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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7 

1. Về kinh tế 

1.1. Các ngành dịch vụ 

a. Về du lịch: Tháng 7 dự kiến tổng số lượt khách đạt 13,0 nghìn, bằng 1,06% 

so cùng kỳ; tổng số ngày khách đạt 18,8 nghìn, bằng 0,91% so cùng kỳ; doanh thu du 

lịch đạt 10 tỷ đồng, bằng 1,02% so cùng kỳ. 

Lũy kế 7 tháng, tổng số lượt khách đạt 1,55 triệu lượt, bằng 52,1% so cùng kỳ, 

đạt 33,8% so kế hoạch; tổng số ngày khách đạt 3,49 triệu, bằng 63,7% so cùng kỳ, 

đạt 29,1% so kế hoạch; doanh thu du lịch đạt 1.355,0 tỷ đồng, bằng 47,6% so cùng 

kỳ, đạt 35,1% so kế hoạch. 

b. Về thương mại: Tháng 7, dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng đạt 306,0 tỷ đồng, bằng 87,4% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, 

tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt 2.029,0 tỷ đồng, đạt 65,0% so kế hoạch, 

tăng 10,9% so cùng kỳ. 

c. Dịch vụ vận tải: Doanh thu vận tải tháng 7 ước đạt 25,1 tỷ đồng, giảm 

9,7% so với tháng trước và giảm 14,9 % so với cùng kỳ.   

 Trong tháng, vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất ổn định, tuy nhiên tình hình 

dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở các địa phương trong, ngoài tỉnh, 

một số tuyến vận tải hành khách đi các tỉnh tạm dừng hoạt động nên hoạt động 

vận tải hành khách giảm mạnh so tháng trước và cùng kỳ (hành khách vận chuyển 

giảm 81,0% so tháng trước và giảm 81,8% so cùng kỳ). 

 1.2. Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 

a. Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 722,3 ha; trong đó: 

diện tích lúa đạt 563,8 ha, bằng 102,5% so kế hoạch, giảm 14,3% so cùng kỳ; diện 

tích ngô đạt 60 ha, bằng 133,3% so kế hoạch, tăng 0,8% so cùng kỳ; diện tích 

khoai lang đạt 22ha, bằng 73% so với kế hoạch, tăng 238% so với cùng kỳ. 

 Nhìn chung, cây trồng trên đồng ruộng hiện nay sinh trưởng, phát triển tốt, 

sâu bệnh gây hại ở mức độ nhẹ, cục bộ. 

b. Về chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. 

Bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn thành phố đã được khống chế, đẩy lùi; 

có 2 xã, phường bị dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã được công bố hết 

dịch là xã Quảng Hùng và phường Quảng Vinh. 
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c. Về lâm nghiệp: Hạt Kiểm lâm và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường 

công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố; không có 

tình trạng khai thác trộm, để cháy rừng trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, đơn 

vị đang thực hiện các thủ tục để bàn giao rừng đặc dụng khu di tích lịch sử và 

danh lam thắng cảnh, thành phố Sầm Sơn về Trung tâm văn hóa, thông tin, thể 

thao và du lịch thành phố Sầm Sơn, đảm bảo phù hợp với phương án đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

d. Về thủy sản: Hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản cơ bản ổn định. 

Giá trị sản xuất ngành thủy sản tháng 7/2021 (theo giá So sánh 2010) ước đạt 30,7 

tỷ đồng, tăng 0,4% so tháng trước, tăng 0,8% so cùng kỳ. Tổng sản T lượng khai 

thác và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 2.688,3 tấn, tăng 0,8% so tháng trước, tăng 

1,2% so cùng kỳ; trong đó: sản lượng khai thác ước đạt 2.673,3 tấn, tăng 0,8% so 

tháng trước, tăng 1,4% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng đạt 15,0 tấn, tăng 1,4% 

so tháng trước, giảm 25,0% so cùng kỳ. 

1.3. Công nghiệp - Xây dựng 

Tháng 7, tình hình sản xuất công nghiệp ổn định, giá trị sản xuất ước đạt 37,5 

tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 1,8% so tháng trước, tăng 15,3% so với cùng 

kỳ. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu là chế biến lương thực, thực phẩm, nước mắm, 

các sản phẩm từ gỗ, sắt phục vụ xây dựng.   

1.4. Thu, chi ngân sách nhà nước 

Tháng 7, thu ngân sách ước đạt 26.514 triệu đồng; trong đó thu từ thuế, phí 

ước đạt 15.265 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất ước đạt 9.901 triệu đồng; thu khác 

và thu đóng góp ước đạt 1.348 triệu đồng. Lũy kế 7 tháng, ước đạt 189.313 triệu 

đồng, đạt 39,3% dự toán tỉnh giao, đạt 15,9% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 

50,7% so với cùng kỳ.
1
 

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7 ước đạt 58.687 triệu đồng; trong đó, 

chi ngân sách thành phố ước đạt 43.975 triệu đồng, chi ngân sách các đơn vị xã, 

phường ước đạt 14.712 triệu đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 304.654 triệu 

đồng, đạt 60,8% dự toán tỉnh giao, đạt 31,2% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 

59, 6% so với cùng kỳ. 

1.5. Công tác phát triển doanh nghiệp 

Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi sự 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Kết quả thành lập doanh nghiệp tháng 7 là 

12 doanh nghiệp; lũy kế 7 tháng đầu năm 2021 là 73 doanh nghiệp, đạt 56% kế 

hoạch tỉnh giao (73/130); đạt 54% kế hoạch thành phố giao (73/135). 

                                           
1
 Hiện nay, Công ty cổ phần tập đoàn FLC đang hoàn tất các thủ tục để nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 

162 tỷ đồng và 10 tỷ đồng tiền chậm nộp. 
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Đối với hộ kinh doanh, tháng 7 thành lập 72 hộ kinh doanh (đăng ký mới 54 

hộ, đăng ký lại 18 hộ); lũy kế 7 tháng đầu năm là 915 hộ kinh doanh (đăng ký mới 

695 hộ, đăng ký lại 220 hộ). 

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

2.1. Quản lý đô thị 

- Công tác quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng: Trong tháng, đã tổ chức trình 

duyệt các dự án về quy hoạch, như: Nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Ngh a trang thành phố Sầm Sơn, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông; tổ 

chức lập báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển 

Sầm Sơn; lập thiết kế đô thị dọc tuyến đường ven biển (đoạn qua địa phận thành 

phố Sầm Sơn)... 

- Về trật tự xây dựng, cấp phép: Trong tháng, có 105 hộ đăng ký cấp phép 

xây dựng, đã cấp 85 giấy phép, còn lại 20 trường hợp đang trong hạn xem xét cấp 

phép. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh 

môi trường tiếp tục được tăng cường, kiểm soát trên địa bàn phường, xã trên toàn 

thành phố. 

2.2. Tài nguyên và Môi trường 

- Công tác quản lý đất đai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu 

quả; công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường đô thị xanh, sạch đẹp. 

- Công tác cấp các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất: Lũy kế 7 tháng 

đầu năm 2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã tiếp nhận và 

trả kết quả 7.142 hồ sơ; trong đó: đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 1.997 hồ sơ; 

xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 1.682 hồ sơ; cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất 3.187 hồ sơ; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang xem 

xét giải quyết trong thời hạn theo quy định là 478 bộ hồ sơ. 

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất có chuyển biến tích cực, trong tháng 

đã tổ chức đấu giá thành công 49 lô đất thuộc dự án Khu xen cư Bứa, phường 

Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (đợt 2) với tổng giá trị các lô đất trúng đấu giá là 

83,1 tỷ đồng, tăng 52,8 tỷ đồng so với giá khởi điểm (30,3 tỷ đồng). Có thể nói 

trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện nay, việc tổ chức quản lý, khai thác tốt các 

nguồn tài nguyên của thành phố, sẽ là một trong những nguồn lực quan trọng để 

đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. 

3. Văn hóa - Xã hội 

3.1. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin 

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu 

quả; công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo các di tích, danh lam thắng cảnh tiếp tục 

được quan tâm chỉ đạo. Thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra, kiểm soát các hoạt 
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động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; xử lý các thông 

tin phản ánh qua đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố. Các cơ quan, 

đơn vị của thành phố đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh tổ 

chức kiểm tra, khảo sát cấp đổi bằng di tích cho di tích đền Ngư Ông, thành phố 

Sầm Sơn. Ngoài ra, trong tháng đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định, công 

nhận các danh hiệu văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng đơn vị 

kiểu mẫu năm 2021. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị được quan tâm 

triển khai thực hiện, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền các văn bản quản lý 

nhà nước về l nh vực thông tin truyền thông; các văn bản tuyền truyền về công tác 

phòng chống dịch bệnh covid- 19 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

3.2. Giáo dục - Đào tạo 

- Các Trường mầm non, tiểu học, THCS đã tham gia tích cực cùng với chính 

quyền địa phương thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh 

liệt s  (27/7/1947 – 27/7/2021) với nhiều ý ngh a, thiết thực; tham gia các phong 

trào “Đền ơn đáp ngh a”; “Uống nước nhớ nguồn”; thăm hỏi, động viên các gia 

đình có công với cách mạng; các gia đình chính sách thương binh, bệnh binh… 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021 được 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo đúng quy chế; 

đồng thời các Trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 

2021-2022, đảm bảo theo quy định. 

3.3. Y tế  và  Dân số 

- Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khám chữa bệnh được duy 

trì thực hiện tốt; công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 được triển khai thực 

hiện có hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. UBND thành phố, Chủ 

tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã kịp 

thời chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác phòng 

chống dịch hiệu quả, tạo được tâm lý ổn định trong nhân dân. 

- Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tiếp tục tăng cường quan tâm chỉ 

đạo; UBND thành phố đã tổ chức tuyên truyền để người dân thực hiện tốt chính 

sách về dân số kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. 

3.4. Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong 

tháng, số đối tượng nhận bảo trợ xã hội được tăng mới là 21 đối tượng. Thành phố đã 

thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đã 

cập nhật các chế độ, chính sách mới theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội. Trong tháng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn thành phố đã xây 

dựng kế hoạch tặng quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với 

cách mạng nhân dịp kỉ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7. 
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- Công tác giải quyết việc làm, lao động được quan tâm, đã thực hiện các thủ 

tục hồ sơ để giải quyết chế độ cho người đi xuất khẩu lao động lần đầu theo Nghị 

quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa đối 

với 05 lao động. Trong tháng, đã đấu mối với các khu công nghiệp của tỉnh giới 

thiệu việc làm cho người lao động trong l nh vực du lịch - dịch vụ bị ảnh hưởng 

bởi dịch covid-19; đồng thời, đã hoàn thành công tác điều tra nhu cầu lao động đối 

với các doanh nghiệp và, nguồn cung lao động của thành phố. 

3.5. Công tác Nội vụ 

- Thành phố tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, 

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

địa bàn thành phố; trong tháng, đã thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và 

nâng bậc lương trước thời hạn đối với 207 cán bộ công chức, viên chức; Quyết 

định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 382 viên chức ngành giáo dục và 

đào tạo; thực hiện các thủ tục phê chuẩn 11 Chủ tịch, 19 Phó Chủ tịch UBND các 

xã, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026; quyết định bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự phường Quảng Thọ và xã Quảng Hùng 

- Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được quan tâm, trong tháng, đã thực 

hiện khen thưởng cho 03 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn 

cước công dân; khen thưởng Đồn Biên phòng Sầm Sơn có thành tích xuất sắc 

trong đấu tranh phòng chống tội phạm về tàng trữ, mua bán, vận chuyển vật liệu 

nổ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; khen thưởng cho 15 tập thể và 25 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; công nhận cho 99 sáng kiến kinh nghiệm ngành 

giáo dục và đào tạo thành phố; công nhận danh hiệu công dân kiểu mẫu cho 87 

cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo. 

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: Thanh tra 

thành phố tiếp tục thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch; công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Trong tháng, đã 

tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 24/3/2021 

của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác phòng chống tham 

nhũng tiếp tục được thực hiện theo Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 03/02/2021 của 

UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. 

Trong tháng, đã tổ chức 34 lượt tiếp công dân, trong đó thường xuyên là 22 

lượt, đột xuất 12 lượt; tiếp nhận 69 đơn thư (08 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 58 đơn 

kiến nghị phản ánh); đã giải quyết 08 đơn, đang trong thời gian giải quyết 61 đơn. 

Qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư đã giải đáp kịp thời các kiến nghị, 

phản ánh của công dân. 
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- Hoạt động tư pháp: Tiếp tục được tăng cường thực hiện, nhất là về công tác 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong tháng, đã triển khai các Kế hoạch 

tuyên truyền, như: Kế hoạch số 3017/KH-UBND ngày 15/7/2021 triển khai thực 

hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Kế hoạch số 

3018/KH-UBND ngày 15/7/2021 tăng cường thực hiện công tác thi hành án hình 

sự tại cộng đồng và các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù…  

Công tác quản lý và đăng ký hộ tịch, công tác chứng thực tiếp tục được 

quan tâm chỉ đạo, công tác kiểm tra, hướng dẫn hoạt động tư pháp tại 11 xã, 

phường được thực hiện thường xuyên. 

4. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Trong tháng, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố và xã, phường đã triển khai 

đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo mục tiêu 

kép, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Trong tháng đã kịp thời tham mưu 

cho Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố tổ chức xây dựng phương án tổ 

chức cách ly tập trung theo yêu cầu của tỉnh là 1.000 giường với 8 khu cách ly; 

chuẩn bị 1.000 giường với 10 khu cách ly của thành phố và đã kích hoạt 05 khu 

cách ly với hơn 600 công dân đã và đang thực hiện cách ly tập trung (KS bằng 

Giang, Quy Sơn, Hoàng gia, Dự bị Đại học và Hải đội 433). Đặc biệt, đã phối hợp 

xử lý triệt để 07 ca dương tính là công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và 

tỉnh Bình Dương, không để lây lan ra trong khu cách ly và cộng đồng. 

Tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tham gia hỗ 

trợ thành phố trong công tác phòng chống dịch và tổ chức hàng nghìn suất cơm 

miễn phí như: Tập đoàn bất động sản Đông Á, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, câu 

lạc bộ doanh nhân nữ, câu lạc bộ khiêu vũ tình biển, câu lạc bộ cổ động viên bóng 

đá Thanh Hóa... 

5. Về công tác bồi thường Giải phóng mặt bằng 

- Công tác thẩm định các hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm chỉ 

đạo. Nhất là các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB các dự án lớn, trọng điểm 

của thành phố như: dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm 

Sơn; dự án khu đô thị Quảng trường biển; dự án khu vui chơi giải trí Nam Sông 

Mã; dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Sông Đơ; dự án khu đô thị biển Đông 

Á; dự án biệt thự Hùng Sơn và các dự án tái định cư trên địa bàn thành phố; dự án 

khu trung tâm thương mại Sầm Sơn. 

Trong tháng đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 

06 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 17,46ha/329 hộ. 
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- Trong tháng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án 

quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố thực sự khởi sắc; thành phố đã 

thành lập 05 tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng dự 

án và 03 dự án đối ứng; trong đó, 01 tổ công tác chỉ đạo GPMB do 01 đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo. Kết quả đã vận động, thuyết 

phục được nhiều hộ gia đình di chuyển, bàn giao mặt bằng cho dự án và đồng ý 

với các phương án tái định cư. 

Đến nay, phần lớn các hộ gia đình thuộc phạm vi của trục cảnh quan từ 

đường Hồ Xuân Hương đến đường Nguyễn Du đã di chuyển, tạo mặt bằng thực 

hiện dự án; các hộ dân thuộc phạm vi trục cảnh quan từ đường Nguyễn Du đến 

đường Ngô Quyền đang tiếp tục được vận động, di chuyển theo đúng tiến độ đề ra. 

Có thể nói, trong bối cảnh tình hình chung về công tác GPMB trên toàn tỉnh 

chậm lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 thì công tác bồi thường GPMB ở 

thành phố chúng ta chuyển biến rất tích cực, nhiều khởi sắc. Có được kết quả trên, 

đầu tiên có thể khẳng định nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh mà đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thường xuyên dõi theo, chỉ 

đạo và động viên thành phố; sau đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của 

thành phố, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và 

sự ủng hộ, đồng lòng của người dân. 

6. Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X   

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, HĐND thành phố khóa X đã tổ 

chức kỳ họp thứ 2 thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã xem xét, đánh giá tình hình kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm của thành phố; đã thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành 

phố, như: Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp 

thứ 19, HĐND khóa IX và tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Báo cáo quyết toán thu 

ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 2020, Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố, 45 Tờ trình 

đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021... Đồng thời, 

HĐND thành phố đã thông qua Quy chế hoạt động của HĐND thành phố khóa X, 

nhiệm kỳ 2021-2026, làm cơ sở cho mọi hoạt động trong nhiệm kỳ. 

7. Quốc phòng - an ninh 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được 

ổn định. Các lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra, bám sát địa bàn; thực hiện 

nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, đảm 

bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. 

Trong tháng, đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ diễn tập chiến đấu 

phòng thủ xã Quảng Minh và phường Quảng Vinh; thực hiện chế độ trực chỉ huy, trực 

ban, trực chiến, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII, 

kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Đồng thời, đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

ninh trật tự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021, phương án đảm bảo cho kỳ họp thứ 2 
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HĐND thành phố khóa X, phương án huy động lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm 

soát xử lý vi phạm về trật tự giao thông, trật tự công cộng… 

Trong tháng, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ phạm pháp hình sự, gồm:  05 

vụ trộm cắp tài sản; 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; 01 vụ mua bán và tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy; 01 vụ đánh bạc; 02 vụ cố ý gây thương tích và 

gây rối TTCC; 02 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy; 01 vụ hủy hoại tài sản; 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Đánh giá chung, mặc dù ngành dịch vụ, du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề 

bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng 

tạo, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh 

nghiệp và Nhân dân trong việc thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống 

dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường 

mới nên tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục đạt được 

nhiều kết quả rất tích cực. Kết quả nổi bật trong tháng là: (1) Công tác phòng 

chống dịch do Covid - 19 tiếp tục được thực hiện hiệu quả, nhất là trong việc bố 

trí, đón công dân thành phố về từ vùng dịch và về từ địa phương khác, về việc thực 

hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm; (2) công tác bồi thường GPMB các dự án 

lớn thực sự khởi sắc với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của 

người dân, nhất là những người trong phạm vi ảnh hưởng của dự án;(3) đã tổ 

chức thành công kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Khóa X, thông qua các Báo cáo, 

Tờ trình, Quy chế, có ý nghĩa quan trọng cho nhiệm kỳ; (4) các chế độ, chính 

sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là chế độ chính sách đối 

với người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; (5) 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tiếp tục tạo 

môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  

- Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã 

hội tháng 7 của thành phố vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Ngành dịch vụ tiếp 

tục khó khăn cả về du lịch, thương mại, vận tải; tiến độ thực hiện lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình cho tàu cá chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Nguyên nhân: Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa có 

dấu hiệu thuyên giảm, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội của thành phố. Một số cơ quan, đơn vị chưa khẩn trương, tích cực, chủ động 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2021 

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa 

phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái 

bình thường mới; trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
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tỉnh với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, xử lý 

dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trở lại và lây lan ra cộng 

đồng. 

2. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi 

để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế:  

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để 

chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy mạnh sản 

xuất kinh doanh. Chủ động xây dựng các kịch bản phát triển theo ngành, l nh vực 

quản lý để đề xuất các giải pháp phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và 

tình hình thực tế, nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn 

thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành 

phố, hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm khởi công các dự án đầu tư công năm 

2021 theo kế hoạch, trọng tâm chuẩn bị các điều kiện cho việc khởi công dự án 

Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 

thành phố sầm Sơn. 

 - Rà soát các chủ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên chưa lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình và yêu cầu các chủ tàu cá phải hoàn thành trước ngày 

25/8/2021. 

3. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy 

tốt, học tốt, đảm bảo chương trình theo quy định; thực hiện tổng kết năm học 

2020-2021 và các nhiệm vụ để triển khai cho năm học 2021-2022; thực hiện các 

thủ tục để phê duyệt 2 đề án: Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 

2021-2025 và Đề án nâng cao chất lượng mũi nhọn giai đoạn 2021-2025. 

4. Đẩy nhanh tiến độ giao đất tái định cư và 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. Trên đà thành công của cuộc đấu giá dự án Khu xen cư Bứa, phường Quảng 

Tiến, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức đấu giá dự án Khu biệt 

thự thấp tầng thuộc Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, thành phố Sầm 

Sơn; dự án Khu nhà ở thuộc Khu tái định cư Đồng Bông, Đồng Sác; dự án Khu 

dân cư phía Tây đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Sơn … 

5. Tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB tiếp nối thành công của 

tháng 7, để thực hiện GPMB các dự án trọng điểm của thành phố, như: dự án 

Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn và Tổ hợp khu đô thị 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Sầm Sơn do Tập đoàn Sun 

Group làm chủ đầu tư...  

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 

20/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 
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động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19; Kế hoạch số 3183/KH-UBND ngày 

23/7/2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa 

bàn thành phố. 

7. Thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, 

xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, để thành phố hoàn 

tất hồ sơ trình đề nghị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

8. Tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch, đề án, chương trình trọng tâm, các khâu 

đột phá về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 để sớm ban hành và tổ 

chức triển khai thực hiện.  

9. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến 

đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra đột 

xuất, bất ngờ, Bảo đảm ANTT buổi tiếp dân của đồng chí Phó Chủ tịch - UBND 

tỉnh và đại diện các sở tại thành phố Sầm Sơn./. 
 

Nơi nhận:                                                          
- UBND tỉnh (b/c); 

- TTr. Thành ủy, HĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Các đ/c Ủy viên UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- MTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Đạt 

 


		datbq.samson@thanhhoa.gov.vn
	2021-08-11T07:45:53+0700


		2021-08-11T08:06:15+0700


		2021-08-11T08:06:47+0700


		samson@thanhhoa.gov.vn
	2021-08-11T08:07:18+0700




