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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ -XH; QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 

07 NĂM 2020 

1. Về kinh tế 

1.1. Các ngành dịch vụ: 

a. Về du lịch: Thành phố tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả các 

phương án quản lý dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 

an toàn tắm biển, cứu hộ, cứu nạn và vệ sinh môi trường. Tiếp tục tổ chức triển 

khai và thực hiện tốt các giải pháp, phương án kích cầu du lịch năm 2020 như: 

phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình văn nghệ 

vào các tối thứ 7 hàng tuần trong tháng 7 nhằm thu hút du khách về với thành 

phố Sầm Sơn; phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sản xuất chương 

trình tuyên truyền, quảng bá về điểm đến du lịch Sầm Sơn. Nhìn chung các hoạt 

động dịch vụ du lịch tiếp tục được duy trì ổn định, an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường đảm bảo. Trong tháng, ước tính thành phố đón được 1.225.000 lượt 

khách, tăng 25,0% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 2.060.000 ngày khách, tăng 

32,0% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 987 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng 

kỳ. Tính chung 7 tháng, thành phố đón được 2.985.000 lượt khách (Khách nghỉ 

qua đêm chiếm 34,5%, bằng 78,7% hơn so với cùng kỳ), bằng 52,8% kế hoạch, 

giảm 27,7% so với cùng kỳ; phục vụ 5.469.250 ngày khách, đạt 38,0% kế 

hoạch, giảm 29,9% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 2.845 tỷ đồng, đạt 56,3% 

kế hoạch, giảm 25,7% so với cùng kỳ. Nhìn chung ngành du lịch trên địa bàn 

thành phố cơ bản đã phục hồi nhanh và có bước bước chuyển biến tích cực; tuy 

nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ đầu năm nên 07 tháng đầu năm 

2020 vẫn giảm sâu so với cùng kỳ trên cả 3 tiêu chí: Số lượt khách, ngày khách 

và doanh thu. Hiện nay, thành phố đang bước vào thời kỳ cao điểm của hoạt 

động du lịch- dịch vụ hè năm 2020 và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để kích 

cầu du lịch, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trong nước đang có diễn biến phức 

tạp, dù có kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh thì ngành du lịch vẫn khó đạt mức 

tăng trưởng như kế hoạch đề ra. 

b. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 7/2020 ước đạt 385 tỷ 

đồng, tăng 23,3% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, tổng 

mức bán lẻ hàng hóa  ước đạt 1.830 tỷ đồng, đạt 53,6% kế hoạch, giảm 10,9% 

so cùng kỳ. Hàng hoá đa dạng về mặt hàng, phong phú về chủng loại cơ bản đáp 
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ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và du khách, giá cả các mặt hàng thiết yếu 

như lương thực, thực phẩm...ổn định so với các năm trước. Tuy nhiên do là 

tháng cao điểm du lịch hè nên giá một số mặt hàng như: hải sản, dịch vụ,... tăng 

so với các tháng và cùng kỳ năm trước. 

- Vận tải- Bốc xếp: Doanh thu vận tải tháng 7/2020 ước đạt 29.850 triệu 

đồng, tăng 6,7% so với tháng trước, tăng 9,5 % so cùng kỳ; trong đó: Doanh thu 

vận tải đạt 29.545 triệu đồng, tăng 6,8% so với tháng trước, tăng 10,2% so với 

cùng kỳ; doanh thu bốc xếp đạt 305 triệu đồng, tăng 1,3% so với tháng trước, 

tăng 5,1% so với cùng kỳ. 

- Công tác quản lý thị trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, Đội Quản lý 

thị trường số 2 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo VSATTP, 

các hành vi vi phạm về giá; kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm.   

 1.2. Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản: 

a. Trồng trọt: Thành phố đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Thu Mùa, tăng 

cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, dịch bệnh cho cây trồng; đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô 

lớn, ứng dụng công nghệ cao. Trong tháng, do điều kiện thời tiết từ đầu vụ Thu 

Mùa đến nay nắng nóng, không mưa gây khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp 

nước từ chăm sóc mạ đến gieo cấy, làm chậm tiến độ gieo cấy so với phương án 

sản xuất, UBND thành phố đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo sản xuất, 

phòng trừ sâu bệnh hại, đầu tư phát triển nông nghiệp, cụ thể: Công văn số 

2465/UBND-KT ngày 19/6/2020 về việc thực hiện các giải pháp kịp thời cấp 

nước, giải phóng đất sản xuất vụ Thu Mùa; Công văn số 2521/UBND-KT ngày 

02/7/2020 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, 

thiếu nước vụ Thu mùa 2020; Công văn số 2586/UBND-KT ngày 08/7/2020 về 

việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục khó khăn về nguồn nước sản xuất vụ Thu 

Mùa 2020. Chỉ đạo phòng Kinh tế thường xuyên phối hợp với Trung tâm dịch 

vụ Nông nghiệp và các đơn vị liên quan hướng dẫn và tăng cường công tác kiểm 

tra, đôn đốc UBND xã, phường thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố.  

b. Chăn nuôi: UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp 

với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; không để xảy ra dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; tiến hành rà soát, thống kê tổng 

đàn để thực hiện tiêm phòng đợt 2 năm 2020 đúng tiến độ theo kế hoạch. 

c. Lâm nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Hạt 

Kiểm lâm, phường xã và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng; tổ chức rà soát quy 

hoạch 03 loại rừng trên địa bàn thành phố; chỉ đạo phòng Kinh tế khẩn trương 

phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố bàn giao 
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rừng đặc dụng trên núi Trường Lệ cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch Sầm Sơn quản lý. 

d. Thủy sản: Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các xã, 

phường triển khai thực hiện Quy định của pháp luật về Thủy sản như: tiếp tục 

thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản IUU; thực hiện công tác quản 

lý tàu cá theo phân cấp tại Quyết định 35/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; 

hướng dẫn, yêu cầu các chủ tàu cá thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt 

máy giám sát hành trình, cấp giấy phép khai thác thủy sản và đánh dấu tàu 

cá...; phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức lớp tập huấn về Luật Thủy sản và 

các quy định liên quan. Giá trị sản xuất ngành thủy sản tháng 7/2020 (theo giá 

so sánh 2010) ước đạt 30.510 triệu đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ.                                                                                                        

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tháng 7/2020 ước tính đạt 2.655 

tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ, trong đó: Sản lượng khai thác ước đạt 2.635 tấn 

tăng 1,6% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng ước đạt 20 tấn, tăng 10,1% so 

với cùng kỳ. 

Mặc dù hiện nay đang trong thời điểm khai thác vụ cá Nam, thời tiết 

thuận lợi, sản lượng khai thác tăng so với cùng kỳ nhưng không cao. Nhìn 

chung nghề khai thác hải sản biển vẫn gặp nhiều khó khăn; giá nhiên liệu tuy 

xuống thấp nhưng khai thác thủy sản vẫn gặp nhiều khó khăn, do ngư trường 

hạn hẹp, nguồn lợi thủy sản ngày càng khan hiếm, đời sống ngư dân chưa được 

cải thiện rõ rệt.                                                               

1.3. Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp:  

Sản xuất công nghiệp tháng 7/2020 ước đạt 32.500 triệu đồng (theo giá 

so sánh 2010) tăng 9,2% so với tháng trước, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Tính 

chung 07 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp (theo giá CĐ 

2010) ước đạt 192.850 triệu đồng, đạt 53,6 % kế hoạch, tăng 13,7% so với 

cùng kỳ. Từ đầu tháng 5/2020, diễn biến dịch Covid-19 bước đầu đã được 

kiểm soát, các biện pháp cách ly của Chính phủ và của tỉnh dần được nới lỏng, 

sản xuất công nghiệp có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại, đến nay sản xuất công 

nghiệp đã tăng trưởng khá do các doanh nghiệp và hộ sản xuất công nghiệp cá 

thể đã khôi phục sản xuất, tiếp cận và thích nghi với tình hình mới; các doanh 

nghiệp mới thành lập dần tiếp cận được với thị trường nên các cơ sở đã tập 

trung vào sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu mua sắm, phục vụ cho xây 

dựng và chỉnh trang đô thị để phục vụ du lịch hè. 

1.4. Thu ngân sách nhà nước tháng 7/2020 ước đạt 7.453 triệu đồng, 

(trong đó: Thu từ thuế, phí ước đạt 5.803 triệu đồng; thu khác và thu đóng góp 

ước đạt 1.650 triệu đồng). Tính chung 07 tháng ước đạt 262.857 triệu đồng, 

bằng 28,9% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 55,6% dự toán tỉnh giao, tăng 

8,2% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương tháng 07/2020 ước thực hiện 

25.611 triệu đồng, tổng chi 07 tháng ước thực hiện 380.446 triệu đồng, bằng 



 

 

4 

50,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 32,7% so với cùng kỳ; chi ngân sách 

đảm bảo đúng chính sách, chế độ, đúng dự toán đã giao. 

1.5. Công tác phát triển doanh nghiệp: tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị 

quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của HĐND thành phố về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 

2020. Trong 07 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố thành lập mới được 

61/144 doanh nghiệp, bằng 42,4% kế hoạch; Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới 

đạt thấp so với kế hoạch đề ra. 

1.6. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công (tính đến thời điểm 30/7/2020):  

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công do thành phố quản lý, đã  

giải ngân 92.218 triệu đồng/369.069 triệu đồng, đạt 25% so với kế hoạch. 

- Đối với dự án sử dụng vốn do tỉnh quản lý, đã giải ngân 37.801 triệu 

đồng/175.219 triệu đồng, đạt 21,6% kế hoạch vốn được giao. 

Nhìn chung, việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 còn 

chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch, đặc biệt là còn nhiều dự án đã 

phê duyệt quyết toán nhưng chưa hoàn tất thủ tục để giải ngân vốn đầu tư theo 

quy định. 

2. Quản lý đô thị; Tài nguyên và môi trường 

2.1. Quản lý đô thị: 

- Công tác Quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị tiếp 

tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả; Trong tháng, UBND thành 

phố đã phê duyệt quy hoạch khu dân cư Nác Nác xã Quảng Đại, hoàn thiện các 

thủ tục để phê duyệt 11 nhiệm vụ lập quy hoạch, gồm: điều chỉnh QHCT Khu 

dân cư Đông Trung tâm hành chính; điều chỉnh QHCT Khu lưu niệm đồng bào, 

cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến; 

QH Nhà máy xử lý chất thải rắn Sầm Sơn; 08 khu dân cư xen kẹp thuộc xã 

Quảng Minh, phường Bắc Sơn và Trung Sơn. Thẩm định phê duyệt, phê duyệt 

điều chỉnh 23 dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được tăng cường. Trong 

tháng, UBND thành phố đã tiếp nhận 68 hộ đăng ký cấp phép xây dựng, đã cấp 

41 giấy phép, còn lại 27 trường hợp đang trong thời hạn xác minh xem xét cấp 

phép. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự 

xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý đối với các trường 

hợp cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường, khuôn viên bãi 

biển. Qua kiểm tra đã nhắc nhở xử lý 50 hộ đổ rác, nước thải, để vật liệu xây 

dựng, rửa xe, dựng phông rạp và các dịch vụ khác lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

trái quy định; giải tỏa 15 lượt chợ cóc tự phát trên các trục đường của thành phố; 

buộc tháo dỡ 3 công trình vi phạm . Xử phạt 32 trường hợp vi phạm về trật tự đô 

thị với số tiền là 11.600.000 đồng; ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm về 

trật tự xây dựng: hộ ông Nguyễn Văn Dũng xã Quảng Minh số tiền: 15.000.000 

đồng; Sân bóng SHT phường Quảng Cư số tiền: 30.000.000 đồng. Chỉ đạo tổ 



 

 

5 

chức triển khai thực hiện phương án quản lý kinh doanh Xe điện, Mô tô nước 

phục phụ du lịch hè 2020. 

2.2. Tài nguyên và Môi trường: 

- Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường, thực hiện hiệu quả, 

đặc biệt là trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Trong tháng, 

thành phố đã tiếp nhận 580 hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ, đã cấp được 375 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; đăng ký thế 

chấp 229 hồ sơ; xóa đăng ký thế chấp 152 hồ sơ, đạt 64,7%; đính chính giấy 

chứng nhận 40 hồ sơ; bổ sung tài sản gắn liền với đất 10 hồ sơ; Công nhận 

quyền sử dụng đất 15 hồ sơ; tất cả các hồ sơ đều được xử lý đảm bảo theo quy 

định. 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định các hồ sơ liên quan đến 

công tác GPMB; quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường giải 

phóng mặt bằng, phương án bố trí tái định cư tại các dự án như: Dự án tái định 

cư Đồng Côi, đồng Bến phường Quảng Châu; Dự án kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật khu biệt thự Hùng Sơn, khu tái định cư Xuân Phú, Thân Thiện (khu 2), 

Vĩnh Thành phường Trung Sơn, khu tái định cư Thọ Phú phường Quảng Thọ, 

khu.... Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kịp thời giải quyết khó khăn, vướng 

mắc liên quan đến công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố; hoàn thiện 

hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất MBQH 

khu dân cư, tái định cư Trung Tiến, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn; 

thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

09 dự án, gồm: Khu tái định cư Châu Chính, khu tái định cư Châu Thành 

phường Quảng Châu, khu tái định cư Thọ Phú phường Quảng Thọ, Khu tái định 

cư Vĩnh Thành, Thân Thiện (khu 2), Xuân Phú, Khanh Tiến phường Trung Sơn,  

Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến đường Lê Thánh Tông, 

đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến 

đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Trần Hưng 

Đạo). Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành 

phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ 

hội thành phố Sầm Sơn và các dự án đối ứng, dự án tái định cư. 

 - Quản lý tài nguyên, môi trường được tăng cường; trong tháng đã chỉ 

đạo các xã phường tiếp tục triển khai thu gom và xử lý chất thải nguy hại; chỉ 

đạo Ban QLDA tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cống thoát nước mưa 

C1-C5 trên đường Hồ Xuân Hương tránh tình trạng quá tải nước thải lẫn nước 

mưa tràn ra biển; kịp thời xử lý bèo rác bất thường, đảm bảo vệ sinh trên khuôn 

viên bãi biễn. 
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3. Về văn hóa – xã hội 

3.1. Lĩnh vực văn hóa –thông tin: 

- UBND thành phố đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính 

trị của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

năm 2020, đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ 

chức thành công Liên hoan văn nghệ chào mừng đại hội Đảng bộ thành phố lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ; Lễ hội Bánh Chưng- Bánh 

Giầy, lễ hội Cầu Ngư- Bơi Chải năm 2020. Tổ chức đăng cai thành công Liên 

hoan tuyên truyền cổ động toàn tỉnh năm 2020 chào mừng kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020); trưng bày sách 

nhân kỷ niệm 60 Ngày Bác Hồ về thăm Sầm Sơn. Trong tháng, đã thành lập 

đoàn tham gia Liên hoan tuyên tuền cổ động toàn tỉnh đạt 4 giải nhất, 02 giải nhì 

và giải nhì toàn đoàn; thành lập đoàn tham gia Hội thao Gia đình thể thao đạt 01 

giải nhì và 01 giải ba. 

- Tăng cường công tác quản lý các cơ sở hoạt động thể dục thể thao trên 

địa bàn. Trong tháng đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp các đơn vị liên quan  tổ 

chức kiểm tra điều kiện hoạt động của 05 cơ sở kinh doanh bể bơi, 03 phòng 

Finetss, 01 khu trung tâm thể thao (Bóng đá); phối hợp cấp phép bể bơi thông 

minh phục vụ chương trình phổ cập bơi và phòng chống đưới nước 02 bể; đăng 

cai tổ chức thành công giải bóng chuyền bãi biển 4x4 quốc gia; giải Bóng đá 

tranh Cup Halida. 

3.2. Giáo dục - Đào tạo: Ngành giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác tổng kết năm học đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên 

địa bàn, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch (hoàn thành tổng kết năm học trước ngày 

15/7/2020); xây dựng và tổ chức thành công kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu 

cấp năm học 2020-2021; tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2020-2021, kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo đúng quy chế của Bộ; cử 

cán bộ quản lý và giáo viên tham gia các lớp tập huấn hè năm 2020 theo kế hoạch 

của Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thành công Hội nghị bình xét thi đua năm 

học 2019-2020 của cụm thi đua các huyện ven biển thành phố, thị xã. 

3.3. Y tế - Dân số: Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện tốt 

công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 

và các dịch bệnh mùa hè; thực hiện tốt công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, 

trong tháng không để xảy ra nghộ độc thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường 

tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ, trẻ em. 

3.4. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội:  

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách được giải 

quyết đầy đủ, kịp thời. Trong tháng đã giải quyết chế độ cho 4.698 đối tượng 

bảo trợ xã hội với số tiền chi trả là 1.833.030.000 đồng; 2.381 người thuộc đối 

tượng người có công với cách mạng với số tiền chi trả là 4.394.509.000 đồng;  
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23 người thuộc đối tượng thanh niên xung phong với số tiền chi trả là 

12.420.000 đồng. Tiếp nhận và duyệt tăng 23 đối tượng bảo trợ xã hội; giải 

quyết mai táng phí cho 20 đối tượng hỏa táng, 22 đối tượng bảo trợ xã hội, 42 

đối tượng người có công; mua bảo hiểm y tế cho 316 đối tượng; tiếp nhận và 

thẩm định chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công: 3 hồ sơ. 

- Tiếp tục triển khai các văn bản hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị 

ngừng hoạt động, mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; rà 

soát; tổng hợp số doanh nghiệp, người lao động bị ngừng hoạt động, mất việc 

làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố báo cáo 

định kỳ theo quy định của Tỉnh.  

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, thẩm định và lập hồ sơ hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 cho các đối tượng người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, bước đầu tiếp nhận hồ sơ của 144 người 

với số tiền đề nghị hỗ trợ là 144.000.000 đồng. 

- Tổ chức tổng kết Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; lễ dâng hương 

nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; thăm 

hỏi, tặng quà của Trung ương, của tỉnh, của thành phố nhân kỷ niệm 73 năm 

ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020) cho 2.404 đối tượng người có 

công với cách mạng; cử 03 đối tượng người có công tiêu biểu đi dự Hội nghị 

biểu dương người có công tiêu biểu do Sở Lao động- TBXH tổ chức; cử điều 

dưỡng tập trung năm 2020 cho 420 đối tượng; Lựa chọn các đối tượng người có 

công tiêu biểu nhận quà của Công đoàn Bộ ngoại giao, ngân hàng Hợp 

tác.......Phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn đưa 02 đối tượng đi 

cai nghiện bắt buộc. Tổ chức Ký cam kết với các cơ sở kinh doanh Mát-sa, 

karaoke-cà phê không có người sử dụng ma túy. 

3.5. Công tác Nội vụ: Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tổ chức bộ 

máy, vị trí việc làm, quản lý chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên 

chức trên địa bàn thành phố. Rà soát đối tượng đến tuổi nghỉ hưu, đối tượng đến 

kỳ hạn bổ nhiệm lại. Trong tháng, đã ban hành Thông báo nghỉ hưu đối với 01 

viên chức; Quyết định nghỉ hưu đối với 06 cán bộ, công chức, viên chức đến 

tuổi nghỉ hưu; tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng 

Quản lý đô thị, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020. Ban hành 

Quyết định khen thưởng kịp thời đối với 43 tập thể và 80 cá nhân điển hình tiên 

tiến giai đoạn 2015 – 2020; Chỉ đạo phòng Nội vụ thu hồ sơ đối với các viên 

chức tham gia xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020; rà soát các đối 

tượng chức danh nghề nghiệp chưa đúng với vị trí việc làm tại 37 đơn vị trường 

học; thẩm định hồ sơ đề nghị nâng lương đợt 1 năm 2020 đối với 37 đơn vị 

trường học và 11 xã, phường; tham mưu các Quyết định nâng lương, nâng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, 

công chức, viên chức; tổ chức rà soát, hướng dẫn viên chức ngành giáo dục làm 

hồ sơ để xét hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu; phối hợp với phòng Giáo dục và 
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Đào tạo rà soát, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ đối với các thí sinh trúng 

tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Ban hành 

158 Quyết định tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển viên chức và tổ chức 

ký Hợp đồng làm việc đối với các viên chức đã được tuyển dụng; ban hành các 

Quyết định về thành lập, kiện toàn một số Hội đồng, một số Ban liên quan đến 

công tác giải phóng mặt bằng, công tác Hội và một số Quyết định quan trọng 

khác; ban hành Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ đối với 12 viên chức 

ngành giáo dục và 01 cán bộ cấp xã; xây dựng Phương án thực hiện Nghị quyết 

số 232/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

3.6. Công tác thanh tra, tư pháp, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo: 

- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại: Chỉ đạo 

phòng Thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện công tác thanh tra năm 2020 theo 

kế hoạch và các quyết định được phê duyệt; đồng thời tăng cường công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại 

được duy trì thường xuyên, kịp thời. Trong tháng, đã tổ chức tiếp 30 lượt công 

dân, trong đó có 02  buổi tiếp định kỳ của lãnh đạo thành phố; tiếp nhận và xử lý 

45 đơn thư (tăng, giảm), trong đó: đơn khiếu nại: 10 đơn; đơn tố cáo: 03 đơn; 

đơn đề nghị, phản ánh: 32 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND 

thành phố: 36 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường: 09 đơn. 

Kết quả giải quyết đơn: Đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố: 

Đã giải quyết  07  đơn, đang giải quyết: 29 đơn (trong hạn); Đơn thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND các xã, phường: Đã giải quyết: 03 đơn, đang giải 

quyết: 06 đơn (trong hạn). 

- Hoạt động tư pháp: Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

tiếp tục được quan tâm chú trọng. Trong tháng, đã Triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 1174/KH-UBND ngày 01/4/2020 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023Kế hoạch thực hiện quyết định số 634/QĐ-

TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện 

Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án 

nhân dân và công tác thi hành án; Triển khai tuyên truyền pháp luật tháng hành 

động về phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Công tác quản lý 

và đăng ký hộ tịch, công tác chứng thực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. 

4. Quốc phòng - an ninh 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tháng ổn định; 

các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, 

nắm chắc tình hình, xử lý tốt các tình huống, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt 

đối trong thời gian cao điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII 
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nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tổ chức thành công rực rỡ Đại hội đại biểu Đảng 

bộ thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Về trật tự an toàn xã hội: Các lực lượng vũ trang và các ngành chức 

năng đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, 

trật tự an toàn giao thông; đảm bảo ANTT kỳ thi vào lớp 10 THPT, an toàn cho 

du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong tháng, xảy ra 15 vụ phạm pháp 

hình sự gồm: 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 01 vụ mua bán trái phép chất 

ma túy, 01 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 02 vụ trộm cắp tài sản, 01 

vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 03 vụ vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ, 03 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản; 01 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật 

tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; tổ chức triển khai thực hiện phương án 

phòng chống đua xe trái phép, tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, 

trật tự công cộng; qua kiểm tra, phát hiện, xử lý 253 trường hợp vi phạm, tạm 

giữ 27 phương tiện, tước GPLX 07 trường hợp, phạt tiền 156.100.000 đồng ; 

trong tháng, trên địa bàn thành phố xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm 02 người 

chết; 01 vụ va chạm 01 người bị thương; đuối nước: xảy ra 01 vụ, 2 người chết. 

Kiểm tra, hướng dẫn 56 cơ sở kinh doanh có điều kiện chấp hành nghiêm các 

quy định, điều kiện về ANTT, xử lý vi phạm hành chính 14 cơ sở vi phạm, 

phạt tiền: 12.000.000đ. 

- Công tác phòng cháy, chữa cháy được quan tâm chỉ đạo; trong tháng 

trên địa bàn thành phố xảy ra 02 vụ cháy; không thiệt hại về người; các lực 

lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các sơ sở sản xuất 

kinh doanh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC, qu kiểm tra an 

toàn PCCC tại 167 cơ sở, phát hiện 32 trường hợp vi phạm, phạt tiền: 

35.450.000 đồng. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 08 NĂM 2020 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện nền kinh tế 

của thành phố bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 gây ra từ đầu năm 2020; 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban đơn vị, các phường, xã tập trung thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, kiểm soát dịch 

bệnh Covid-19, không được lơi là, đặc biệt là hiện nay dịch bệch Covid-19 trong 

nước đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. 

2. Tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-

2025 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh giai đoạn 
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2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

3. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý dịch vụ du lịch 

theo các phương án quản lý dịch vụ du lịch năm 2020 đã phê duyệt; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an 

toàn tắm biển cho du khách; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

giá, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, kê khai giá, về môi trường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, quảng bá du lịch; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp kích cầu các hoạt 

động du lịch, dịch vụ. 

4. Tập trung chỉ đạo khai thác thủy sản vụ cá Nam và sản xuất vụ Mùa 

Thu theo khung thời vụ; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực 

hiện hiệu quả các phương án tưới tiêu chống hạn, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh 

cho cây trồng; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vật 

nuôi. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường chuyển đổi diện tích đất 

trồng lúa kém hiệu quả và diện tích không có nước để gieo cấy vụ Thu Mùa 

sang các loại cây trồng khác. Tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các phương 

án phòng, chống bão lụt; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị 

phương tiện, lực lượng, vật tư dự trữ và các điều kiện phục vụ công tác phòng 

chống lụt bão để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên 

tai theo phương châm 4 tại chỗ. Hoàn thiện báo cáo thành phố Sầm Sơn hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; gửi Uỷ ban MTTQ thành 

phố lấy ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các xã phường và 

nhân dân trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; Trình Ban chỉ đạo các Chương trình 

MTQG xây dựng NTM tỉnh thẩm tra hồ sơ công nhận thành phố hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB, trọng tâm là công tác 

GPMB thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm 

Sơn, các dự án tái định cư phục vụ công tác GPMB thực hiện các dự án lớn, 

trọng điểm của thành phố như: Khu tái định cư Vĩnh Thành, Khu tái định cư 

Khanh Tiến, Khu tái định định cư Thân Thiện, phường Trung Sơn, ... Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi 

công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo giải 

ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đúng tiến độ theo chỉ đạo của 

tỉnh. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng, lề đường, 

vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tổ chức học tập 

chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng dự án Quảng trường biển, trục cảnh 

quan lễ hội thành phố Sầm Sơn cho cán bộ, công chức để nắm rõ, tuyên truyền, 

vận động. 

6. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng để 

đảm bảo điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (22 lô đất đợt 2) tại mặt 
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bằng Khu dân cư, tái định cư cánh đồng sông Đông; tổ chức thực hiện tốt công 

tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các mặt bằng: Khu tái định cư thôn 2, thôn 3, 

xã Quảng Hùng; khu tái định cư đồng Bông, đồng Sác, xã Quảng Đại đảm bảo 

khách quan, minh bạch. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất tái định cư cho nhân dân để tập trung tiền sử dụng đất vào 

ngân sách nhà nước. Tiếp tục  tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà 

nước năm 2020, quản lý chặt chẽ nguồn thu, thực hiện có hiệu quả phương án 

thu thuế và chống thất thu thuế; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển 

doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức tổng kết năm học 2019-

2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021; chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 

đảm bảo an toàn, đúng quy chế; chỉ đạo UBND xã, phường và các nhà trường 

tăng cường cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới; tổ chức xét thi 

đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân các trường mầm non, tiểu học, THCS 

năm học 2019-2020. 

8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chính sách 

đối với người có công, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19. Đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ các doanh 

nghiệp, người lao động bị ngừng hoạt động, mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19; Chuẩn bị các điều kiện để triển khai điều tra rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 và năm 2020. Tăng cường các biện 

pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời xử lý các đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những đơn thư liên quan đến công tác 

giải phóng mặt bằng. 

9. Các lược lượng vũ trang tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội 

phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, cờ 

bạc, ma túy; chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở, thực hiện đồng bộ các biện 

pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng kích 

động biểu tình, tập trung đông người trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự trên 

địa bàn thành phố, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác GPMB thực 

hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn./. 

 
Nơi nhận:                                                          
- TTr Thành ủy, HĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Các Phó chủ tịch UBND thành phố; 

- Các đ/c Ủy viên UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- MTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Lưu VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
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