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Ninh Hải, ngày 13 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 5
và phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2021
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng-an ninh
tháng 5
1. Về kinh tế:
Tình hình đánh bắt thủy sản: Ước khoảng 400 tấn nâng tổng sản lượng lên
2.000 tấn, nuôi trồng với sản lượng khoảng 26 tấn nâng tổng sản lượng lên 90 tấn
các loại.
Sản lượng rau màu ngắn hạn: Ước khoảng 8 tấn (nâng tổng sản lượng 40
tấn). Do phường ven biển diện tích trồng trọt không nhiều nên sản lượng ít và đất
dự án thu hồi đền bù giải toả để thực hiện các dự án trên địa bàn.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm: Luôn duy trì và ổn định, triển khai các biện pháp
phòng, chống bệnh cúm gia cầm. Triển khai phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ
sinh chăn nuôi ở khu dân cư
Dịch vụ du lịch biển: Quản lý tốt việc kinh doanh, mua, bán tại khu dịch vụ
biển đảm bảo vệ sinh môi trường và ANTT.
2. Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, vệ sinh môi trường-đô thị:
- Công tác quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản: Tiếp tục quản lý tốt
công tác trên lĩnh vực đất đai và tài nguyên khoáng sản. Tuần tra kiểm soát ngăn
chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nếu có xảy ra. Đã xử phạt vi phạm
hành chính 02 trường hợp vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc với tổng
số tiền 800.000 đồng.
-Lĩnh vực vệ sinh môi trường – đô thị: Kiểm tra việc lấn chiếm lề đường
để kinh doanh của các hộ buôn bán tại các tổ dân phố. Tuyên truyền giữ gìn vệ
sinh, dọn dẹp đường phố xanh sạch đẹp.
3. Về công tác văn hóa- xã hội:
Về y tế, dân số KHHGĐ: Trạm y tế đã thực hiện tốt công tác chăm sóc và
khám sức khỏe cho nhân dân, trẻ em suy dinh dưỡng là 21/574 trẻ chiếm
3,67%.Thời gian qua xảy ra 06 ca tay chân miệng, 07 ca sốt xuất huyết. Triển khai
các chương trình tiêm chủng cho trẻ dưới 06 tuổi định kỳ vào ngày 07 tháng hàng.
Thành lập đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh an thực phẩm trước trong và sau Tết.
Thực hiện tốt công tác KHHGĐ và đề án dân số vùng biển, duy trì mức giảm tỷ
suất sinh hàng năm, trẻ sinh ước khoảng 32 trẻ.
Thực hiện chính sách an sinh xã hội:
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Số hộ nghèo là 26/2.181 hộ chiếm tỷ lệ 1,19%; hộ cận nghèo là 176/2.181
hộ chiếm tỷ lệ 8,07%.
Bảo hiểm y tế tính đến cuối tháng 25/3/2021 số người tham gia chiếm tỉ lệ
92.69/95% đạt 97,56% chỉ tiêu trên giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện
là 59/65 người đạt 90,76%.
Thành lập Ban chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay
vốn trên địa bàn phường Ninh Hải và đã triển khai kiểm tra, hoạt động của các tổ.
Qua kiểm tra, các tổ hoạt động tốt, tổ chức phát vay đúng đối tượng, sử dụng đúng
mục đích vay.
Công tác giáo dục: Các trường thực hiện tốt công tác giảng dạy, học tập và
chuẩn bị Tổng kết năm học2020-2021.
Công tác VHXH, TDTT, Đài truyền thanh:
Đài truyền thanh phường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tin bài của địa phương. Triển
khai tổ chức, tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa
bàn phường Ninh Hải năm 2021.
4. Công tác CCHC, nội vụ, tư pháp- hộ tịch:
Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, tiến tới phục vụ nhân dân với sự hài
lòng cao.
Giải quyết tốt các trường hợp trên lĩnh vực hộ tịch. Triển khai công tác cải
cách hành chính với thủ tục gọn nhẹ, giải quyết nhanh chóng, nhân dân hài lòng
tin tưởng.
Triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu đối với CB, CC.
Tiếp nhận đơn thư: Giải quyêt các vụ việc tranh chấp trong nhân dân kịp
thời. Trong đó đã giải quyết 02 đơn tranh chấp đất đai(tồn động trong tháng 4).
5. Công tác quốc phòng-an ninh:
Quốc phòng:
Thực hiện tốt kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h, phối hợp với các lực
lượng đảm bảo tình hình ANTT-ATXH trên địa bàn phường.
Đã tổ chức Đăng ký tuổi 17 trên địa bàn phường với số lượng 57/57 đạt 100%
thanh niên đến đăng ký.
Huấn luyện dân quân mới 22 đc.
Tập huấn dân quân binh chủng, y tế, phòng hoá với số lượng 06 đồng chí
An ninh: Tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý các vụ việc vi phạm trên lĩnh
vực ANTT, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường nên trong
tháng không xảy ra vụ việc vi phạm trên lĩnh vực ANTT. Xử phạt vi phạm hành
chính 02 trường hợp với số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất
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ma tuý. Đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường 02 trường hợp(lý do nghiện
ma tuý).
Phối hợp với Công an thị xã Ninh Hoà tổ chức cấp 3.200 thẻ căn cước cho
công dân trên địa bàn phường.
6. Công tác thu thuế, công tác khác:
Thu ngân sách: 4.650 triệu đồng/7.005 triệu đồng đạt 66,38%
Chi ngân sách: 1.957 triệu đồng/ 7.005 triệu đồng đạt 28%
Thu thuế: Ước thực hiện 731 triệu đồng/1.420 triệu đồng đạt 51% chỉ tiêu
trên giao.
Kết quả thực hiện thu nợ năm trước tính đến 31/3/2021: Ninh Hải đạt 42%,
tương ứng 32,7 triệu/78,1 triệu.
Tính đến ngày 31/3/2021, phường Ninh Hải còn 37 cá nhân kinh doanh còn
nợ với số tiến 209 triệu đồng.
7. Tình hình phòng, chống dịch Covid-19:
Thành lập BCĐ phòng, chống dịch Covid 19; phân công nhiệm vụ cụ thể
từng thành viên; thực hiện thông báo tuyên truyền phòng chống dịch, thực hiện
khai báo y tế 143 trường hợp.
Thống kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng Covid 19: Tổng
cộng: 1.206 người. Trong đó:
+ Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp 39
+ Người mắc các bệnh mãn tính: 41 người
+ Người trên 65 tuổi: 651 người
+ Người nghèo,cận nghèo: 464 người
+ Các đối tượng chính sách xã hội: 11 người
8. Công tác bầu cử
Hiện nay đã có 9 khu vực bỏ phiếu tiến hành lập danh sách cử tri.Trong đó
bầu 4 cấp là 6.297 cử tri, 03 cấp là 6.545 cử tri. UBND phường lập và niêm yết
danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu, đã có 09/9 khu vực bỏ phiếu niêm
yết danh sách cử tri, đã phát thẻ cử tri chuẩn bị tốt ngày bầu cử đại biểu Quốc hội
và HĐND các cấp.
-Ban Thường trực UBMTTQVN phường đã tổ chức xong Hội nghị hiệp
thương lần thứ ba và niêm yết danh sách 39 vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
phường nk 2021-2026.
Phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị cử tri để người ứng cử
vận động bầu cử theo Kế hoạch số 21/KH-MTTQVN-BTT ngày 26/4/2021 (từ
ngày 08/5/2021 đến ngày 18/5/2021): hiện tại đã thực hiện xong 02/08 đơn vị bầu
cử.
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II. Phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2021
Tập trung chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng và một số ngành nghề
khác, ổn định đời sống. Khắc phục vệ sinh môi trường, đảm bảo ANTT… tại khu
vực dịch vụ du lịch, khu vực các chợ trên địa bàn đảm bảo môi trường mua bán,
kinh doanh, dịch vụ thân thiện thu hút du khách để việc kinh doanh lâu dài, bền
vững trong tương lai. Đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các hộ
thuê mặt bằng dịch vụ biển Dốc Lết để đảm bảo nguồn thu ngân sách.
Địa chính, môi trường: Tham mưu UBND phường thực hiện tốt công tác quản
lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, phân loại và xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại
liên quan đến tranh chấp đất đai và công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho công
dân.
Nội vụ, Tư pháp: Giải quyết nhanh, gọn, linh động các thủ tục hành chính cho
tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền, tuân thủ quy định của pháp luật. Tuyệt đối
không được gây phiền hà và liên hệ nhiều lần, giải quyết dứt điểm các đơn thư (nếu
có) không để khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp .
Thương binh xã hội:Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ cho từng nhóm đối
tượng, bổ sung đối tượng bảo trợ mới.
Văn hóa- Y tế- Giáo dục: Có kế hoạch bảo vệ tốt cơ sở vật chất tại các trường
trên địa bàn trong thời gian nghỉ hè.
Chuẩn bị công tác tham gia các giải do thị xã tổ chức.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và các tin bài của
Tổ dân phố: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ dân phố vận động nhân dân thực
hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.
Các hội đoàn thể tăng cường kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc sử dụng các
nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách ủy thác do các đoàn thể quản lý.
Tiếp tục đôn đốc thu thuế, thu nợ thuế và các nguồn thu thuế khác. Hoàn tất
hồ sơ cưỡng chế các hộ nợ thuế có khả năng trả nợ nhưng không thực hiện nghĩa
vụ nộp thuế năm 2020 .
Quân sự, Công an: Phối hợp các lực lượng cùng nhau tăng cường công tác
quản lý địa bàn.Tiếp tục giữ vững an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên
quyết xử lý các tệ nạn xã hội; đảm bảo ATGT, đề phòng cướp và cướp giật trên
địa bàn phường. Phối hợp cùng các ngành, đơn vị xử lý các vụ việc khai thác, vận
chuyển khoáng sản trái phép./.
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