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 1. Hoạt động của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy 

1.1.Thị ủy đã tổ chức 05Hội nghị theo Chương trình làm việc của Thị ủy, Ban 

Thường vụ Thị ủy năm 2019, 05 Hội nghị Thị ủy bất thường (mở rộng) và 05Hội 

nghị cán bộ chủ chốt. Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành làm việc với 16 đảng ủy 

xã, phường về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.Các đồng chí 

Ủy viên Thường vụ, Thị ủy viên được phân công phụ trách các lĩnh vực, cụm xã, 

phường tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở tổ chức thực hiện 

các nghị quyết của Thị ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019; triển khai 

các hoạt động chào mừng kỷ niệmcác ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất 

nước, của tỉnh, của thị xã; tuyên truyềnvà thực hiện công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Thị ủy đã tiến hành làm quy trình bầu các chức danh cán bộ chủ chốt của thị 

xã (Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch 

HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021). 

1.2. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành và chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng 

kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị 

quyết, hướng dẫn của Đảng các cấp, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TW, ngày 30/5/2019của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 

18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 20/8/2019 của 

Ban Thường vụ Thị ủy về Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ 

thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết kinh tế-xã hội, quốc phòng, 

an ninh năm 2019. Tổ chức sơ kết, tổng kết 87 chỉ thị, nghị quyết, kết luận của 

Đảng các cấptheo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Chương trình làm việc của Thị ủy, Ban 

Thường vụ Thị ủy năm 2019. 

Tiến hành bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 

2020-2025 của thị xã; phê duyệt quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm 

kỳ 2020-2025 của các TCCS đảng trực thuộc, các chức danh thuộc diện Ban 

Thường vụ Thị ủy quản lý đối với các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND thị xã.Kịp thời kiện toàn cấp ủy một số TCCS đảng; điều 

động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý một số 
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phòng, ban, đoàn thể thị xã và các xã, phường.Đã thực hiện tốt công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với quy hoạch cán bộ
1
. Chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, Năm dân vận chính quyền. Chỉ đạo 

Hội Liên hiệp Thanh niên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cơ sở đến thị 

xã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã, các ban, ngành liên quan tập trung điều hành 

các hoạt động của chính quyền theo chương trình công tác năm 2019. 

Tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 100 đồng chí.Đã quyết định kết nạp 90 

đảng viên từ đầu năm đến nay (trong đó khối xã, phường 68; khối cơ quan 22). 

Hoàn thành công tác nhận xét,đánh giá cán bộnăm 2018thuộc diện Ban 

Thường vụ Thị ủy quản lý. 

Chỉ đạo các TCCS đảng khẩn trương xây dựng văn kiện và đề án nhân sự phục 

vụ công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, các đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo các chi 

bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 hoàn thành trong tháng 12/2019. 

Thành lập 03 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025
2
; 

Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu 

Đảng bộ lần thứ XIV (lần 1) thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tại Hội nghị 

lần thứ 19; tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Văn kiện đại hội. Chỉ đạo tiến hành Đại 

hội điểm theo Điều lệ quy định và thực hiện thí điểm chủ trương bầu trực tiếp bí thư 

cấp uỷ tại Đại hội đối với 02 Đảng bộ xã Hương Toàn và Cơ quan Mặt trận-Đoàn thể. 

1.3.Ban Thường vụ Thị ủy đã tiếp tục lãnh đạo việc thực hiệnNghị quyết số 

18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một 

số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 39-KL/TW, kết luận số 17-

KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương 7 (khóa 

XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.Thông báo ý kiến về việc 

điều động, bổ nhiệm cán bộ các chức danh theo kế hoạch của Ban Thường vụ 

Thị ủy về thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). 

Chỉ đạo sắp xếp tổ chức đảng sau hợp nhất, sáp nhập thôn, TDP, hiện nay tổng 

số chi bộ thôn, tổ dân phố 116
3
. Đã tiến hành chuyển giao 02 TCCS đảng (Đảng 

bộ Chi cục Thuế, Chi bộ Kho bạc), đến nay Đảng bộ thị xã có 40 TCCS đảng, 

trong đó: 25 Đảng bộ, 15 chi bộ với 3.707 đảng viên. 

1.4.Thị ủy đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019
4
;chỉ đạo 

các TCCS đảng trực thuộcxây dựng và thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, 

                                           
1
 Cử 114 cán bộ tham gia học các lớp đào tạo, bồi dưỡng; trong đó: 06 đ/c cao cấp LLCT, 87 đ/c trung cấp LLCT-HC 

(Đã mở 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính tại thị xã với số lượng 78 học viên); 01 đ/c Bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;09 đ/c tham gia khóa đào tạo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản;04 đ/c bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính, 06 đ/c bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên...  
2
Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban phục vụ, hậu cần. 

3
Giảm 22 chi bộ so với đầu năm 2019. 

4
06 cuộc kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng; 04 cuộc giám sát đối với 04 tổ chức đảng, 08 đảng viên theo Chương 

trình kiểm tra, giám sát của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2019.  
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giám sát tại cơ sở; chỉ đạo UBKT Thị ủy tiến hành công tác giám sát việc thực hiện 

các thông báo kết luận kiểm tra, chỉ đạo sau giám sát đối với 03/03 tổ chức đảng
5
; 

Chỉ đạo UBKT Thị ủy và các TCCS đảng trực thuộc kiểm tra 04 tổ chức đảng khi có 

dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy từ thị xã đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 

20 đảng viên; xoá tên đảng viên đối với 07trường hợp
6
, cho ra khỏi đảng đối với 12 

trường hợp
7
. 

Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, 

hạn chế về quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý, công tác 

phát triển đảng viên, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Thông báo số 330-TB/TU và số 331-TB/TU, ngày 

26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy và 

cá nhân đồng chí Bí thư Thị ủy; Thông báo số 76-TB/BTC, ngày 02/7/2019 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy. 

2. Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm  

- Chỉ đạo UBND và các ban, ngành chức năng từ thị xã đến cơ sở tập trung 

triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và có 16/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và 

vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế (giá so sánh 2010) ước thực hiện 

khoảng 7.770 tỷ đồng, đạt 100,08% kế hoạch, tăng 15,6%, so năm 2018; ngành 

dịch vụ đạt 3.050 tỷ đồng, tăng 18,6%; công nghiệp - TTCN và xây dựng3.880 tỷ 

đồng, tăng 16,6%; ngành nông nghiệptăng 2%. 

- Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1.550 tỷ đồng, đạt 86,1% kế hoạch cả năm.  

-Tổng thu ngân sách ước thực hiện 317tỷ đồng, đạt 118,2% so với dự toán 

tỉnh giao, 109,9% chỉ tiêu phấn đấu;trong đó: thu ngoài quốc doanh 40 tỷ đồng, đạt 

100% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 85 tỷ đồng, đạt 212,5% kế hoạch tỉnh giao, 

đạt 141,67% chỉ tiêu phấn đấu...Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 

123,45 tỷ đồng, đạt 100% so dự toán tỉnh giao. 

 Chi ngân sách ước thực hiện 579,8 tỷ đồng, bằng 124,8% dự toán tỉnh giao; 

trong đó, chi đầu tư phát triển 118,5 tỷ đồng. 

+ Đã tích cực giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội, 

doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh mới vào địa bàn, nhất là dự án tuyến đường 

bộ cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đường dây 500 KV, khu nghỉ dưỡng cao cấp Hương Hồ, 

khu nghỉ dưỡng sinh thái biển Hải Dương... Nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh 

nghiệp, khuyến khích các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp.Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn. 

+ Đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

của thị xã.Thực hiện tốt công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 162 

trường hợp; thu hồi giấy CNQSD đất do cấp trái quy định pháp luật 40 trường hợp; 

cấp đổi, cấp mới 324 giấy CNQSD đất; xác định lại hạn mức đất ở 102 trường hợp. 

Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công 

trình, dự án có thu hồi đất; thông báo thu hồi đất 15 công trình dự án. Tổ chức 

                                           
5
Chi bộ Kho bạc Nhà nước Hương Trà,Đảng ủy phường Hương Vân, Chi bộ Trường THPT Bình Điền. 

6
Gồm: Tứ Hạ 02, Bình Thành 01, Hương Xuân 01, Hương Hồ 01, Hương An 01, Hương Vân 01. 

7
Gồm: Hương Văn 03, Hương An 03, Tứ Hạ 03,Hải Dương 01, Hương Hồ 01,Cơ quan chính quyền 01. 
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đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử phạt 12 trường hợp vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực khoáng sản. 

+ Đã huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đô 

thị và các công trình phúc lợi công cộng đô thị theo kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020. Đầu tư xây dựng từng bước đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật - xã hội, khu trung tâm xã, phường, vận động nhân dân xây dựng đèn chiếu 

sáng công cộng trên các tuyến đường ở đô thị và nông thôn, có một số tuyến đường 

sử dụng pin năng lượng mặt trời. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch 

vụ đô thị. Đẩy mạnh phong trào xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng 

phường văn minh đô thị. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự 

đô thị. Hoàn thành lập quy hoạch phân khu trung tâm thị xã, khu trung tâm phường 

Hương Vân, khu vực Bao Vinh. 

+Đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn đã có chuyển biến 

rõ nét, nổi bật là hệ thống giao thông dân sinh, đường trục chính nội đồng, trường 

học và các thiết chế văn hóa - thể thao...tạo diện mạo mới cho các xã. Cơ cấu kinh tế 

tiếp tục chuyển hướng dần theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả nhất là các sản 

phẩm chủ lực địa phương. Có 04 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(Hương Vinh, Hương Bình, Hương Toàn, Hải Dương), 03 xã đạt 15-17 tiêu chí 

(Hương Phong, Bình Điền và Hương Thọ), xã Bình Thànhđạt 12 tiêu chí và xã 

Hồng Tiến đạt 10 tiêu chí. Thị xã đã có nhiều biện pháp duy trì và nâng cao chất 

lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn. Dự kiến cuối năm 2019 có thêm 02 xã 

Hương Phong, Hương Thọ đạt chuẩn nông thôn mới. 

+Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện.Chất lượng giáo dục và 

đào tạo được nâng lên,chú trọng công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đến 

nay đã có 43/62 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 69,3%/tổng số 

trường; tiến hành sắp xếp lại các trường phổ thông, điều chỉnh quy mô lớp học, thu 

gọn các điểm trường. Chất lượng khám, chữa bệnh được chú trọng, thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch bệnh.Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động 

trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng “Tuyến phố văn minh đô 

thị”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Tiếp tục thực 

hiện tốt chăm lo cho các đối tượng chính sách và các giải pháp về an sinh xã hội. 

Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Việc ứng 

dụng KHCN vào sản xuất, trong hoạt động của bộ máy hành chính công được quan 

tâm. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật 

hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm. 

3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

- Đã có nhiều biện pháp tích cực để lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tổ 

chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự 

trong tình hình mới”; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 

18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong 
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tình hình hiện nay”; Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ 

quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

“Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và 

Nghị định 21 của Chính phủ về xây dựng KVPT; Chỉ thị09-CT/TW của Ban Bí thư 

về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong tình hình mới”; Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về 

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-

CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường, nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” gắn với tăng cường chỉ 

đạo bảo đảm an ninh nội bộ theo phương châm chủ động phòng ngừa, giữ vững 

bên trong là chính. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện và diễn tập chiến 

đấu phòng thủ ở 05 xã, diễn tập ứng phó với bão mạnh lũ lớn trên địa bàn thị xã. 

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công an viên đủ về số lượng và từng bước 

nâng cao chất lượng; đã hoàn thành việc đưa Công an chính quy đảm nhiệm chức 

danh Công an xã; 100% Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, 39.81% dân quân, 

40.39% tự vệ, 85% sĩ quan dự bị là đảng viên. Triển khai thực hiện tốt công tác 

chính sách hậu phương quân đội. 

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác trực gác, nắm tình hình 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Triển khai các phương 

án bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các địa phương, đơn 

vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Thị ủy khi có vụ, việc xảy ra tại 

địa phương, đơn vị mình phụ trách. 

- Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo đúng quy định. 

- Về trật tự, an toàn xã hội:  

+ Tội phạm về trật tự xã hội tăng, đã xảy ra và nắm được 81 vụ/125 đối tượng, 

so với cùng kỳ tăng 01 vụ (+2,5%), tăng 40 đối tượng (+ 47%), làm bị thương 09 

người, thiệt hại về tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng; xảy ra 02 vụ án rất nghiêm trọng, so 

cùng kỳ giảm 3 vụ (=60%). Tội phạm về trật tự xã hội có dấu hiệu diễn biến phức tạp, 

chủ yếu là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu (đã xảy ra 63 vụ, chiếm 77,8% vụ án xảy 

ra, so cùng kỳ giảm 06 vụ =10,5%), phát hiện nhiều vụ đánh bạc lớn (09 vụ/74 đối 

tượng, tổng số tiền thu giữ 689 triệu đồng, chiếm 11,1% vụ án xảy ra) và chủ yếu xảy 

ra tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, địa bàn giáp ranh với thành phố Huế.  

+ Tội phạm về ma túy phát hiện 01 vụ/01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma 

túy, thu giữ 0,8712g methaphetamine; tệ nạn ma túy có dấu hiệu diễn biến phức 

tạp, số người nghiện tăng so với cuối năm 2018 (hiện có 33 người nghiện ma túy, 

tăng 17 người); số địa bàn có tệ nạn ma túy 07/16 xã, phường (chiếm 43,75%). 

+ Vi phạm pháp luật về môi trường trên lĩnh vực khoáng sản tiếp tục diễn 

biến phức tạp, đã phát hiện 74 vụ/77 đối tượng vi phạm khai thác khoáng sản, so 

cùng kỳ tăng 33 vụ (+86,8%), 37 đối tượng (+92,5%). 

+Tai nạn giao thông đường bộ cơ bản được kiềm chế, số người chết giảm, đã 

xảy ra 48 vụ, làm chết 16 người, bị thương 42 người, thiệt hại tài sản ước tính 

khoảng 1 tỷ đồng; so với cùng kỳ tăng 01 vụ (+2,1%), 09 người bị thương 
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(+27,2%), giảm 07 người chết (-30%). Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, 

đường thủy nội địa.  

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ 

bản ổn định. 

4. Những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân 

4.1. Khuyết điểm, hạn chế  

- Còn 02 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đó là: tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trường 

đạt chuẩn quốc gia. 

- Các lĩnh vực dịch vụ, nhất là hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm 

chủ lực của thị xã còn hạn chế. Công tác lập quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ du 

lịch triển khai chậm. 

- Một số dự án đầu tư vào cụm công nghiệp và các khu dịch vụ du lịch tiến độ 

chưa đảm bảo kế hoạch. Hạ tầng thiết yếu tại cụm công nghiệp Tứ Hạ: hệ thống 

giao thông và xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa đáp ứng được 

nhu cầu để thu hút các nhà đầu tư.  

 - Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa có chuyển 

biến đáng kể. Ngành chăn nuôi tiếp tục đà giảm sút do dịch bệnh. Nuôi cá lồng trên 

sông Bồ chậm được xử lý kịp thời để đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường. 

 - Tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nhất là các dự 

án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nguồn vốn tiền sử dụng đất thị xã. 

- Thu gom rác thải nhiều điểm trong dân cư nông thôn và đô thị chưa được cải thiện.  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của 

một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị có mặt còn hạn chế; công tác quản lý 

Nhà nước về an ninh trật tự ở một số địa phương còn nhiều sơ hở, thiếu sót; tiềm ẩn 

diễn biến khó lường về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; công tác nắm tình hình 

một số vụ việc còn chậm nên việc tham mưu đề xuất hướng giải quyết có lúc thiếu kịp 

thời. Thế trận an ninh, trật tự ở một số địa bàn trọng điểm chưa thực sự vững chắc.  

- Một số cấp ủy cơ sở, cấp ủy viên chưa quan tâm đúng mức sự lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. 

- Tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên còn thấp; chưa có giải 

pháp quyết liệt để khắc phục tình trạng giáo dục, quản lý đảng viên lỏng lẻo ở một 

số TCCS đảng dẫn đến một số trường hợp đảng viên vi phạm quy định của Đảng bị 

xóa tên trong danh sách đảng viên. 

- Việc chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới và UBKT các cấp từ thị xã đến cơ sở 

kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế. 

Một số Đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy triển khai còn kéo dài, chậm được kết 

luận, làm hạn chế tác dụng, hiệu quả. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp 

ủy, tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở được xây dựng hàng năm còn ít; nhiều tổ 

chức đảng chưa gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên là lãnh đạo chủ chốt. 
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4.2. Nguyên nhân  

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cấp ủy, TCCS đảng có 

lúc, có nơi chưa cao, chỉ đạo thiếu kiên quyết; một số cấp uỷ cơ sở còn lúng túng 

trong việc triển khai, quán triệt và chậm cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng thành 

kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình để thực hiện. 

- Việc lập các kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, các 

nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định từ đầu năm của các ban, ngành chất lượng 

chưa cao nên tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ.  
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- Thường vụ Tỉnh uỷ,                      để 
- Các Ban đảng, UBKT, VP  Tỉnh uỷ,  báo cáo  

- Các TCCS đảng, 

- Các Ban đảng, UBKT, VP Thị ủy,  

   TT BDCT thị xã, 
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