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 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 
 

Năm 2012, cán bộ và nhân dân phường Minh An vẫn phải tiếp tục ñối mặt với 
không ít khó khăn thách thức của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài ñã có 
những tác ñộng trực tiếp ñến ñời sống của cán bộ và nhân dân toàn phường. Kinh tế 
tuy có sự tăng trưởng nhưng chậm hơn so với năm 2011, ñời sống nhân dân tuy giữ 
ñược ổn ñịnh nhưng thu nhập từ hoạt ñộng kinh doanh gặp khó khăn do sức mua của 
khách du lịch còn hạn chế. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu ñược 
giao và các kế hoạch ñã ñề ra từ ñầu năm, dưới sự chỉ ñạo và hỗ trợ của thành phố, 
vai trò lãnh ñạo của BCH ðảng bộ, sự giám sát của HðND, UBMTTQVN, sự ñiều 
hành của tập thể UBND, chúng ta ñã ñạt ñược một số kết quả sau: 

A. PHẦN 1 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012 

 
I/ Kinh t ế - Ngân sách: 
1/  Về kinh tế: 

Tình hình phát triển kinh tế và ñời sống của nhân dân tiếp tục ổn ñịnh. Công 
tác quản lý các hoạt ñộng kinh doanh ñược tăng cường nhờ vậy ñã tạo ñiều kiện cho 
các hoạt ñộng DV-DL-TM tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, năm 2012 
mở mới 85 hộ kinh doanh, nghỉ hẳn 51 hộ nâng tổng số hộ kinh doanh trên ñịa bàn 
phường lên 1.238 hộ, tăng 62 hộ so với cùng kỳ năm trước. Chợ ñêm ñường Nguyễn 
Hoàng hoạt ñộng ổn ñịnh góp phần tạo ra một sản phẩm du lịch mới thu hút khách du 
lịch ngày càng ñông, ñời sống một bộ phận nhân dân ñược cải thiện ñáng kể.  

Một số chỉ tiêu về kinh tế ñạt ñược cụ thể như sau: 
* Doanh số DV-DL-TM: Thực hiện 10 tháng ñạt 572,3 tỷ, ñạt 83,1% so với 

NQ HðND, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; Ước thực hiện cả năm ñạt 691,3 tỷ, 
ñạt 100,5% so với NQ HðND tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong ñó: 

- Doanh nghiệp tư nhân: Thực hiện 10 tháng ñạt 339,850 tỷ, ước thực hiện cả 
năm 412,36 tỷ tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. 

- Hộ cá thể: Thực hiện 10 tháng ñạt 232,45 tỷ ñạt 86% so với  NQ HðND, ñạt 
84,2% kế hoạch trên giao, ước thực hiện cả năm 278,94 tỷ, ñạt 103% so với NQ 
HðND, ñạt 101% kế hoạch thành phố giao, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. 

* Giá trị sản xuất TTCN: Thực hiện 24,9 tỷ ñạt 105,91% kế hoạch, tăng 8,4% 
so với năm trước. Trong ñó:  

- Doanh nghiệp tư nhân: Thực hiện cả năm 7,29 tỷ ñạt 104,98%. 
- Hộ cá thể: Thực hiện cả năm 17,61 tỷ ñạt 107,95%. 
* Sản lượng Hải sản: ước cả năm sản lượng khai thác hải sản ñạt 126 tấn ñạt 

105% chỉ tiêu thành phố và 114,55% NQ HðND phường. Trong ñó: Xuất khẩu 
86/80 tấn ñạt 107% chỉ tiêu, giá trị sản xuất: 3,440 tỷ ñồng. Nội ñịa 40/40 tấn ñạt 
100% chỉ tiêu, giá trị sản xuất: 240 triệu ñồng. 



2/  Về ngân sách:  
          + Tổng thu ngân sách: thực hiện 8,754 tỷ ñồng, ñạt tỉ lệ 136,26% chỉ tiêu 
Thành phố giao và 91,4% chỉ tiêu NQ HðND. Trong ñó các khoản thu 100%: 1,766 
tỷ ñồng ñạt 107% chỉ tiêu Thành phố giao và 107,06% so với NQ HðND.  

+ Tổng chi ngân sách: 6,850 tỷ ñồng, ñạt 106,63% KH Thành phố giao và 
71,52% so với NQ HðND. Trong ñó chi thường xuyên: 6,433 tỷ ñồng ñạt 101,85% 
so với chỉ tiêu Thành phố giao và 79,64% so với NQ HðND. Chi xây dựng cơ bản: 
112,69 triệu ñồng.  

+ Tổng thu các loại Thuế trên ñịa bàn 8,9 tỷ/11,326 tỷ ñồng, ñạt tỷ lệ 78,6% kế 
hoạch năm 2012, so với cùng kỳ năm 2011 ñạt 108,5%. Ước thu năm 2012 ñạt 100% 
kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2011 ñạt 112,88% 

Kết quả 4 nguồn quỹ (CSBVTE, ðƠðN, Khuyến học, Chăm sóc NCT): 90,76 
triệu ñồng ñạt 101,01% so với kế hoạch.  

 + Huy ñộng quỹ vì người nghèo: 54,98 triệu ñồng ñạt 103,35% kế hoạch. 
 
3/  Công tác quản lý ñô thị - ðịa chính và xây dựng cơ bản:  
+ Công tác Quản lý ñô thị: ðã phát hiện 12 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực 

xây dựng, sửa chữa nhà ở sai phép, không có giấy phép, lập biên bản buộc khắc 
phục, bổ sung giấy phép theo quy ñịnh. Công tác cấp biển số nhà ñến nay ñã hoàn 
chỉnh ở khối phố ðồng Hiệp và các kiệt trên ñịa bàn khối An Thái. Phối hợp với 
phòng TM-DL, BQL chợ, Công an, ðội quy tắc thành phố di dời các hộ kinh doanh 
vào chợ mới; tập trung lập lại trật tự cảnh quan trên trục ñường Trần Quý Cáp, Tiểu 
La và ñường Bạch ðằng, sắp xếp hàng hoá vào trong ngạch cửa theo ñúng quy chế 
kinh doanh trong khu vực phố cổ.  

+ Công tác Xây dựng cơ bản: Các công trình xây dựng cơ bản theo NQ của 
HðND do UBND phường làm chủ ñầu tư ñược chỉ ñạo thi công ñúng tiến ñộ và ñảm 
bảo chất lượng. ðã tiến hành sửa chữa xong kiệt tổ 02,04,18,22,25 và kiệt Bá lễ, lắp 
ñiện chiếu sáng tại  khối An Hội và ðồng Hiệp, sửa chữa 08 thuyền bơi phục vụ cho 
công tác phòng chống lụt bão. Công trình sân bóng chuyền tại khối An Hội ñã hoàn 
thành, ñang nghiệm thu và ñưa vào hoạt ñộng. 

+ Công tác ñịa chính: Thực hiện quản lý ñất ñai ñúng luật, kịp thời giải quyết 
các tranh chấp trong nhân dân không ñể tồn ñọng kéo dài. Hoàn thành công tác giao 
ñất ở cho 48 hộ ñược xét giao ñất tại phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà. ðiều tra khảo 
sát ñề nghị giá ñất năm 2013, ñề nghị thành phố xét giao ñất cho 08 hộ dưới ghe và 
ñã ñược thành phố thống nhất chủ trương giao ñất cho các hộ này.  

Phối hợp ñội Thuế kịp thời hướng dẫn nhân dân kờ khai thuế sử dụng ñất phi 
nông nghiệp ñảm bảo tiến ñộ. 

 
II. Tình hình V ăn hoá- Xã hội:  
1/  Về văn hóa:  
- Các hoạt ñộng thông tin tuyên truyền, cổ ñộng trực quan ñáp ứng ñược yêu 

cầu nhiệm vụ chính trị tại ñịa phương nhất là công tác trang trí ñón tết cổ truyền dân 
tộc và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của ñất nước ñược thành phố ñánh giá cao. Các 
chương trình Lễ, hội, các hoạt ñộng vui chơi giải trí nhân dịp mừng ðảng-ðón xuân 
và kỷ niệm các ngày lễ lớn ñược tổ chức kịp thời góp phần nâng cao ñời sống tinh 
thần cho nhân dân. Các Hội thi do thành phố tổ chức ñược cán bộ và nhân dân toàn 
phường nhiêt liệt hưởng ứng tham gia và ñạt một số kết quả như Giải Nhất Thể dục 



dưỡng sinh của NCT, giải Nhất Hội thi Phụ nữ với kiến thức pháp luật, giải A Hội 
diễn Hoa Phượng ðỏ, giải Nhì Hội thi xã phường văn hoá vui hội ngày xuân, giải 
Nhì hội thi bánh Tét vì người nghèo, giải Ba duyên dáng tuổi 40, giải Ba Thể dục 
dưỡng sinh của CLB Võ dưỡng sinh, giải Khuyến khích Hội thi ñèn lồng nghệ thuật.   

Ngoài ra còn có các Hội thi, Hội diễn và các hoạt ñộng khác do thành phố và 
phường tổ chức góp phần dấy lên khí thế thi ñua sôi nổi trên lĩnh vực VHVN- TDTT  
toàn phường.  

Các hoạt ñộng của Trung tâm văn hoá thể thao phường ñã có nhiều chuyển 
biến tích cực. Ban chủ nhiệm Trung tâm VHTT phường ñã ñược kịp thời củng cố tổ 
chức, nâng cao hoạt ñộng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chủ 
nhiệm và thực hiện ñề án “tiếp tục ñẩy mạnh hoạt ñộng của trung tâm VH-TT 
phường giai ñoạn 2012-2017”. Các hoạt ñộng vui chơi, giải trí cho TTN, học sinh, 
sinh viên trong dịp Hè và nhân dân toàn phường ñược tổ chức sôi nổi góp phần làm 
phong phú thêm cho phong trào VHVN- TDTT. Trung tâm VHTT phường ñã hoàn 
chỉnh phòng ñọc sách Thiếu nhi với hơn 300 ñầu sách cơ bản ñáp ứng ñược nhu cầu 
ñọc sách của bạn ñọc. Các lớp học bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng thường 
xuyên ñược trung tâm chiêu sinh ñã góp phần ñáp ứng ñược nhu cầu học tập của học 
sinh.   

2/ Về giáo dục: Các trường học trên ñịa bàn phường ñã thực hiện tốt nhiệm vụ 
năm học, tổ chức ðại hội cháu ngoan Bác Hồ, tổng kết và bế giảng phát thưởng cho 
học sinh, kết quả năm học 2011-2012 và tuyển sinh năm học 2012-2013 như sau : 

+ Trường MNBC Măng Non: Chất lượng giáo dục phát triển theo các lĩnh vực 
ñược giữ vững và tăng cao hơn so với năm học trước từ 0,1 ñến 0,3%. Tỷ lệ chuyên 
cần 95,1% tăng 1,9% so với năm học trước, tỷ lệ bé ngoan 95% tăng 2,8% so với 
năm học trước. Tuyển sinh năm học 2012-2013 có 355 cháu, trong ñó lớp mẫu giáo 
bé có 103 cháu. 

+ Trường TH Phù ðổng: Tỷ lệ HS giỏi 64%, khá 22,2%, TB 13,5%, yếu 0,3%, 
so với năm học trước giỏi giảm 0,5%, khá giảm 0,2%, TB tăng 2,4%, yếu giảm 1,7%. 
Tỷ lệ HS lên lớp thẳng 99,3%, tăng 1,7% so với năm học trước, tỷ lệ HS ñược công 
nhận hoàn thành bậc tiểu học 100%. Tính ñến cuối năm học nhà trường ñã thực hiện 
tốt việc duy trì sĩ số, không có học sinh bỏ học.Tuyển sinh năm học mới có 629 học 
sinh, trong ñó học sinh khối lớp 1có 117 học sinh. 

+ Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu: Chất lượng giáo dục nhìn chung ñược giữ 
vững. ða số học sinh ñều có tinh thần học tập, tích cực tham gia học tập, ñổi mới 
phương pháp học tập ñể ñáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Chất lượng học tập cả năm 
cụ thể: Giỏi 24,6%, Khá 30,7%, Trung bình 37,3%, Yếu 7,3%, Kém 0,1%. Tỷ lệ học 
sinh Trung bình trở lên ñạt 92,5%, so với năm học trước tăng 0,2%. Chất lượng hạnh 
kiểm: Tốt 73,7%, Khá 22,5%, Trung bình 3,8%. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm Tốt và 
Khá ñạt 96,2%, so với năm học trước tăng 2,7%. Tuyển sinh năm học mới có 703 
học sinh, trong ñó học sinh khối lớp 6 có 187 học sinh.  

Hội khuyến học: ðã tổ chức ñăng ký gia ñình hiếu học năm 2012, qua phát 
ñộng ñã có 841 gia ñình ñăng ký thi ñua, ñến nay Hội khuyến học ñã tổ chức bình xét 
gia ñình hiếu học năm học 2012, kết quả ñạt 100%. Các chi hội khuyến học phối hợp 
với các khối phố vận ñộng các nhà hảo tâm xây dựng quỹ khuyến học và tổ chức 
phát quà cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, học sinh có hoàn cảnh ñặc biệt khó 
khăn, học sinh thi ñỗ vào các trường ðại học, trường Chuyên Bắc Quảng Nam 591 
phần quà trị giá 56,320 triệu ñồng.  



          3/ Về Y Tế- DS-KHHGð&TE:  Các chương trình TCMR, phòng chống SDD 
và chăm sóc trẻ em, phòng chống dịch bệnh và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 
ñược thực hiện tốt.  

Công tác khám ñiều trị bệnh tại trạm y tế có chuyển biến tích cực: Tổng số lần 
khám bệnh là 4.647/3.310 lượt người ñạt tỷ lệ 140% chỉ tiêu. Số trẻ em ñược tiêm 
chủng ñầy ñủ các loại vaccin là 113/99 trẻ ñạt tỷ lệ 114%, tiêm phòng uốn ván cho 
171 phụ nữ mang thai ñạt 180%. Khám bệnh phong toàn dân cho 1.524 hộ của 42 tổ 
dân phố, qua ñợt khám phát hiện 75 người mắc bệnh da liễu chiếm tỷ lệ 1,12%. Công 
tác quản lý theo dõi, cấp thuốc cho bệnh nhân tâm thần và công tác ñiều trị  giám sát 
bệnh nhân lao tại cộng ñồng ñược thực hiện tốt. Tổ chức tốt ngày vi chất dinh dưỡng 
cho trẻ từ 6-60 tháng tuổi, sổ giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi ñạt 100%.  Công tác 
phối hợp với các ngành, ñoàn thể, trường học trong việc khám sức khoẻ ñược thực 
hiện tốt. Công tác kiểm tra vệ sinh ATTP ñược duy trì thường xuyên, ñã phối hợp với 
các ban ngành của phường tổ chức kiểm tra 156/156 cơ sở, có 10 cơ sở chưa ñảm bảo 
vệ sinh. Trong năm toàn phường không có ngộ ñộc thực phẩm xảy ra.  

Công tác DS-KHHGð ñược thực hiện tốt. ðã tổ chức khám phụ khoa cho 
1.022 phụ nữ, ñạt 109,77% chỉ tiêu. Kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai: ñặt 
vòng 50/80 trường hợp ñạt 62,25%, Viên TT: 55/85 ñạt 64,7%, Tiêm: 15/12 ñạt 
125%, BCS: 350/350 ñạt 100%. 

Công tác chăm sóc trẻ em ñược chăm lo kịp thời. Hoạt ñộng tặng quà, thăm 
hỏi nhân các dịp Lễ, Tết cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh ñặt biệt khó 
khăn ñược quan tâm ñúng mức. Triển khai và thực hiện tốt các tiêu chí “xã, phường 
phù hợp với trẻ em”, tổ chức hội nghị tuyên dương “trẻ em nghèo vượt khó”, tổ chức 
diễn ñàn “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em” với tổng 
kinh phí 11,2 triệu ñồng. Ngoài ra còn trợ cấp khó khăn cho 02 em nằm viện với số 
tiền 1,3 triệu ñồng. Công tác huy ñộng quỹ BTTE ñã huy ñộng ñược 13,5 triệu ñồng. 
          4/ Công tác TBXH và XðGN: 

- Tổ chức tốt các hoạt ñộng chăm sóc gia ñình TBLS và người có công, chi trả 
kịp thời các chế ñộ ñược hưởng cho các ñối tượng chính sách. Công tác chăm lo vui 
Tết cổ truyền cho các ñối tượng chính sách ñược thực hiện tốt, kịp thời trao quà Tết 
gồm 161 xuất quà của Chủ tịch nước, 178 xuất quà của Tỉnh, 19 xuất quà của thành 
phố và 23 xuất quà của ñịa phương ñảm bảo ñúng ñối tượng. Tổ chức viếng nghĩa 
trang liệt sĩ, tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 với 300 
người tham dự, tổng kinh phí buổi lễ 15 triệu ñồng và tặng 115 xuất quà với tổng số 
tiền 17,25 triệu ñồng. 

- Công tác chăm lo Tết cho người nghèo ñược chú trọng, bằng nguồn ngân 
sách của ñịa phương ñã hỗ trợ khó khăn trong dịp Tết cho các ñối tượng là hộ nghèo, 
cận nghèo, khó khăn, các hộ có hoàn cảnh khó khăn ñột xuất, các hộ ngư nghiệp trên 
ñịa bàn phường với 172 hộ gồm 385 nhân khẩu, tổng số tiền 26,1 triệu ñồng, hỗ trợ 
quà tết cho 38 trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn trị giá 3,8 triệu 
ñồng. Ngoài ra ñã hỗ trợ xã Cẩm Thanh (ñơn vị kết nghĩa) 20 phần quà trị giá 10 
triệu ñồng và xã Cẩm Hà 40 phần quà trị giá 20 triệu ñồng.  

Công tác ñiều tra, rà soát ñể bổ sung chế ñộ chính sách cho các ñối tượng ñược 
hưởng ñược triển khai kịp thời. ðã triển khai Quyết ñịnh 62/TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ chính sách ñối với các ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến, 
bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế trên ñất bạn sau 30/4/1975. Tổ chức triển 
khai và tập huấn cho ñội ngũ ñiều tra viên, Ban cán bộ 5 khối phố về công tác ñiều 



tra biến ñộng cung lao ñộng năm 2012, ñiều tra khảo sát hộ có công cách mạng, khảo 
sát hộ nghèo, cận nghèo năm 2012, ñiều tra khảo sát về việc chúc thọ, mừng thọ khi 
ñến tuổi quy ñịnh. Kịp thời ñề nghị thành phố xét trợ cấp 21 hồ sơ BTXH, 05 hồ sơ 
tăng hệ số trợ cấp, 24 hồ sơ mai táng phí, 01 hồ sơ cắt trợ cấp vì ñã thoát nghèo, 01 
hồ sơ ñối tượng chết ñuối nước, 01 hồ sơ ñối tượng bị hoả hoạn. 

- Công tác vận ñộng, quyên góp của Hội chữ thập ñỏ phát huy ñược hiệu quả. 
ðã vận ñộng các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, các nhà hảo tâm và ñã cấp phát 
500 kg gạo trị giá 6,5 triệu ñồng cho các gia ñình gặp khó khăn trong dịp Tết, vận 
ñộng “Bát cháo tình thương”, “Hũ gạo tình thương”, “mái ấm tình thương” và nuôi 
người già cô ñơn với tổng số tiền quyên góp ñược 56,74 triệu ñồng. ðiều tra và ñưa 
04 lượt người ñi khám chữa mắt, mổ mắt. Phong trào hiến máu tình nguyện của cán 
bộ hội viên năm 2012 ñược 12 ñơn vị máu.  

III. Công tác nội chính: 
1/ Về ANCT-TTATXH:   Tình hình ANCT trên ñịa bàn ñược giữ vững ổn 

ñịnh. Tình hình vi phạm pháp luật và TNXH trong lứa tuổi thanh thiếu niên trong 
năm ổn ñịnh nhưng các vi phạm về an ninh trật tự  vẫn còn xảy ra nhiều. Trong năm 
lập hồ sơ xử lý 25 vụ VPHC trong lĩnh vực ANTT theo Nð 73/CP, Xử lý hành chính 
bằng hình thức phạt tiền 43 ñối tượng với số tiền 49,7 triệu ñồng, phạt cảnh cáo 02 
ñối tượng. Ngoài ra lập biên bản xử lý 109 trường hợp vi phạm TTATGT theo Nð 
34/CP, phạt tiền 31,35 triệu ñồng. Xử phạt 43 trường hợp nhập khẩu trễ hạn phạt tiền 
5,75 triệu ñồng. Giải quyết 19 vụ mâu thuẩn nhỏ trong nhân dân. 

2/ Quân sự: Tiếp tục chỉ ñạo thường xuyên ñảm bảo ANCT- TTATXH trên 
ñịa bàn. Công tác trực sẵn sàng chiến ñấu của LLDQ ñược duy trì thường xuyên. 
Công tác xây dựng các lực lượng ñảm bảo quân số và chất lượng. Công tác huấn 
luyện ñảm bảo chất lượng và quân số tham gia. Công tác xét duyệt thực lực tuyển 
quân năm 2012 với 212 thanh niên, có 56 thanh niên ñủ ñiều kiện khám tuyển 
NVQS. Hội ñồng nghĩa vụ quân sự ñã  ñưa tiễn 05 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân 
sự ñạt 100% chỉ tiêu giao.  

 3/ Thanh tra- Tư pháp:  
Thực hiện tốt việc kiểm tra các văn bản QPPL, hầu hết các văn bản ñều mang 

tính khả thi, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác tại ñịa phương. 
Kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân không ñể tồn ñọng, 

giải quyết kịp thời các khiếu kiện tranh chấp nhỏ trong nhân dân. Các thủ tục ñăng 
ký quản lý hộ tịch ñều ñảm bảo ñúng theo luật ñịnh. 

- Thực hiện tốt việc giám hộ theo pháp luật cho các ñối tượng bị mất hành vi 
năng lực dân sự (bị bệnh tâm thần) trong tranh chấp nhà, ñất trên ñịa bàn. 

- Phổ biến kịp thời trong nhân dân về Luật Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp, 
Luật An toàn thực phẩm, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Quyết ñịnh số 62/Qð-TTG 
của Thủ tướng chính phủ.  

IV.  Công tác xây dựng chính quyền : 
Thường xuyên duy trì chế ñộ ñọc báo cơ quan hàng ngày, giao ban UBND 

hằng tuần, giao ban Khối phố hàng tháng và giao ban tổ dân phố hàng quý. Thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính năng ñộng và vai trò tham mưu của 
các ban ngành và ñội ngũ cán bộ. Kịp thời phát hành bản tin nội bộ hàng quý ñến 
từng hộ nhân dân trên toàn phường. Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giao trả hồ 
sơ cho nhân dân theo quy trình “một cửa” ñã ñi vào nề nếp và phát huy ñược hiệu 
quả, nhận ñược sự hài lòng của công dân khi ñến liên hệ góp phần thực hiện tốt cải 



cách thủ tục hành chính. Thực hiện công khai các nguồn thu trong dân, khen thưởng 
kịp thời và thực hiện tốt các chỉ tiêu thi ñua. 
 Phối hợp tốt với Mặt trận và các ñoàn thể phổ biến các chủ trương chính sách 
của ðảng và Pháp luật của Nhà nước, vận ñộng nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ 
công tác ở ñịa phương. 
 

V. Nhận xét chung : 
Năm 2012, dưới sự lãnh ñạo của BCH ðảng bộ, sự giám sát của HðND, sự chỉ 

ñạo của UBND Thành phố và sự hỗ trợ phối hợp của các ban ngành liên quan ở 
Thành phố, UBND phường Minh An ñã tập trung chỉ ñạo ñiều hành tổ chức thực 
hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của NQ HðND phường ñề ra 
và các nhiệm vụ công tác của cấp trên giao. Kinh tế tuy có bị tác ñộng của những yếu 
tố khách quan nhưng ñời sống nhân dân ñược tiếp tục ổn ñịnh và giữ vững.  

Công tác QLðT-ðC, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường ñược tập trung chỉ 
ñạo thường xuyên và ñạt ñược những kết quả ñáng phấn khởi, QPAN, TTAT XH 
ñược tăng cường và giữ vững ổn ñịnh.  

Những kết quả trên ñã chứng minh ñược sự hỗ trợ kịp thời của thành phố, sự 
lãnh ñạo sâu sát toàn diện của ðảng bộ, vai trò giám sát của HðND, sự ñiều hành 
của UBND, sự phối hợp chặt chẽ ñồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận, các ñoàn thể 
và các khối trong việc tổ chức thực hiện, triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ cơ 
sở, ñồng thời ñã thể hiện sự tận tuỵ nhiệt tình và trách nhiệm của ñội ngũ cán bộ từ 
phường ñến các tổ dân phố, sự ñồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân 
dân trong toàn phường. 
          Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu ñáng phấn khởi ñó, trong quá trình thực 
hiện kế hoạch nhà nước năm 2012 vẫn còn một số mặt hạn chế trong các lĩnh vực 
công tác cụ thể như sau : 
        -Về kinh tế : Các hoạt ñộng dịch vụ chưa có nhiều chuyển biến mới ñể thu hút 
khách du lịch. Các hoạt ñộng SXKD về DV-DL-TM vẫn ñược duy trì nhưng một số 
mặt hàng kinh doanh phát triển ồ ạt nên hiệu quả SXKD chưa cao, thiếu tính bền 
vững, các mặt hàng TCMN chưa tạo ñược nhiều sản phẩm mới. Công tác quản lý trật 
tự kinh doanh ñược chỉ ñạo duy trì thường xuyên song có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, 
vẫn còn một bộ phận nhân dân chưa tự giác, vẫn còn các trường hợp vi phạm về 
TTKD lấn chiếm vỉa hè, trưng bày hàng hóa sai quy ñịnh.  

Công tác quản lý ñô thị tuy ñã ñược kiểm tra thường xuyên nhưng các vi phạm 
về quy chế XDSC nhà ở trong khu phố cổ vẫn còn xảy ra.  

 -Về VHXH:  Trung tâm VHTT phường ñã ñược củng cố nhưng vẫn chưa phát 
huy hết vai trò hoạt ñộng, một số câu lạc bộ chưa kịp thời củng cố. Công tác DS - 
KHHGð tuy có ñạt ñược một số kết quả ñáng khích lệ nhưng nhận thức về CSSKSS 
và KHHGð của một số cặp vợ chồng vẫn còn hạn chế, tỷ lệ sinh co thứ 3 trở lên vẫn 
còn ở mức cao. Hoạt ñộng y tế có nhiều chuyển biến tích cực song tình trạng nhân 
viên khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra. 
           -Về AN- QP: Tình hình ANCT và TTAT XH tuy giữ ñược ổn ñịnh nhưng tệ 
nạn cò mồi, bu bám khách du lịch, tình trạng ñánh bạc, cá ñộ ở một số tụ ñiểm, quán 
cà phê chưa ñược giải quyết triệt ñể. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong lập 
lại trật tự ñô thị có lúc chưa thường xuyên.  

 -Về XDCQ: Công tác ñiều hành của UBND ở một vài thời ñiểm nhất ñịnh 
còn hạn chế,  vai trò tham mưu của một số ngành chưa phát huy ñược tính chủ ñộng 



và kịp thời, chưa bám sát mục tiêu kế hoạch từ ñầu năm ñể ñề ra kế hoạch cụ thể thực 
hiện, việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm cho các cán bộ ñược cử ñi học còn bất cập, hoạt 
ñộng của ñội ngũ cán bộ khối phố, các tổ dân phố có lúc có nơi chưa ñáp ứng kịp 
thời với yêu cầu nhiệm vụ ñặt ra.  

 
B. PHẦN 2 

Những nhiệm vụ công tác năm 2013. 
 

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2012 và tình hình thực tế của ñịa 
phương, trong năm 2013 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau ñây : 

 
          I. Các mục tiêu chủ yếu: 
          1/ Doanh số DL- DV- TM: Phấn ñấu ñạt 760 tỷ ñồng; trong ñó hộ cá thể ñạt 
310 tỷ ñồng. 

2/ GTTSL sản xuất TTCN: 27,1 tỷ ñồng.  
3/ Sản lượng khai thác Hải sản 120 tấn các loại, giá trị 2,9 tỷ. 
4/ Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách do Thành phố giao. 
5/ Hoàn thành 100% chỉ tiêu huy ñộng 4 nguồn quỹ và quỹ vì người nghèo.  
6/ Tỉ lệ hộ ñạt GðVH: 90% trở lên. Xây dựng từ 3 ñến 4 Khối phố ñạt tiêu chí 

khối phố văn hoá, 6/6 công sở ñạt công sở văn minh. 
7/ Huy ñộng học sinh ra lớp : 90% trẻ vào Mẫu giáo, 100% tiểu học, 98,5% 

THCS.  
8/ Hoàn thành 100% chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và phấn ñấu ñạt “Bộ 

tiêu chí Quốc gia về y tế giai ñoạn 2011- 2020”. 
9/ Tỷ suất sinh thô dưới 11%o. Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 6%. 

        10/ Tỉ lệ trẻ em SDD: ( Trẻ dưới 5 tuổi ) xuống dưới 4%. 
        11/ Tỉ lệ hộ an toàn: 97%  - Tổ an toàn : 96% trở lên. 
        12/ Hoàn thành 100% chỉ tiêu ñăng ký NVQS tuổi 17 và chỉ tiêu tuyển quân. 
        13/ Phấn ñấu không có hộ tái nghèo. 

 
II . Các giải pháp thực hiện: 
Căn cứ Nghị quyết của ðảng bộ và chỉ tiêu kinh tế xã hộ thành phố giao và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012. năm 2013 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm sau ñây: 

 1/ Về kinh tế ngân sách: 
 + Về kinh tế :  

           Tiếp tục khai thác mọi nguồn lực trong nhân dân và lợi thế của ñịa phương ñể 
ñẩy mạnh phát triển DV-DL-TM. Tham mưu ñề xuất thành phố có những cơ chế 
phân cấp hơn nữa ñể ñịa phương phát huy, khai thác lợi thế tiềm năng mở rộng ñịa 
bàn phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại. ða dạng hoá và nâng cao chất lượng 
các loại hình dịch vụ. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị ñô 
thị cổ, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của khách nội ñịa, ñặc biệt coi trọng 
và tập trung xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, an toàn. 

Trong sản xuất TTCN chú trọng hàng TCMN, hàng lưu niệm và chất lượng 
sản phẩm. Khuyến khích phát triển các mặt hàng lưu niệm mới ñể phục vụ du khách 
và xuất khẩu. 



Tiếp tục duy trì sản xuất ngư nghiệp, chú trọng ñến những sản phẩm có giá trị 
cao gắn với việc kinh doanh hải sản.  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong sản xuất kinh doanh ñảm bảo 
ñúng quy chế hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khu phố cổ theo 
quy ñịnh của Thành phố, ñồng thời tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 
nhân phát triển sản xuất kinh doanh theo ñịnh hướng của Thành phố.  

+ Về ngân sách: 
- Thực hiện việc thu chi ngân sách chặt chẽ ñúng luật ñịnh. Tập trung khai thác 

các nguồn thu tại chỗ; ưu tiên một phần ngân sách ñáng kể cho việc phát triển xây 
dựng CSHT và phúc lợi xã hội. Thực hành tiết kiệm chi trên các lĩnh vực, ñặc biệt là 
chi thường xuyên. Phấn ñấu tiết kiệm chi 20%. 

- Phấn ñấu thực hiện ñạt 100% chỉ tiêu thu ngân sách do Thành phố giao. 
- Phát ñộng các ñợt thi ñua theo từng giai ñoạn ñể ñộng viên các khối phố và 

tổ dân phố hoàn thành kế hoạch huy ñộng 4  nguồn quỹ trước ngày 28/2 và quỹ 
người nghèo trước 31/5/2013. 

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt ñộng thương mại. Kết hợp chặt chẽ 
giữa Hội ñồng tư vấn và ðội thuế của phường ñốc thu các loại thuế, giải quyết tốt các 
trường hợp tồn ñọng thuế. Triển khai và tích cực ñốc thu các loại thuế, phấn ñấu thu 
ñạt kế hoạch thuế Môn bài 2013, thu thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp năm 2013 ñạt 
100% và phấn ñấu vượt kế hoạch. 

 + Công tác xây dựng cơ bản, quản lý ñô thị : 
Tăng cường công tác quản lý ñô thị về xây dựng sửa chữa nhà ở trong khu phố 

cổ. Xử lý nghiêm và kịp thời các sai phạm, bảo vệ, giữ gìn nguyên trạng phố cổ. 
Thường xuyên kiểm tra trật tự ñô thị, vệ sinh môi trường. Tổ chức tuyên truyền trong 
nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tự quản ñối với các di tích 
cổ ở ñịa bàn dân cư. Xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm về quy chế sửa chữa và 
trật tự kinh doanh, trật tự ñô thị, VSMT theo quy ñịnh của Thành phố. Giải quyết dứt 
ñiểm tình trạng ñể xe trong các hẻm, kiệt trên ñịa bàn. 

Tăng cường giám sát, quản lý chất lượng công trình XDCB. Phối hợp với các 
ngành chức năng của Thành phố thực hiện tốt các dự án quy hoạch trên ñịa bàn. 

2. Về văn hoá xã hội : 
+ Văn hoá :  
ðẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cổ ñộng trực quan nhằm ñáp ứng 

tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị ñịa phương. Nâng cao chất lượng phát thanh của 
ðài truyền thanh phường, nâng cao chất lượng hoạt ñộng của trung tâm VH-TT 
phường. ðẩy mạnh cuộc vận ñộng toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hoá, 
nâng cao chất lượng phong trào xây dựng NSVM - GðVH. Tập trung ñẩy mạnh các 
tiêu chí còn tồn tại ở các khu dân cư gắn với việc phát ñộng phong trào toàn dân bảo 
vệ ANTQ nhằm giữ vững các khu dân cư lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Phát 
huy tốt vai trò của gia ñình trong xã hội. ðẩy mạnh phong trào xây dựng gia ñình 
“No ấm, bình ñẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Coi việc xây dựng GðVH là yếu tố quan 
trọng trong phong trào xây dựng ðSVH ở cơ sở. 

Quản lý tốt các hoạt ñộng văn hoá trên ñịa bàn, ñề xuất và tham gia cùng 
Thành phố giải quyết tốt tệ nạn cò mồi, trẻ em bu bám khách du lịch, xử lý kiên 
quyết vấn nạn trá hình bán hàng rong xin tiền khách du lịch. Tích cực ñấu tranh ngăn 
chặn các tệ nạn xã hội.  

+ Về giáo dục :  



Chỉ ñạo tốt việc ñiều hành trung tâm học tập cộng ñồng, các hoạt ñộng khuyến 
học. ðối với 3 trường trên ñịa bàn phường phấn ñấu giữ vững danh hiệu tiên tiến 
xuất sắc và tiên tiến của Thành phố và Tỉnh, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc 
gia. Thực hiện tốt phong trào thi ñua 2 tốt gắn với cuộc vận ñộng 02 không của 
ngành giáo dục. Nâng cao chất lượng dạy và học, chú ý ñến học sinh yếu kém nhằm 
nâng cao trình ñộ ñồng ñều cho học sinh, hạn chế học sinh bỏ học vì yếu kém, không 
ñể học sinh bỏ học vì ñiều kiện kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm, 
học thêm trên ñịa bàn phường. 

Thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Hội ñồng giáo dục, Hội 
khuyến học của phường, ñẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, kịp thời biểu dương 
khen thưởng những học sinh có hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn vượt khó, những học 
sinh trúng tuyển váo các trường ðại học, cao ñẳng. Thực hiện tốt chương trình 
PCGD chú trọng chương trình phổ cập giáo dục THPT. 

+ Về Y tế - DS/KHHGð:  
Tiếp tục ñẩy mạnh các chương trình y tế cộng ñồng. Chú trọng công tác vệ 

sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống 
nhiễm HIV/AIDS. Chấn chỉnh tình trạng khiếu kiện vượt cấp của cán bộ, CNV trạm 
y tế.Tổ chức thực hiện tốt chương trình hành ñộng vì sự tiến bộ của Phụ nữ, chăm 
sóc bảo vệ trẻ em. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống SDD trẻ 
em. 

Tăng cường công tác DS/KHHGð. Tổ chức có hiệu quả chiến dịch truyền 
thông, vận ñộng thực hiện các biện pháp tránh thai phấn ñấu ñến cuối năm ñạt 100% 
chỉ tiêu vòng tránh thai. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào, hạ thấp tỷ lệ 
sinh thô và sinh con thứ 3 trở lên. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng ban dân số của 
Phường và mạng lưới cộng tác viên dân số. 

 + Về công tác Lð - TBXH  :  
 Làm tốt công tác ðƠðN, thực hiện tốt chính sách, chế ñộ ñối với người có 

công, các gia ñình liệt sĩ, thương binh, huy ñộng 100% chỉ tiêu quỹ ñền ơn ñáp nghĩa, 
ñẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống Cách mạng trong nhân dân nhất là TTN. 
ðẩy mạnh các chương trình xoá ñói giảm nghèo, tạo ñiều kiện cho các hộ cận nghèo, 
hộ khó khăn phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao ñời sống, không ñể xảy ra tình 
trạng tái nghèo. Có quỹ hỗ trợ các hộ cận nghèo có trẻ em ñi học. 

Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão tại ñịa phương một cách sát ñúng 
theo phương châm 4 tại chổ, chú trọng công tác chuẩn bị trước khi có bão lũ xảy ra 
tránh thiệt hại về người và hạn chế ñến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, khảo sát 
các nhà trong khu vực phố cổ ñã xuống cấp ñể có kế hoạch chèn chống, di dời nhân 
dân khi cần thiết. Trong bão lũ tổ chức lực lượng trực chiến 100% sẵn sàng ứng phó 
mọi tình huống xảy ra, sau baõ lũ khẩn trương tổ chức lực lượng tổng dọn vệ sinh, 
tiêu ñộc khử trùng.  

3. Công tác Nội chính : 
Tăng cường công tác ñảm bảo ANQG trong tình hình mới. Kiên quyết ñấu 

tranh phòng chống các loại tội phạm, tổ chức tốt việc ñưa ñối tượng vi phạm ra kiểm 
ñiểm trước dân. Nâng cao cảnh giác cách mạng, ñấu tranh có hiệu quả chống mọi âm 
mưu DBHB của các thế lực thù ñịch, triển khai Nghị quyết liên tịch giữa công an, 
phụ nữ, CCB và ðoàn TN. ðẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, nâng cao năng lực 
hoạt ñộng của ban Bảo vệ dân phố và lực lượng dân phòng. Chú trọng công tác 
PCCC nhất là trong khu phố cổ.  



Tăng cường công tác Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân 
ñảm bảo trực SSCð, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, hoàn thành chỉ tiêu 
tuyển quân năm 2013, tổ chức tốt khám tuyển NV Quân sự, bổ sung hoàn chỉnh các 
phương án tác chiến trị an và phòng chống bạo loạn. ðảm bảo giữ vững ổn ñịnh tình 
hình ANCT và TTATXH. 

ðẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nhất là các luật mới ban hành nhằm 
nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân. Các ngành Thanh tra, Tư pháp ñảm bảo 
giải quyết kịp thời các tranh chấp khiếu nại của nhân dân không ñể tồn ñọng kéo dài. 
Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các ban hoà giải, tổ hoà giải. 

4. Công tác xây dựng chính quyền : 
Nâng cao hiệu lực quản lý ñiều hành của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, 

chú trọng công tác quản lý ñô thị nhất là trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành 
chính trên lĩnh vực XDSC nhà ở và trật tự kinh doanh theo quy chế mới. Tăng cường 
công tác kiểm tra kết quả công việc ñược phân công; sâu sát các ñịa bàn dân cư, 
chống tệ quan liêu, xa rời, sách nhiễu nhân dân. Các ban ngành phát huy tích cực vai 
trò tham mưu và chủ ñộng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thường 
xuyên chăm lo củng cố và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho ñội ngũ cán bộ, lấy hiệu 
quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước ño ñể ñánh giá bố trí, sắp xếp, 
bổ nhiệm cán bộ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt ñộng của Ban cán bộ khối phố, tổ 
dân phố. Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ. Rút 
kinh nghiệm việc thực hiện ñề án “một cửa” của Phường nhằm phục vụ nhân dân tốt 
hơn. 

 Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013 sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi cho sự phát 
triển cho những năm tiếp theo của phường trung tâm phát triển toàn diện và bền 
vững. Do vậy, toàn thể cán bộ và nhân dân phường Minh An  phát huy truyền thống 
anh hùng lao ñộng , nổ lực phấn ñấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm 
vụ chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá xã hội và ANQP góp phần vào sự nghiệp phát triển  
của ñịa phương, xứng ñáng là ñơn vị AHLð trong thời kỳ ñổi mới . 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 
- Chi cục Thống kê thành phố; 
- BTV ðảng uỷ;  
- Thường trực HðND, UBMT phường; 
- Lưu VP. 
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