kiểm điểm các tồn tại, hạn chế theo Kết luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 407-TB/TU, Ủy ban nhân dân thành phố báo 
cáo Ban Thường vụ Thành ủy./.

Nơi nhận:
- BTV Thành ủy (để báo cáo);
- CT, các PCT thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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