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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 

1. Về phát triển kinh tế 

1.1. Sản xuất công nghiệp 

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong tháng 02 (Theo giá so sánh 

2010) ước đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 86 tỷ đồng, tăng 17,8%; khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nước 172 tỷ đồng, tăng 7,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 978 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ. 

1.2. Sản xuất nông nghiệp 

Thành phố tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân đảm bảo đúng 

lịch thời vụ. Tỷ lệ gieo trồng đạt 100% kế hoạch, với tổng diện tích 1.044,6 ha 

(911ha diện tích cây lúa, 133,6 ha diện tích các cây trồng màu). Chuẩn bị tốt 

công tác thủy lợi nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới, tiêu cho cây trồng. Xây dựng 

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2020-2025 và 

Phương án hộ đê năm 2020 trên địa bàn thành phố . 

Đàn gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển tốt; kiểm tra giám sát dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh H5N6. Chỉ đạo các phòng, ban, 

đơn vị, UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống 

bệnh cúm gia cầm và nguy cơ xâm nhiễm, lây lan virut Corona và các loại mầm 

bệnh nguy hiểm ở động vật. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc, 

gia cầm tại các chợ trên địa bàn thành phố. 

1.3. Thương mại, dịch vụ 

Trong tháng, diễn biến của dịch bệnh SARS-CoV-2 trong nước và trên thế 

giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, 

du lịch trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

tháng 02 ước đạt 1.241 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. UBND 

thành phố đã cấp 69 giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó, cấp mới 

57 trường hợp; cấp đổi và cấp lại 10 trường hợp; chấm dứt hoạt động 02 trường 

hợp. 

1.4. Công tác thu, chi ngân sách 

Công tác thu ngân sách được thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực 

hiện với nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách trên địa 

bàn tính đến ngày 28/02/2020 đạt 81,62 tỷ đồng, bằng 7% dự toán HĐND thành 
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phố. Trong đó: Thu từ thuế phí, lệ phí: 73,451 tỷ đồng, đạt 15% dự toán HĐND; 

thu tiền từ sử dụng đất: 8,169 tỷ đồng, đạt 1,1% dự toán.  

Công tác chi ngân sách bám sát kế hoạch chi năm 2020, đảm bảo phục vụ 

kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.  

2. Hoạt động văn hoá - xã hội 

2.1. Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

Trong tháng, thành phố đã tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn 

thành phố. Đặc biệt là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, 

chống dịch bệnh SARS-CoV-2. 

Hướng dẫn việc đăng ký bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020; chỉ 

đạo dừng tổ chức các lễ hội trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, 

tỉnh. Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, các biển quảng cáo, biển hiệu vi phạm Luật Quảng cáo 

trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di tích trên địa 

bàn, đặc biệt là di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước. Chỉ đạo rà soát, sửa 

chữa, nâng cấp Hệ thống truyền thanh phường, xã phục vụ công tác thông tin 

tuyên truyền. 

Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, 

xây dựng chính quyền điện tử; phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị các điều kiện 

để triển khai thử nghiệm các dịch vụ đô thị thông minh; rà soát các tiêu chí chấm 

điểm ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử năm 2019. 

2.2. Công tác giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình 

Ngành giáo dục và Đào tạo thành phố đã tiến hành sơ kết học kỳ I, triển 

khai thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2019-2020; chỉ đạo các trường 

cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Sở Giáo dục 

và Đào tạo; chỉ đạo 100% các trường tổ chức vệ sinh trường, lớp, phun thuốc 

khử khuẩn tại các phòng làm việc, phòng chức năng, phòng học và toàn bộ 

khuôn viên nhà trường. Kịp thời nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe và việc 

phòng, chống dịch bệnh của trẻ em, học sinh.  

Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các hoạt động giám sát tại cộng đồng nhằm phát hiện 

sớm người có nguy cơ để cách ly, không để dịch xâm nhập, lây lan ra diện rộng, 

giám sát y tế chặt chẽ đối với những người đi/về từ vùng dịch, những người có 

nguy cơ và triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh; chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, 

vật tư, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng triển khai các hoạt động chống dịch 

kịp thời. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc SARS-CoV-2 trên địa bàn 

thành phố. Thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà các đơn vị, cơ sở y tế nhân dịp 

kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Tiếp tục triển khai thực hiện các mô 

hình, Đề án “Nâng cao chất lượng dân số” năm 2020. 
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2.3. Về chính sách xã hội 

Công tác An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, thực hiện chi trả trợ cấp 

cho các đối tượng nhanh gọn, kịp thời cho trên 3.300 đối tượng ưu đãi người có 

công và 3.300 đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Kiểm tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ người có công khó khăn về nhà ở năm 2020, đề xuất mức hỗ trợ xây 

dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng. 

Trong tháng, đã tuyên truyền, vận động 120 tình nguyện viên tham gia 

hiến máu tình nguyện, có 100 người hiến được 100 đơn vị máu. Tính từ đầu năm 

đến nay toàn thành phố đã hiến được 213 đơn vị máu. 

2.4. Công tác tôn giáo 

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố cơ bản diễn ra 

đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự. UBND thành phố đã chỉ đạo tập trung 

tuyên truyền, kiểm tra việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị 

đoan, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm 2020; hướng dẫn và 

tạo điều kiện cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng, sửa chữa các hạng 

mục công trình theo đúng quy định. 

3. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng 

3.1. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng 

Đề nghị Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 các khu vực trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai, hoàn thiện các 

đồ án quy hoạch 
1
. Rà soát lập quy hoạch các khu đất xen kẹp trên địa bàn các 

xã, phường.   

Thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý xây 

dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

các quy định về trật tự xây dựng. Trong tháng, thành phố đã cấp phép xây dựng 

cho 95 công trình nhà ở. 

3.2. Công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường 

UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường 

triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 193/KH-

UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố về đảm bảo trât tự an toàn giao 

thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết nguyên đán 

Canh Tý năm 2020 và Năm Du lịch quốc gia 2020, Hoa Lư - Ninh Bình. Thành 

lập Đoàn Kiểm tra về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trong đó tập 

trung một số lĩnh vực sau: Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý vỉa hè; giải 

quyết tình trạng căng treo phông bạt; tình trạng bày, bán hàng quán lấn chiếm 

lòng đường, vỉa hè không đúng quy định; huy động lực lượng ra quân dọn vệ 

sinh môi trường. 

                                                           

       
1
 Lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực trên địa bàn thành phố: Khu Trung tâm hành chính - Văn hóa 

phật giáo tỉnh Ninh Bình; Khu dân cư mới phía Khu dịch vụ hỗn hợp phía Đông đường Lê Thái Tổ; Khu dân cư 

phía Đông Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất; Khu dân cư phía Nam Phố Đức Thế; Khu dân cư An Hòa giai đoạn 

II; QH Khu dân cư phía Tây thôn Cổ Loan Hạ IX-46, IX-47,IX-55; QH Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật và 

Tại chức Ninh Bình); Khu dân cư phía Đông đường Lý Nhân Tông (IV-06, IV-14) khu phía Đông trụ sở UBND 

phường Ninh Phong; Khu dân cư xã Ninh Phúc gồm các lô đất (VII-12, VII-21, VII-23); QH khu dân cư, dịch vụ 

và khu nhà ở phục vụ công nhân khu CN Phúc Sơn (Phía Tây đường Trần Nhân Tông). 
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Chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị bố trí lực lượng 

lao động tập trung quét dọn, thu gom rác thải trên các tuyến đường; tăng chuyến 

vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố, không để tình trạng tồn đọng rác. 

3.3. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản 

Xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác nguồn thu từ quỹ đất năm 

2020. Trình giá khởi điểm để đấu giá các khu vực: Khu Phong Sơn, phường 

Nam Bình; khu Vườn Trên, phường Ninh Sơn; khu Trung Thành 2, phường 

Ninh Khánh. Tiếp tục tiến hành đo đạc, xác định vị trí giao đất tại thực địa cho 

nhân dân tại các khu vực đã đấu giá như: Khu đô thị mới Quảng trường trung 

tâm, khu đô thị mới phía Đông đường trục xã Ninh Tiến, khu Vườn Dù, xã Ninh 

Nhất; khu Phong Sơn và các khu vực đấu giá khác. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành GPMB đối với 

các dự án: Dự án xây dựng Khu công nghiệp Phúc Sơn, Dự án đường cao tốc 

Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, các khu vực khai thác nguồn thu năm 2020 

và triển khai một số dự án mới 
2
. 

Trong tháng, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án, với tổng 

mức đầu tư 940 triệu đồng. Triển khai các thủ tục xây dựng cơ sở hạ tầng các 

khu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020. 

4. Công tác an ninh - quốc phòng 

4.1. Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

Trong tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững và ổn định. Công an thành phố đã triển khai các phương án, kế hoạch bảo 

vệ an ninh, an toàn cho các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị văn hóa 

diễn ra trên địa bàn; hoàn thành kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm bảo đảm an ninh chính trị trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tăng 

cường công tác nắm, kiểm soát chặt chẽ tình hình, bảo đảm ANTT và tham gia 

công tác phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2 trên địa bàn. 

Trong tháng 02, phạm pháp hình sự xảy ra 03 vụ, điều tra khám phá 02/03 

vụ; tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ làm 01 người chết, 01 người bị thương; bắt 

14 vụ, 18 đối tượng ma túy; bắt 10 vụ, 47 đối tượng đánh bạc; bắt 07 vụ, 08 đối 

tượng tàng trữ đốt pháo trái phép; kiểm tra phát hiện 01 vụ vi phạm về lĩnh vực 

quản lý kinh tế, 04 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường. 

4.2. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương 

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì tốt nề nếp, chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu; xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Năm Du lịch Quốc gia 

và bảo vệ Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kế hoạch 

thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020; tổ chức tốt Lễ 

giao, nhận quân năm 2020, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao; ban hành Quyết 

định giao chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị năm 2020. 

 

                                                           

          
2
 Một số dự án mới: Khu dân cư mới phía Bắc sân vận động xã Ninh Phúc, KDC Nguyên Ngoại 2, xã 

Ninh Nhất, Mở rộng Trường mầm non Ninh Phong, dự án Trụ sở Cục Hải quan Hà Nam Ninh, phường Ninh 

Khánh. 
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5. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

Trong tháng, thành phố tiếp 22 lượt công dân của 13 vụ việc. Tiếp nhận 

25 vụ việc gồm: 13 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, 11 vụ việc 

thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường; 01 vụ việc lưu đơn, thông báo xử lý 

đơn của công dân. UBND thành phố đã giải quyết 07/13 vụ việc, UBND xã, 

phường giải quyết 02/11 vụ việc thuộc thẩm quyền. 

6. Công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền và cải cách 

hành chính 

UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, trọng tâm là: Triển khai công tác thu ngân 

sách từ đấu giá quyền sử dụng đất và thu từ thuế phí, lệ phí; tập trung chỉ đạo 

sản xuất vụ Chiêm Xuân; công tác phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2; tăng 

cường kỷ luật kỷ cương hành chính; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự 

an toàn xã hội; mở đợt cao điểm thực hiện công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi 

trường, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác thực hiện các dự án 

đầu tư xây dựng cơ bản và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực trên địa 

bàn thành phố.  

 Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính được tập 

trung triển khai thực hiện 
3
. Công bố quyết định thành lập, điều động viên chức 

và người lao động làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh 

thành phố theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh; 

công bố quyết định thành lập, tiếp nhận viên chức tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp thành phố Ninh Bình. Phê duyệt phương án tự chủ để thực hiện nhiệm vụ 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố giai đoạn 2019 – 2021. 

 Xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các 

cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII; Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trên địa bàn thành phố Ninh Bình tiến tới 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V (2020 – 2025); xây dựng và 

triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch Kiểm tra 

văn bản hành chính, công tác đăng ký và quản lý Hộ tịch và công tác Chứng 

thực trên địa bàn thành phố. 

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tham mưu phương án giải quyết ý kiến, 

kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố và các kiến nghị sau 

giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các ban HĐND thành phố năm 

2019. 

* Những tồn tại cần tập trung khắc phục: 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ở một số phòng, ban, đơn 

vị và UBND xã, phường còn chưa thường xuyên, thiếu quan tâm của Lãnh đạo 

đơn vị dẫn đến nhiều nhiệm vụ chưa thực hiện nghiêm túc, chậm tiến độ và chất 

lượng giải quyết công việc thấp. 

                                                           

        3 Trong tháng 02, thành phố đã tiếp nhận 617 hồ sơ thuộc 12 lĩnh vực thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ 

giải quyết đúng hạn 517 hồ sơ, đạt 83,8%; số hồ sơ giải quyết quá hạn 32 hồ sơ, đạt 5,2%; số hồ sơ đang giải 

quyết 68 hồ sơ, đạt 11 %. 
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- Việc thực hiện dự án đầu tư và công tác chỉnh trang đô thị còn chậm. 

- Việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân ở bộ phận Trung 

tâm Một cửa liên thông thành phố và các xã, phường có vụ việc còn chậm. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 

1. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước; thẩm tra quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2019 đối với UBND các xã, phường và các đơn vị dự toán 

thuộc thành phố. Xây dựng những giải pháp cụ thể để khai thác triệt để nguồn 

thu, đảm bảo tiến độ thu theo kế hoạch và đáp ứng yêu cầu chi ngân sách của 

thành phố. Tích cực hoàn thiện các thủ tục và triển khai đấu giá các khu đất tập 

trung trong kế hoạch.  

2. Tập trung chỉ đạo các xã, phường, HTX nông nghiệp chăm sóc, bảo vệ 

lúa và các cây trồng vụ Chiêm Xuân; làm tốt công tác thủy lợi nội đồng đảm bảo 

đủ nước tưới cho cây trồng; triển khai tiêm phòng vắcxin vụ Xuân Hè cho đàn 

gia súc, gia cầm. 

3. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đợt cao điểm thực hiện công tác trật tự đô 

thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung một số lĩnh 

vực sau: Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý vỉa hè; giải quyết tình trạng 

căng treo phông bạt; tình trạng bày, bán hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè 

không đúng quy định; huy động lực lượng ra quân dọn vệ sinh môi trường. 

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai; tiếp tục triển khai thực hiện công 

tác kiểm kê đất đai năm 2019; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để đấu giá 

giá trị quyền sử dụng đất tại các khu vực: Khu dân cư ngõ 228 Lý Nhân Tông, 

phường Nam Bình và các lô đất còn lại của các khu vực: Khu Vườn Trên, phường 

Ninh Sơn; khu dân cư Trung Thành 2, phường Ninh Khánh; khu dân cư Phong 

Sơn, phường Nam Bình và phường Ninh Sơn. Tập trung cao công tác GPMB thực 

hiện các dự án; triển khai GPMB và xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

 5. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cơ sở tổ chức các hoạt động 

thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương... Tiếp tục kiểm tra, 

chấn chỉnh, xử lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa 

bàn thành phố theo Kế hoạch. Phối hợp với Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế 

(AIC) triển khai vận hành thử nghiệm các dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn 

thành phố. 

6. Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch; tham gia Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lớp 8 cấp tỉnh; tiếp tục tập 

huấn các đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh và tham gia cuộc thi học sinh 

giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; tổ chức lớp tập huấn phòng cháy, chữa 

cháy trong các trường mầm non; chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh lớp 9 

thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT lần 1. Chuẩn bị các điều kiện để Sở Giáo 

dục và Đào tạo kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất 

lượng giáo dục các trường: Trường THCS Ninh Nhất, THCS Quang Trung, 

THCS Trương Hán Siêu, Mầm non Thúy Sơn, Mầm non Hoa Mai. 
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Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch dạy nghề, Kế hoạch giảm nghèo năm 2020, 

triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ 

thành phố Ninh Bình năm 2020. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh SARS-CoV-2 theo đúng các nội dung đã được Trung ương, tỉnh, ngành y 

tế, thành phố chỉ đạo triển khai. Duy trì mức giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 

ba trở lên, thực hiện đồng bộ các nội dung CSSKSS/KHHGĐ để duy trì mức 

sinh thay thế một cách vững chắc, hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư, giao chỉ 

tiêu kế hoạch công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020 cho các phường, xã. 

7. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; 

tăng cường đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tập trung đấu tranh với tội phạm 

hoạt động mang tính côn đồ, bạo lực, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, đánh bạc, 

ma túy; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. 

Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện 

tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2020 trước khi bước vào huấn 

luyện; làm tốt công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố lần thứ XII. 

Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo 

dài và những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; triển khai các cuộc thanh tra 

theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

8. Kiểm điểm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng 

tâm Quý II/2020; rà soát và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong Thông báo kết 

luận số 238-TB/TU ngày 15/3/2016, Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016; 

Kết luận số 04-KL/TU ngày 15/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy về phát 

triển thành phố Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 03 xã: Ninh Phúc, Ninh 

Nhất, Ninh Tiến. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực 

hiện quy chế làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố và các xã, 

phường. 

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong 

trào thi đua năm 2020. Hướng dẫn các xã, phường hoàn thiện Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh 

Bình lần thứ V. Xây dựng kế hoạch thẩm định chỉ số cải cách hành chính cấp 

xã; tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước 

đối với cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2020. 

Tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 - 

HĐND thành phố và kiến nghị sau giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND 

và các Ban của HĐND thành phố. 

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trên, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và 

UBND các xã, phường căn cứ vào Chương trình công tác năm 2020 đã được ban 

hành, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời 

gian theo quy định. 



8 

Trên đây là kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020; UBND thành phố Ninh Bình yêu cầu các 

phòng, ban đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả 

về UBND thành phố./. 
 

 

  Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Thường trực Thành uỷ; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, phường;   

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Đinh Văn Thứ 
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