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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phường 9, ngày 10 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Văn hóa-Xã hội,
Quốc phòng-An ninh giai đoạn 2011-2013
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2014 của Ủy ban nhân dân
quận Gò Vấp về Chương trình công tác năm 2014 và kết quả thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn
hóa-xã hội giai đoạn 2011-2013;
Căn cứ các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 9 lần thứ II
nhiệm kỳ 2010-2015,
Ủy ban nhân dân phường 9 báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ
phát triển Kinh tế-Văn hóa-Xã hội, Quốc phòng-An ninh mà Đại hội Đảng bộ
phường lần thứ II đã Quyết nghị từ tháng 6 năm 2010 đến hết năm 2013. Trên cơ sở
đó, đề ra chương trình công tác năm 2014 như sau:
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾVĂN HÓA-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG-AN NINH (06/2010- 12/2013)
Phường 9 được thành lập theo Nghị định số 143/2006/NĐ-CP ngày 23/12/2006
của Chính phủ trên cơ sở tách ra từ một phần Phường 11 và Phường 12 với diện tích
tự nhiên 83,84 ha. Vị trí địa lý phía Bắc và phía Tây giáp với phường 14, phía Nam
giáp phường 8, phía Đông giáp phường 11 và phường 16.
Qua thống kê dân số hiện nay trên địa bàn phường có 5.825 hộ với 31.269
nhân khẩu (trong đó Nữ 17.164 người) với gần 50% là dân nhập cư; hiện có 02
Trường Cao Đẳng dân lập, 02 trường PTTH dân lập, 01 trường Mầm non công lập,
01 trường Mầm non tư thục và 17 nhóm lớp Mầm non tư thục; có 01 Nhà thờ (Giáo
xứ Thạch Đà) hiện có 7.849 người theo đạo chiếm 26,82% dân số.
Từ khi có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ II đến nay, UBND
phường đã xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách góp
phần cải thiện và nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân và các đối tượng chính
sách, xã hội. Sự phát triển kinh tế -văn hóa-xã hội và quá trình đô thị hóa của UBND
phường đã tạo nên sự thay đổi lớn trong đời sống nhân dân trên địa bàn phường.
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả thực hiện nhóm chỉ tiêu về kinh tế-đô thị-môi trường
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1.1 Về thu chi ngân sách
Về thu ngân sách: xác định đây là một chỉ tiêu pháp lệnh, hàng năm UBND
phường đều xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản tổ chức thực hiện và thường xuyên
tuyên truyền vận động, đôn đốc nhân dân, các cơ sở kinh doanh chấp hành thực hiện
nghĩa vụ nộp thuế, Thu ngân sách hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra, không để mất
cân đối. Cụ thể: thu ngân sách năm 2011 đạt 135%, năm 2012 đạt 106% và năm 2013
đạt 99,17%.
Chi ngân sách đảm bảo chi trúng, chi đúng và chi đủ, đảm bảo có kết dư để chi
đầu tư phát triển và cải thiện đời sống cho cán bộ công chức và người lao động. Chi
ngân sách năm 2011 đạt 98%, năm 2012 đạt 99% và năm 2013 đạt 96%.
Trong công tác vận động thu quỹ vận động trong dân: UBND phường phối hợp
cùng Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường và Ban Điều hành Khu phố, Tổ
dân phố tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh
nghiệp trên tinh thần tự nguyện đóng góp ủng hộ các quỹ công chuyên dùng và thu
nộp quỹ phòng chống lụt bão đảm bảo theo đúng chế độ định mức, hỗ trợ cho các
hoạt động quốc phòng - an ninh, hỗ trợ chăm lo người nghèo...
1.2. Chỉ tiêu vận động chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ trồng trọt
chăn nuôi có nguy cơ gây ô nghiễm môi trường
Năm 2010: phường có 119 hộ chăn nuôi, trồng trọt (38 hộ chăn nuôi, 71 hộ
trồng trọt) với diện tích 9,7499 ha/83,84 ha.
a) Công tác quán triệt và lãnh đạo tổ chức thực hiện
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/QU ngày 26/12/2007 của Ban
Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên
địa bàn phường, Ban chấp hành Đảng bộ Phường 9 đã chủ động xây dựng kế hoạch
và chỉ đạo cho UBND phường phối hợp cùng các ngành, đoàn thể phường tổ chức
tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường chuyển đổi
mô hình kinh tế mới mang tính lợi nhuận cao và phù hợp với sự phát triển đô thị hóa.
Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết 12–NQ/QU của Quận ủy, UBND phường 9
đã đạt được nhiều kết quả khả quan từ một phường nông nghiệp phường 9 đã chuyển
mình đang phấn đấu trở thành một phường dịch vụ, thương mại hòa cùng sự phát
triển của cả quận Gò Vấp.
b) Kết quả vận động chuyển đổi vật nuôi, cây trồng từ năm 2010 đến ngày
31/12/2013
Hiện nay đã vận động 66 hộ (đạt 55,46%) chuyển đổi sang các hình thức khác
chiếm 3.6437 ha (đạt 37.37%) như:
* Nhà ở: 54 hộ chiếm 2.5422 ha;
* Sân bóng đá mini, bóng chuyền: 5 hộ chiếm 0.5460 ha;
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* Bãi giữ xe: 3 hộ chiếm 0.4396 ha;
* Bỏ trống: 4 hộ chiếm 0.1159 ha;
- Và 53 hộ chưa chuyển đổi sang hình thức khác chiếm 6.1062ha (còn lại
62.63%) như:
* Chăn nuôi: 15 hộ chiếm 1.0490 ha (12 hộ thuộc khu dân cư chiếm 0.8402 ha,
03 hộ thuộc khu quy hoạch trường học, cây xanh chiếm 0.2088ha);
* Trồng trọt: 38 hộ chiếm 5.0572 ha (14 hộ thuộc khu dân cư chiếm 1.4599 ha,
24 hộ thuộc khu quy hoạch trường học, cây xanh chiếm 3.5973 ha).
Ngành nghề sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường chủ yếu là: trồng rau các
loại và trồng cây kiểng.
- Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân: 165 triệu có 11 hộ vay.
- Vốn ngân hàng chính sách xã hội: 1.224.324.000 có 76 hộ vay
- Mô hình hỗ trợ dạy nghề và khuyến nông có hiệu quả: 01 hộ trồng Hoa Lan.
1.3. Chỉ tiêu vận động bê tông nhựa hóa hẻm
Từ năm 2010 đến nay UBND phường đã thực hiện vận động nâng cấp 08 tuyến
hẻm trên toàn địa bàn phường với tổng kinh phí thực hiện 2.775.000.000 đồng. Cụ
thể như sau:
Năm 2010: Thực hiện nâng cấp 02 tuyến hẻm chiều dài 280m với kinh phí thực
hiện 1.446.000.000 đồng (trong đó nhân dân đóng góp 40.700.000 đồng và hiến 140
m2).
Năm 2011: Thực hiện nâng cấp 03 tuyến hẻm chiều dài 500m với kinh phí thực
hiện 497.000.000 đồng (trong đó nhân dân đóng góp 416.957.000 đồng).
Năm 2012: Thực hiện nâng cấp 02 tuyến hẻm chiều dài 265m với kinh phí thực
hiện 705.000.000 đồng (trong đó nhân dân đóng góp 655.000.000 đồng).
Năm 2013: Thực hiện nâng cấp 01 tuyến hẻm chiều dài 150m với kinh phí thực
hiện 127.000.000 đồng (trong đó nhân dân đóng góp 127.000.000 đồng).
1.4. Chỉ tiêu kiến nghị quận đầu tư 01 trường tiểu học và 01 trường trung
học
*Trường Tiểu học Lam Sơn (cấp I, đối diện UBND phường): diện tích đất
6.859,3m2 do các ông bà: Nguyễn Văn Được, Nguyễn Thị Rỉ, Phan Kim Cúc quản lý
sử dụng. Trong năm 2010 và năm 2011, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với các
phòng ban quận Gò Vấp tiến hành khảo sát địa chất và đo đạc bản đồ để lập phương
án đền bù nhưng hộ ông Nguyễn Văn Được và bà Nguyễn Thị Rỉ không đồng tình và
không cho khảo sát. Sau nhiều lần tiến hành vận động nhưng không có kết quả.
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Quý 01/2012, Ủy ban nhân dân phường và Ban Quản lý dự án đấu tư xây dựng
quận Gò Vấp thống nhất chọn địa điểm khảo sát là phần đất của bà Cúc nằm ở 02 đầu
của dự án (do bà Cúc đồng ý chủ trương của Thành phố). Việc khảo sát địa chất đã
hoàn thành trên phần đất của bà Cúc, tuy nhiên tổng mặt bằng dự án cần điều chỉnh
lại một số hạng mục nên Ban Quản lý Đầu tư xây dựng quận Gò Vấp lập phương án
điều chỉnh đồ án để trình UBND Thành phố xin ý kiến.
Ngày 28/02/2013, Uỷ ban nhân dân Thành phố có Công văn số 965/UBNDĐMT về chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Trường tiểu học phường 9.
Ngày 18/3/2013, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Thông báo số 15/TBUBND về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trường tiểu học nêu trên.
Ngày 13/4/2013, Ủy ban nhân dân phường 9 tiến hành niêm yết công văn số
965/UBND-ĐMT và Thông báo số 15/TB-UBND tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường
và tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi (trong thời gian
là 30 ngày làm việc).
Ngày 25/4/2013, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Quyết định số
3667/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ công
tác giúp việc cho hội đồng bồi thường của dự án nêu trên.
Ngày 04/5/2013, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp có thông
báo số 363/TB-BBT về việc khảo sát vạch sơn, đo vẽ, kiểm kê hiện trạng và thu thập
hồ sơ pháp lý phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại dự án xây dựng trường
tiểu học phường 9 và Thông báo số 364/TB-BBT về việc kiểm kê hiện trạng phục vụ
công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại dự án xây dựng trường tiểu học phường 9.
Ngày 10/5/2013, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp mời các hộ
dân liên quan đến dự án để công bố các văn bản về chủ trương thu hồi đất để thực
hiện dự án.
Ngày 31/5/2013, Ủy ban nhân dân phường 9 có Biên bản số 06/BB-UBND về
việc kết thúc niêm yết công văn số 965/UBND-ĐMT và Thông báo số 15/TB-UBND.
Hiện nay, UBND quận Gò Vấp đang tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt
bằng cho dự án.
*Trường THCS phường 9: diện tích đất quy hoạch là: 12.796m2.Trong năm
2010 và năm 2011 Ủy ban nhân dân phường kết hợp với các phòng Ban của UBND
Quận tiến hành khảo sát địa chất và đo đạc bản đồ để lập phương án đền bù nhưng
các hộ không đồng ý và có đơn kiến nghị đề nghị cho các hộ giữ lại một phần đất để
ở.
Ngày 16/9/2011, Phòng Quản lý Đô thị quận Gò Vấp chủ trì cuộc họp để thống
nhất phương án giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân, theo đó thì đồ án điều chỉnh
quy hoạch để lại cho các hộ dân 2000m2 để làm nhà ở. Các hộ dân tiếp tục không
đồng tình và làm đơn kiến nghị lần 2.
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Ngày 15/11/2011, Phòng Quản lý Đô thị quận Gò Vấp chủ trì cuộc họp và bàn
bạc để thống nhất phương án giải quyết đơn kiến nghị lần 2 của các hộ dân, theo đó
thì đồ án điều chỉnh quy hoạch để lại cho các hộ dân 3000m2 để làm nhà ở.
Ngày 02/10/2013, Phó Chủ tịch UBND quận Trần Anh Tuấn đã chủ trì cuộc
họp về kiểm tra công tác xác định ranh của dự án
Ngày 07/10/2013, Văn phòng UBND quận có Thông báo số 142/TB-VP thông
báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Trần Anh Tuấn thống nhất chọn
phần đất có diện tích 9.000m2 (đã trừ lộ giới) phía Bắc tiếp giáp đường lội giới 20m
để xây dựng Trường, phần diện tích còn lại (không bao gồm phần diện tích đất nằm
trong lộ giới các đường xung quanh) các hộ dân sử dụng để tái định cư tại chỗ.
Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đang tiến hành làm việc với các hộ
dân để xác định vị trí cụ thể ranh đất xây dựng trường và trình UBND Thành phố xin
ý kiến để điều chỉnh quy mô dự án.
1.5. Chỉ tiêu trên 70% mạng lưới nước sạch
Từ qúy IV năm 2010 đến qúy I năm 2012 Công ty TNHH MTV cấp nước
Trung An phối hợp với UBND phường triển khai lắp đặt 04 dự án cấp nước sạch trên
địa bàn phường. Đến ngày 31/12/2013 các tuyến ống chính (ống cấp III) đi ngang qua
nhà dân đã đạt 100% tỷ lệ phủ mạng lưới nước sạch trên địa bàn phường.
Đối với việc cấp đồng hồ nước sạch cho các hộ dân: Ủy ban nhân dân phường
đã hỗ trợ Công ty cấp nước cấp phát hồ sơ và hướng dẫn thủ tục cho khoảng trên
5.000 hộ. Tiếp nhận và chuyển về Công ty cấp nước trên 4.900 hồ sơ. Số hộ còn lại
do người dân tự liên hệ và nộp hồ sơ trực tiếp cho công ty. Tính đến hết ngày
31/12/2013, tổng số hộ được gắn đồng hồ nước là 4.256/5.300 hộ đạt 80,3%.
1.6. Chỉ tiêu phấn đấu 90% hộ dân đăng ký đổ rác theo quy định
a) Công tác quản lý thu gom rác dân lập và thực hiện thu phí trên địa bàn
phường
- Triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2013, trên địa bàn phường
có 22 đơn vị thu gom rác với 5.102 hộ dân, 175 hộ kinh doanh; Công ty DVCI quận
Gò Vấp thực hiện thu gom rác của 05 tổ chức trú đóng trên địa bàn phường.
- Thực hiện Thông báo số 153/TB-VP ngày 13/11/2013, Công văn số
2037/UBND – TNMT ngày 13/11/2013của UBND quận, phường mời các đơn vị thu
gom rác dân lập đến họp để triển khai các nội dung chỉ đạo. Tính đến ngày
31/12/2013 phường đã thống kê rà soát và ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh
hoạt với 18 đơn vị gồm 4.571/5.102 hộ dân (đạt 89,6%); trong đó có 235 trường
hợp không đăng ký đổ rác (bao gồm đất trống hoặc nhà không có người ở chiếm
4,6%). Tổng số chủ nguồn thải đã lập danh sách đến nay đạt 94,2%.
- Ngoài ra, UBND phường 9 đã phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường
quận, Tổ tin học Văn phòng UBND quận tiến hành cài đặt và đưa chương trình GIS
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trong quản lý và thu gom chất thải rắn trên địa bàn quận vào sử dụng từ ngày
01/12/2013.
- Về công tác tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh và phí bảo vệ môi
trường theo quyết định 88/2008/QĐ-UBND: Căn cứ hướng dẫn của Phòng Tài chính
– Kế hoạch tại Công văn số 684/TCKH ngày 12/9/2013 và Công văn số 900/TCKH
ngày 26/11/2013 về thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường
theo quyết định 88/2008/QĐ-UBND, trong tháng 11, 12 năm 2013 UBND phường đã
thực hiện thu đạt 100% và phát hành hơn 4.200 biên lai thu phí vệ sinh có mệnh giá
cho 18 đơn vị thu gom rác trên địa bàn phường để phát cho các hộ dân.
b) Tổ chức thành lập Tổ lấy rác dân lập phường 9
Thực hiện sự chỉ đạo hướng dẫn của UBND Quận Gò Vấp về việc tổ chức quản
lý hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, UBND phường đã tổ
chức họp 18 đơn vị thu gom rác dân lập trên địa bàn phường triển khai các văn bản
trên cho các đơn vị thu gom để phối hợp thực hiện, đồng thời UBND phường ra
quyết công nhận 01 Tổ trưởng và 02 Tổ phó quản lý tổ rác dân lập Phường 9.
2. Kết quả thực hiện nhóm chỉ tiêu văn hóa-xã hội
2.1. Giáo dục
Ủy ban nhân dân phường luôn chú trọng thực hiện công tác vận động giáo dục
trên địa bàn phường, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, học sinh hoàn thành chương trình
bậc Tiểu học vào lớp 6, học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT, Trung học nghề, tỷ lệ
trẻ em trong độ tuổi vào Mầm non đạt 75%, tỷ lệ trẻ em năm tuổi vào mẫu giáo đạt
98%, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi vào Tiểu học đạt 100% so với Nghị quyết đề ra, tỷ lệ trẻ
trong độ tuổi vào Trung học đạt 98%.
2.2. Giải quyết việc làm – đào tạo học nghề cho 900-1.000 người
Trong ba năm rưỡi từ (06/2010-12/2013) có 3.469 lao động được giới thiệu việc
làm tăng 2.469 lao động (đạt 346,9%) so với Nghị quyết đề ra.
2.3. Chăm lo đời sống chính sách và an sinh xã hội
Tính đến nay, toàn phường có 143 đối tượng hưởng chính sách. Đang hưởng trợ
cấp hàng tháng có 103 người. Các chế độ, chính sách liên quan đến các đối tượng này
đều được UBND phường công khai và thực hiện đúng chế độ của nhà nước quy định.
Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ phường về công tác chăm lo đời sống cho gia
đình chính sách UBND phường đã thực hiện chăm lo các chế độ chính sách như:
Hỗ trợ sữa chữa chống dột: 01 T/Binh 4/4 số tiền 5.000.000đ;
Trợ cấp khó khăn đột xuất: 01 T/Binh 4/4 số tiền 5.000.000đ;
Trợ cấp hàng tháng: 01 T/Binh ¼ , 10 kg gạo.
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- Công tác giảm nghèo tăng hộ khá: đến thời điểm hiện nay Tổng quỹ xóa
đói giảm nghèo của toàn phường là 239.350.766 đồng, Vận động Qũy XĐGN
phường hàng năm đạt 100% chỉ tiêu quận giao. BCĐ giảm hộ nghèo tăng hộ khá
phường triển khai nhiều giải pháp thực tế, thiết thực để thực hiện về nâng chuẩn hộ
nghèo, năm 2010 tổng số hộ nghèo toàn phường là 89 hộ, qua các năm số hộ nghèo
đều thoát nghèo bền vững. Hiện nay, tổng số hộ nghèo toàn phường là 38 hộ nghèo
và 110 hộ cận nghèo theo mức chuẩn mới, đạt tỷ lệ 0,64% tổng số hộ dân so với chỉ
tiêu Nghị quyết 0,7% tổng số hộ dân. Công tác thu hồi vốn, phát vay và xác nhận các
giấy tờ ưu tiên cho các hộ xóa đói giảm nghèo cũng được thực hiện thường xuyên;
đẩy mạnh đào tạo học nghề và giới thiệu học nghề miễn phí cho các thành viên hộ
nghèo, giới thiệu 15 trường hợp học nghề miễn phí, cấp 339 lượt thẻ BHYT cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo, phối hợp với Ban vận động quỹ Vì người nghèo phường trợ cấp
khó khăn, đột xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo 13 hộ, số tiền 29.600.000 đồng tổ
chức quản lý tốt nguồn quỹ XĐGN.
2.4. Công tác chăm lo cho trẻ em và thanh niên
- UBND phường chú trọng quan tâm và thực hiện tốt các mặt công tác chăm lo
cho các trẻ em trên địa bàn phường như: Năm 2010 phường 9 có 7 nhóm lớp Mầm
non tư thục đến nay đã thành lập 17 nhóm lớp Mầm non tư thục và 01 trường Mầm
non Tư thục, xây dựng 01 điểm vui chơi thiếu nhi với tổng kinh phí thực hiện là
15.000.000 đồng, phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo, trường vệ tinh, Trạm Y tế
kiểm tra thường xuyên các nhóm trẻ hoạt động trên địa bàn phường, hàng năm cùng
với ngành đoàn thể chăm lo học bổng, tổ chức trung thu cho 5.300 lượt em thiếu nhi
với số tiền 149.285.000 đồng.
- Đảng ủy –UBND phường luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ huy động
đầu tư tạo môi trường xã hội lành mạnh và sân chơi giải trí cho thanh thiếu niên và
trẻ em, hiện nay có 11 sân bóng đá mini, 01 câu lạc bộ cầu lông, 12 điểm tập thể dục
thể thao thu hút 2.750 thành thiếu niên và trẻ em tham gia rèn luyện TDTT và sinh
hoạt cộng đồng; từ các nguồn vận động đã tổ chức các cuộc truyền thông về Luật Bảo
vệ chăm sóc trẻ em, truyền thông về phòng chống xâm hại tình dục và phòng chống
tai nạn thương tích, tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng chống HIV/AIDS.
Hàng năm tổ chức các hoạt động hè đảm bảo cho các em có một mùa hè an toàn, vui
tươi, bổ ích.
2.5. Y tế và dân số
- Trạm Y tế phường thường xuyên tập trung thực hiện các chương trình chăm
sóc sức khỏe như: Khám chữa bệnh cho nhân dân 2.188 lượt người, khám đông y 579
lượt người, khám cho thai phụ 163 lượt, khám phụ khoa 274 lượt người, điều trị
chăm sóc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản 100 trường hợp. Khám định kỳ cho 1.076
lượt trẻ, tiêm chủng mở rộng đạt 101,39%/98% (tăng 1%) so với chỉ tiêu Nghị
quyết đề ra; tổ chức 72 cuộc truyền thông giáo dục sức khỏe, phát tài liệu tuyên
truyền về: sốt xuất huyết, tay chân miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm, lao, sức khỏe
7

tâm thần, da liễu,... Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn dưới 0,05% so với Nghị quyết
đề ra.
- Về tình hình các ca bệnh: BCĐ phòng chống dịch bệnh luôn kiểm soát tình
hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn phường, kết quả tỷ lệ dịch bệnh hàng năm đều
giảm 46,50% ca tay chân miệng và 50% ca sốt xuất huyết.
2.6. Văn hóa - Thông tin - Thể thao
a) Công tác tuyên truyền cổ động: thường xuyên đảm bảo tổ chức tuyên
truyền cổ động chính trị các ngày lễ lớn, các cuộc hội nghị diễn ra hàng năm, phối
hợp BĐH khu phố, Tổ dân phố tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương Nghị
quyết của Đảng ủy và các văn bản của UBND phường.
b) Công tác văn hóa: Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/3/2013
của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ
sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, Tổ kiểm
tra liên ngành văn hóa xã hội đã kiện toàn và tham mưu Đảng ủy – UBND phường
xây dựng Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt
động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng chống một số tệ nạn xã hội trên địa bàn
phường. Trong ba năm rưỡi, Tổ kiểm tra liên ngành Văn hóa xã hội đã tổ chức ra
quân 193 lượt, kiểm tra 160 lượt cơ sở kinh doanh. Phát hiện và xử phạt vi phạm
hành chính 95 lượt cơ sở với tổng số tiền 331.550.000 đồng, vận động và xử lý triệt
để 8/11 điểm hớt tóc nam trá hình.
Quản lý ngành nghề khách sạn: qua khảo sát, thống kê và kiểm tra trên địa bàn
phường hiện nay có: 07 cơ sở lưu trú khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng theo Luật Du
lịch, 14 cơ sở lưu trú khách sạn kinh doanh chưa có giấy chứng nhận sao trong đó có
02 cơ sở nhà cho thuê kinh doanh theo hình thức khách sạn.
c) Công tác gia đình: Thực hiện kế hoạch số 09/KH-VHTT ngày 9/5/2013 của
Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân phường đã kiện toàn BCĐ PCBLGĐ
xây dựng quy chế hoạt động, 02 địa chỉ tin cậy cộng đồng, củng cố nhân sự nhóm
PCBLGĐ và CLB gia đình hạnh phúc. Đồng thời phối hợp với Hội Phụ nữ phường,
Cán bộ Tư pháp phường tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về chế độ chính sách đối
với lao động nữ và Luật bình đẳng giới.
d) Công tác thể dục - thể thao: hiện trên địa bàn phường 9 có 10 cơ sở hoạt
động TDTT, trong đó: 04 cơ sở bida, 04 cơ sở thể hình, 01 cơ sở cầu lông, 01 cơ sở
thẩm mỹ. UBND phường đã tổ chức và tạo sân chơi cho các em thiếu nhi, thanh thiếu
niên những trò chơi vận động các giải thể thao hè thu hút 1.245 em của 9 khu phồ về
sinh hoạt và tham dự. Phối hợp với các ngành, đoàn thể phường tổ chức các tiết mục
văn nghệ phục vụ cho các cuộc Hội nghị, Đại hội. Đồng thời tham dự tiếng hát mừng
Đảng, mừng xuân và tiếng hát Gò Vấp, tham gia chương trình văn nghệ do Trung
tâm văn hóa quận tổ chức,...
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đ) Hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư: hiện Phường 9 có
02 khu phố văn hóa hai năm liên tục, 05 khu phố văn hóa năm thứ nhất, 01 điểm sáng
văn hóa. Trong năm 2012, phường đã đăng ký xây dựng thêm 01 điểm sáng văn hóa.
Thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/ĐU ngày 21/12/2011 của Đảng ủy phường 9 về xây
dựng phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị giai đoạn 2011-2015, Ban chỉ đạo
phường đã xây dựng Phương án, Kế hoạch về xây dựng phường đạt chuẩn phường
văn minh đô thị giai đoạn 2011-2015 và triển khai đến Ban vận động các khu phố
thực hiện Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 – 2015. Ban chỉ đạo
phường đã kiện toàn các Ban vận động, 37 câu lạc bộ, đội, nhóm.
3. Kết quả thực hiện nhóm chỉ tiêu quốc phòng an-ninh
3.1 Công tác quốc phòng
- Lực lượng Quân sự đảm bảo duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhất là
trong các ngày lễ trọng điểm, nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp với lực lượng
công an, bảo vệ dân phố tuần tra canh gác giữ vững các mục tiêu quan trọng và giữ
vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường.
- Công tác xây dựng lực lượng quân sự: xây dựng tiểu đội DQTT hàng năm
đạt 10/10 đồng chí. Trong công tác tuyển quân, rà soát nắm nguồn thanh niên độ tuổi
18-25, hàng năm đều bổ túc, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự, đưa thanh niên lên
Ban chỉ huy quân sự quận khám sức khỏe; hoàn thành chỉ tiêu quận giao quân nghĩa
vụ quân sự hàng năm đều đạt 100%.
3.2. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
- Tình hình phạm pháp hình sự: năm 2010 xảy ra 22 vụ giảm 04 vụ so với
năm 2009, tỷ lệ giảm đạt 15,3%, khám phá 19 vụ đạt 86,3%; năm 2011 xảy ra 17 vụ,
giảm 5 vụ so với năm 2010, tỷ lệ giảm đạt 22,7%, đã khám phá 14 vụ, đạt tỷ lệ
82,4%; năm 2012 xảy ra 15 vụ, giảm 03 vụ so với năm 2011, đạt tỷ lệ giảm 16,6%,
đã khám phá 11 vụ đạt tỷ lệ 73,3%; năm 2013 xảy ra 22 vụ, tăng 7 vụ so với năm
2012, tỷ lệ tăng 46,6%, đã khám phá 13 vụ đạt tỷ lệ 59,09%.
Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường quyết nghị giảm tỷ lệ phạm
pháp hình sự 10%/năm thì nhìn chung giai đoạn 2010-2012 đều đạt và vượt, khám
phá án hình sự trong giai đoạn này cũng đạt và vượt trên 73% so với chỉ tiêu Nghị
quyết là trên 70%. Tuy nhiên, trong năm 2013 tình hình phạm pháp hình sự có nhiều
diễn biến phức tạp, khó lường. Kết quả số vụ phạm pháp hình sự tăng và số vụ khám
phá án lại giảm. Các loại án chưa khám phá đều rơi vào các trường hợp án trộm cắp.
- Tình hình phạm pháp kinh tế và môi trường: đã phối hợp kiểm tra, xử lý
13 vụ buôn bán hàng cấm, vi phạm về nhãn hiệu, kinh doanh vi phạm không niêm yết
giá, câu mắc điện sai quy định đã tịch thu tang vật, phối hợp phòng CSĐTTP về Môi
trường kiểm tra 02 cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp nhân, hồ sơ về môi
trường,.. nội vụ giao Đội CSĐTTP về KT và QLCV/CAQ xử lý.
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- Tình hình phạm pháp ma túy: phát hiện 06 vụ mua bán trái phép chất ma
túy, bắt quả tang 10 đối tượng đang sử dụng chất ma túy.
- Tình hình ANTT và tệ nạn xã hội: Bắt 48 vụ, 101 đối tượng tham gia đánh
bài ăn tiền, 01 vụ môi giới mại dâm xử lý hành chính với số tiền 15.000.000 đồng.
- Tình hình TNGT: tình hình trật tự an tòan giao thông trên địa bàn phường
luôn đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông, từ năm 2010 đến 15/11/2013 đã xảy ra
76 vụ va chạm giao thông.
- Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: đã tiến hành kiểm tra 1.311
lượt hộ cho thuê, qua đó phát hiện 247 hộ, 930 nhân khẩu không đăng ký lưu trú theo
quy định, đã ra Quyết định XPVPHC 29 trường hợp, 218 trường hợp nhắc nhỡ, cảnh
cáo; thực hiện kiểm tra 159 lượt khách sạn, phát hiện vi phạm 15 khách sạn về đăng
ký lưu trú, tạm trú phát hiện 19 đối tượng vi phạm sử dụng ma túy, bắt giữ người trái
pháp luật,...
- Về công tác thông tin tuyên truyền về ANTT: Phát 2.800 cuốn cẩm nang
ATGT và 31.186 tờ tin ANTT đến các hộ dân trên địa bàn phường. Tổ chức họp
5.161 lượt các TDP nhằm phát động phong trào TDBVANTQ và nắm bắt những
phản ánh của nhân dân. Kết quả có 26.081 lượt người tham dự, 1.978 ý kiến đóng
góp.
- Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: UBND
phường đã tổ chức triển khai Kế hoạch phát động phong trào tòan dân bảo vệ an ninh
tổ quốc và Kế hoạch nhân rộng mô hình “Hộ tự quản – Gậy phòng gian” trong địa
bàn khu dân cư, đến nay đã trang bị được 7.500 hộ/8.104 hộ, đạt tỷ lệ 92,5%.
- Về thông tin liên lạc: Đã trang bị máy bộ đàm phủ kín địa bàn phường gồm:
01 máy chủ và 05 máy con ở cơ quan và các khu phố tự trang bị 10 máy con đến các
Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Tổ bảo vệ dân phố của 9/9 khu dân cư với số tiền
89.000.000 đồng.
- Công tác Bảo vệ dân phố: đã củng cố lại 01 ban BVDP và 9 tổ Bảo vệ dân
phố ở 9 khu phố với 44 thành viên được trang bị đầy đủ phương tiện như trụ sở làm
việc, công cụ hỗ trợ, bộ đàm liên lạc. Tính đến nay, trong toàn phường có 70 TDP tự
quản, 9 Ban vận động xây dựng khu phố văn hóa ở 9 khu phố, 223/244 nhóm hộ "đủ
tiêu chuẩn về ANTT”, 01 khu phố (khu phố 2) đạt chuẩn” khu phố không có tội phạm
ẩn náu hoạt động”, 01 khu phố (khu phố 8) đủ điều kiện đạt khu phố" có tội phạm bị
phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”, 7/9 khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hóa
năm 2013.
4. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
4.1. Công tác cải cách hành chính
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Nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng môi trường làm
việc thân thiện, trong năm 2012 được sự chấp thuận của UBND quận, phường đã tiến
hành sửa chữa cải tạo quầy tiếp dân, góp phần đưa cán bộ gần dân hơn. Song song
đó, đã trang bị hệ thống mạng nội bộ Lotus Notes cho 20 máy vi tính để kịp thời nắm
bắt các thông tin, Nghị định từ các phòng ban quận nhanh hơn, giảm bớt việc in sao
các tài liệu không cần thiết. Nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây
dựng chính phủ điện tử, phát huy dân chủ ở cơ sở, ngay từ đầu năm 2014, đã đưa vào
sử dụng Trang thông tin điện tử phường với tên miền www.phuong9govap.gov.vn,
đây được xem là kênh thông tin chính thức và là cầu nối thân thiện giữa Đảng bộ
chính quyền phường với nhân dân. Thông qua Trang web này đã giúp nhân dân nắm
bắt tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương cũng như
các quy định của Nhà nước có liên quan thiết thực đến đời sống dân sinh được nhanh
chóng hơn. Đến nay đã có gần 9000 lượt người truy cập, bình quân có trên 300 lượt
người truy cập/ngày.
Hàng quý, 06 tháng và cuối năm, tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện ISO và
kiểm tra rà soát lại các quy trình để sửa đổi bổ sung phù hợp với các văn bản pháp
luật hiện hành nhằm duy trì hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008 trong việc giải quyết các hồ sơ hành chính cho nhân dân, đảm bảo giải
quyết hồ sơ hành chính đúng thẩm quyền, thời gian và trình tự theo quy định của
pháp luật, đồng thời tiếp tục tiến hành rà soát các văn bản hành chính theo thẩm
quyền của phường.
Công tác quản lý cán bộ công chức phường: đã sắp xếp lại cán bộ công chức
làm việc theo đúng chức danh, hạn chế tình trạng cán bộ chức danh này làm làm
nhiệm vụ của chức danh khác hoặc công chức lại thực hiện nhiệm vụ của cán bộ
không chuyên trách. Đã tuyển dụng thêm 06 cán bộ phụ trách chức danh mới, giải
quyết cho thôi việc và chuyển công tác 07 trường hợp theo nguyện vọng.
Về công tác thi đua khen thưởng: kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng
phường, xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng
phường. Từ năm 2010 đến nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã ký 53 Quyết
định khen thưởng cho 216 tập thể và 565 cá nhân về thành tích xuất sắc trong phong
trào, các cuộc vận động do chính quyền và Ban chỉ huy Công an phường phát động
trong nhiệm kỳ 2010-2015, thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội
phạm và tệ nạn xã hội,...
4.2. Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Qua các buổi họp cơ quan Chủ tịch UBND phường tuyên truyền về Luật phòng
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho toàn thể cán bộ, công
chức gắn với việc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
trong các hoạt động của cơ quan, cụ thể là: tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm,
bảo quản và sử dụng hiệu quả trang thiết bị máy móc, bàn ghế và tài sản nhà nước
được giao, chấp hành nội quy quy chế làm việc, thực hiện đeo bảng tên…; thực hiện
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công khai kết quả thu chi, mục đích huy động và sử dụng các nguồn thu của quỹ theo
đúng quy định Thông tư 19/2005/TT-BTC ngày 11/03/2005 hướng dẫn công khai tài
chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ đóng
góp của nhân dân để cán bộ, công chức phường thực hiện.
5. Tình hình triển khai thực hiện 03 chương trình trọng điểm
5.1 Thực hiện Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 27/10/2010 của UBND quận
về thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông
a) Công tác lãnh chỉ đạo
- UBND phường thành lập Ban chỉ đạo công tác vận động thực hiện chương
trình giảm ùn tắc giao thông theo Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy, do Chủ tịch
UBND phường làm Trưởng ban; hàng năm ban hành Kế hoạch về thực hiện chương
trình giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Phường 9 giai đoạn 2010-2015.
- Phường tổ chức triển khai kế hoạch đến các ngành, Mặt trận và các đoàn thể,
khu phố, tổ dân phố; trong đó giao BCH Công an phường lập kế hoạch chi tiết bố trí
lực lượng, phối hợp với Tổ trật tự đô thị, bảo vệ dân phố và dân quân thường trực,
thanh niên xung kích,...tham gia hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các giao lộ, khu
vực và nhanh chóng giải tỏa các điểm khi xảy ra ùn tắc giao thông, đồng thời xử lý
các trường hợp giữ xe, để xe, dù bạt lấn chiếm lòng lề đường, đặc biệt là xử lý các cơ
sở kinh doanh, các nhà hàng, quán ăn, hàng quán, tiểu thương kinh doanh lấn chiếm
lòng lề đường.
b) Công tác tuyên truyền, vận động
- Tổ chức treo 105 băng rôn, 48 khẩu hiệu, phát 6500 tờ bướm để tuyên truyền
về “Nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị”, Năm an toàn giao thông 2013 với chủ đề
“Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của
người tham gia giao thông” và 6.500 cuốn cẩm nang tuyên truyền xuống khu phố, tổ
dân phô và nhân dân về Nghị định 34/2010/NĐ-CP, Nghị định số 71/2012/NĐ-CP;
phát hành hơn 1.000 thông báo và 825 bản cam kết cho các cơ sở kinh doanh cam kết
không chiếm dụng lòng, lề đường để kinh doanh dưới bất kể hình thức nào; tổ chức
42 cuộc tuyên truyền bằng xe loa qua các tuyến đường, tuyến hẻm trong phường. Bên
cạnh đó, UBND Phường cũng yêu cầu trong các cuộc họp tổ dân phố cần nhấn mạnh
việc các gia đình, hộ dân buông lỏng quản lý để con em tham gia đua xe trái phép sẽ
không được công nhận hộ gia đình văn hóa hàng năm; đồng thời mời chủ hộ có con
em vi phạm liên quan đến đua xe làm cam kết không tái phạm.
- Hàng năm, Hội đồng giáo dục và tuyên truyền pháp luật phường phối hợp với
các ngành chức năng của quận tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ
và an toàn giao thông thu hút đông đảo các thí sinh tham dự góp phần tích cực vào
công tác tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ.
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c) Công tác điều hòa giao thông và phối hợp giải quyết trật tự lòng lề
đường
Thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với UBND phường
8, phường 14 kiểm tra xử lý triệt để tình trạng buôn bán, đỗ xe, giữ xe lấn chiếm lòng
đường, vỉa hè trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm như: khu Làng hoa đường
Cây Trâm, giao lộ Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu (khu vực điểm mua bán rau tự
phát), đường Phạm Văn Chiêu khu vực Chợ Thạch Đà và khu vực đối điện Công ty
Huê Phong, khu vực giao nhau giữa đường số 3 và hẻm 252.
d) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Giao thông, Nghị định
34/2010/NĐ-CP, Nghị định số 71/2012/NĐ-CP
Hàng năm, UBND phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân vào các đợt
cao điểm và duy trì việc tuần tra, chốt chặn hàng tháng, hàng tuần đã lập biên bản xử
phạt 1.705 trường hợp vi phạm với số tiền 263.630.000 đồng với lỗi vi phạm chủ yếu
là không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, lưu thông không đúng phần đường quy
định, không chấp hành tín hiệu giao thông, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường gây cản
trở lưu thông,…
đ) Công tác cải tạo hạ tầng giao thông
- Việc chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè tại 2 tuyến đường Cây Trâm và Lê Văn
Thọ đã góp phần vào việc lập lại trật tự lòng lề đường, cải tạo đáng kể tình hình giao
thông trong khu vực.
- Ngoài ra, để góp phần ngăn ngừa và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông
cho các tuyến đường chính trên địa bàn phường, UBND phường đã tổ chức vận động
nhân dân hiến đất mở đường để thông đường và thông hẻm tại các khu vực như:
+ Tại khu phố 6: tổ chức tháo dỡ bức đường để thông giữa 02 hẻm: hẻm số 17
đường số 10 và hẻm số 3 đường số 3 tổ 42.
+ Tại khu phố 3, 4, 6 cải tạo nâng cấp đoạn cuối đường số 9 nối thông với hẻm
158/65 tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân lưu thông và giảm ùn tắc tại tuyến đường
Phạm Văn Chiêu.
+ Tại khu phố 2, 3: vận động nhân dân lắp đặt hệ thống thoát nước và mở
đường đoạn nối giữa hẻm 198 và hẻm 380 đường Phạm Văn Chiêu.
- Đang kiến nghị UBND quận và các ngành chức năng mở làn đường rẽ phải
tại giao lộ Phạm Văn Chiêu – Lê Văn Thọ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
lưu thông và giảm ùn tắc tại nút giao lộ trọng điểm này.
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5.2. Thực hiện Kế hoạch 108/KH-UBND ngày 27/10/2010 của UBND quận
về thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 20112015
a) Chương trình giảm ngập nước
Phối hợp các ngành thực hiện nạo vét thông cống và chống ngập một số tuyến
đường chính như: Đường số 1, 3, 5, 6, 7, 9., hẻm 434/63; đoạn đầu đường số 9 và 1
phần Đường số 5 (từ ngã tư Đường số 9 đến ngã tư Đường số 6) với tổng chiểu dài
653 m gồm 43 hố ga; hẻm 252 (liên khu trường Anh Khoa – Khu phố 4), hẻm liên
khu Làng Hoa, hẻm 380 – Phạm Văn Chiêu, chăm sóc khu A, B tiểu đảo khu Làng
Hoa với tổng kinh phí hơn 1.356.000.000 đồng. Thực hiện nạo vét thông cống chống
ngập trong mùa mưa với tổng kinh phí 265.000.000 đồng trong đó vận động nhân dân
đóng góp 195.000.000 đồng.
b) Chương trình bê tông hóa, nhựa hóa hẻm
Thực hiện Nghị Quyết số 09/NQ-QU ngày 25/5/2007 của Ban Thường vụ Quận
ủy, mạng lưới cơ sở hạ tầng của phường đã được đầu tư nâng cấp và dần hoàn thiện
góp phần quan trọng trong cải thiện đời sống dân sinh như: tính đến nay đã nâng cấp
4 con đường (đường số 1, 2, 3, 9) và một số hẻm nhánh với tổng kinh phí
16.490.000.000 đồng, cùng các đoàn thể phường và Cấp ủy, Khu phố, Tổ dân phố
vận động nhân dân mở rộng, bê tông hóa 08 tuyến hẻm trên toàn địa bàn phường với
tổng kinh phí thực hiện 2.775.000.000 đồng.
c) Hoàn chỉnh quy hoạch và quản lý theo quy hoạch
- Năm 2009 phường 9 đã được duyệt một phần còn lại quy hoạch chung 1/5000
và quy hoạch chi tiết 1/2000 theo công văn số 909/SQHKT-QHKV2 ngày 14/4/2009
của Sở quy hoạch kiến trúc Thành phố.
- Đến tháng 8/2012, UBND quận đã ra Quyết định số 5069/QĐ-UBND ngày
28/8/2012 về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường
hẻm (<12m) tỷ lệ 1/500 Phường 9 – quận Gò Vấp.
d) Công tác chỉnh trang hệ thống dây thông tin, lưới điện và cây xanh
Tính đến ngày 31/12/2013, UBND phường đã phối hợp cùng Công ty Điện lực
Gò Vấp và các đơn vị viễn thông khác thực hiện chỉnh trang hệ thống dây thông tin
trên 03 tuyến đường chính gồm Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Đường số 10 và 1
phần tuyến đường số 5, đường số 9 trên địa bàn phường. Phối hợp công ty điện lực
Gò Vấp thực hiện di dời 8 trụ điện nằm ngoài lòng lề đường; kiến nghị các đơn vị
viễn thông thu hồi 07 trụ dây thông tin không còn sử dụng.
II. NHẬN XÉT-ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thành tựu và nguyên nhân đạt được
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Từ 2010 đến nay, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của nền
kinh tế, được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy-UBND quận, Đảng ủy-UBND
phường đã tập trung lãnh chỉ đạo các ngành, các bộ phận, đơn vị, khu phố, tổ dân phố
phát huy sự năng động, sáng tạo, tích cực chủ động đề ra nhiều chương trình, biện
pháp thực hiện kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh.Tình hình kinh doanh qua các năm đến nay có sự khởi sắc thể
hiện qua số hộ được cấp phép đăng ký kinh doanh tăng, số trường hợp xin tạm ngưng
kinh doanh cũng giảm qua từng năm.
Tính đến ngày 31/12/2013, trên địa bàn phường 9 đã hoàn thành 100% hẻm
được nhựa hóa và xi măng hóa, hoàn thành 100% chỉ tiêu phủ mạng lưới sạch trên
toàn địa bàn phường, công tác vận động nhân dân đăng ký đổ rác theo quy định đạt
94,2% (vượt chỉ tiêu 4,2%), tỷ lệ trẻ trong độ tuổi vào Tiểu học đạt 100%, công tác
giải quyết việc làm đào tạo học nghề đạt 346,9% (tăng 246,9%), công tác nâng chuẩn
giảm hộ nghèo đạt 0,64% (chỉ tiêu Nghị quyết 0,7%), tiêm chủng mở rộng đạt
101,39% (tăng 1%), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn dưới 0,05%, khu phố đạt văn hóa
7 khu phố (tăng 140%) so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ II nhiệm
kỳ 2010-2015 quyết nghị.
Công tác thực hiện chương trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị đến nay trên
địa bàn phường đã cải thiện tình hình giao thông nội bộ, chỉnh trang kiến trúc, góp
phần xây dựng bộ mặt đô thị khang trang của địa phương. Việc thông được một số
tuyến hẻm và kết nối đường với hẻm có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác phòng
cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, đã làm cho nhân dân vô cùng
phấn khởi, củng cố niềm tin của dân vào chính quyền cơ sở.
Tình trạng ngập nước trên địa bàn phường đã được tăng cường các biện pháp
duy tu, nạo vét, khai thông những điểm ngập nước khi mùa mưa đến.
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong
việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật an toàn giao thông, vệ sinh môi trường,
trật tự lòng, lề đường được duy trì thường xuyên.
Công tác chăm lo và thực hiện an sinh xã hội vẫn được đảm bảo thường xuyên
nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa gia đình chính sách người có công được triển khai
tích cực và chu đáo. Công tác giải quyết việc làm vượt chỉ tiêu kê hoạch đề ra. Tình
hình dịch bệnh trên địa bàn phường luôn được kiểm soát chặc chẽ. Các hoạt động văn
hóa thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác quốc phòng được giữ vững, đảm bảo tỷ
lệ giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu đề ra.
Công tác cải cách hành chính phát huy hiệu quả, việc đưa vào sử dụng mạng nội
bộ Lutus Notes kết nối ở các bộ phận đã mang lại hiệu quả cao, các văn bản từ các
phòng ban Quận chuyển xuống luôn thực hiện đúng thời hạn. Việc triển khai thực
hiện trang thông tin điện tử Website phường đang chính thức đi vào họat động tại địa
chỉ www.phuong9govap.gov.vn đã kịp thời đưa các họat động, chỉ đạo, điều hành về
tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng – an ninh của UBND phường đến gần
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dân hơn, góp phần tăng cường thông tin tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời nhất là
các phương thức thủ đọan phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp
như hiện nay.
Tiếp tục chỉ đạo cán bộ công chức đi sâu, đi sát thực tế địa bàn, tôn trọng dân,
tìm nhiều biện pháp để lắng nghe dân nói nhiều hơn và giải quyết kịp thời các nhu
cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong phạm vi thẩm quyền cho phép. Kết
quả số đơn thư phản ảnh hòa giải thành trung bình các năm đều đạt trên 90%, tỷ lê
đơn kiến nghị phản ảnh đều giảm qua các năm (năm 2011: 46 đơn, năm 2012: 22
đơn, năm 2013: 12 đơn).
2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, trong các năm qua Ủy ban nhân dân
phường nhận thấy còn những khó khăn, yếu kém như:
Tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng khó khăn chung của
nền kinh tế. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm
trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật an toàn giao thông, vệ sinh môi
trường, trật tự lòng, lề đường được duy trì thường xuyên nhưng ý thức tự giác hưởng
ứng chấp hành của một số hộ dân chưa cao, khi tổ công tác kiểm tra xong thì tình
trạng tái lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh lại tiếp diễn.
Về công tác vận động mở rộng hẻm dưới 2m vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, do
địa bàn phường đã hình thành các khu vực dân cư hiện hữu nên việc vận động nhân
dân hiến đất mở rộng hẻm gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh
hoạt về nhà ở của nhân dân, cụ thể: Năm 2011, Ủy ban nhân dân phường đăng ký mở
rộng 6 tuyến hẻm <2m giai đoạn 2011-2015 nhưng các hẻm trên đều là hẻm cụt, ít hộ
sử dụng có chiều dài hẻm ngắn, chiều rộng trung bình từ 1,3m – 1,9m, dài 23,0m –
42,0m nhưng đến hiện nay chưa mở rộng được, nguyên nhân do:
- Các hộ dân trong hẻm không có nhu cầu mở rộng vì nếu mở rộng hẻm thì diện
tích nhà còn lại rất nhỏ, có hẻm có 02 căn nhà nằm dọc đầu hẻm nên rất khó vận
động mở.
- Một nguyên nhân nữa là trong 06 tuyến hẻm trên đều không thỏa điều kiện
hẻm >100m theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của Ủy ban
nhân dân quận Gò Vấp về ban hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án
đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “nhà
nước và nhân dân cùng làm”.
Hiện nay trên địa bàn phường còn khu vực tổ 39 - khu phố 6 thuộc dự án quy
hoạch trường học, hệ thống đường đi tại khu vực này chủ yếu là đường đi nội bộ
trong gia tộc chưa thể hiện trên bản đồ nhưng thực tế đã là lối đi chung.
Tình hình trật tự xây dựng tuy vẫn được kiểm soát, nhưng cũng gặp không ít khó
khăn trong công tác quản lý, do việc thực hiện chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức
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của lực lượng thanh tra xây dựng diễn ra quá nhanh, trong khi đó lại thiếu bước chuẩn bị
kỹ càng về công tác cho lực lượng tiếp nhận.
Về chỉ tiêu chuyển đổi vật nuôi cây trồng nhìn chung chưa đạt yêu cầu Nghị quyết
đề ra, do công tác này chủ yếu mang tính chất vận động. Ngoài ra, đối với các hộ chăn
nuôi trồng trọt trên địa bàn phường thì đây là nguồn thu nhập kinh tế chủ yếu của gia
đình; việc hỗ trợ vay vốn chuyển đổi được sự quan tâm của các cơ quan chức năng thực
hiện theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhan dân Thành phố ngày
20/3/2013 đến nay các hộ nông dân vẫn còn rụt rè chưa mạnh dạng đầu tư, do trong quy
hoạch sử dụng đất vào các mục đích công cộng nên việc chuyển đổi ngành nghề cũng
gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện Nghị quyết 12-NQ/QU của Quận ủy đòi hỏi phải có
chiều sâu và thời gian dài do những vướng mắc nhất định trong quá trình triển khai thực
hiện.
Công tác kiểm tra ngành nghề nhạy cảm mặc dù đã được Đảng ủy – UBND
phường tập trung chỉ đạo kiểm tra xử lý triệt để, tuy nhiên việc kiểm tra phát hiện vi
phạm của các cơ sở kinh doanh trá hình là rất khó. Tình trạng sang tên đổi chủ diễn ra
quá nhanh trong khi quyết định xử phạt chưa kịp ban hành.
3. Bài học kinh nghiệm
Có được những thành tựu cơ bản nêu trên là là nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời,
sâu sát của Quận ủy-UBND quận, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các phòng ban quận; đặc
biệt là sự đoàn kết thống nhất của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, UBND phường và
của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu phố, tổ dân phố.
Mọi việc phải xuất phát từ thực tế ở cơ sở để tránh chủ quan duy ý chí; mọi chủ
trương, đường lối suy cho cùng đều quay về phục vụ nhân dân. Do vậy, ngoài việc
thường xuyên tổng kết thực tiễn để bổ sung vào quy định, các quy định đó còn phải xuất
phát từ nguyện vọng của đông đảo nhân dân. Cán bộ công chức phải thường xuyên đi
thực tế địa bàn để “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”.
Cán bộ công chức phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói ít làm nhiều và nói
đi đôi với làm; phải thường xuyên học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí
Minh.
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC
HIỆN TRONG NĂM 2014
Trên cơ sở những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, UBND phường đã ban
hành Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 về Kế hoạch chỉ đạo,
điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách
Phường 9 năm 2014 (đính kèm) với mục tiêu tổng quát và 30 chỉ tiêu chủ yếu trên các
lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, cùng với việc đề ra các giải pháp
trọng tâm để thực hiện.
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C. KIẾN NGHỊ
1.Kiến nghị UBND quận và các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện dự án
mở làn đường rẽ phải tại giao lộ Phạm Văn Chiêu – Lê Văn Thọ.
2. Kiến nghị UBND quận chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thi công hoàn tất
đoạn đầu đường Số 9 ra đường Lê Văn Thọ.
3. Kiến nghị lập dự án duy tu, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Làng Hoa. 4.
Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng trường tiểu học và trường trung học cơ sở
phường 9.
4. Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, hướng đến phục vụ nhân dân ngày
càng tốt hơn, theo đó một số thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian giải quyết so
với trước đây, hoặc một số thủ tục mới được giao về cho UBND phường giải quyết (thay
vì trước đây thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trên) như thủ tục trên lĩnh vực hộ
tịch: thủ tục liên thông hộ tịch-hộ khẩu-bảo hiểm y tế, hộ tịch-hộ khẩu, cấp giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn
với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Trong khi đó, lực lượng
cán bộ cơ sở thì không thay đổi; do vậy, để đảm bảo giải quyết đúng hạn cho dân, không
phải xin lỗi dân vì trễ hẹn, cán bộ phụ trách phải làm nhiều hơn, nhưng chế độ phụ cấp
động viên thì chưa được hướng dẫn cụ thể. Do vậy, kiến nghị cần xem xét chế độ chính
sách để động viên cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
5. Phường 9 được thành lập theo Nghị định 143/2006/NĐ-CP đến nay 8 năm đi
vào hoạt động. Được sự quan tâm của Quận ủy-UBND quận, phường được cấp 01 xe ô
tô chuyên dùng (xe công an). Tuy nhiên, mặc dù UBND phường đã tiến hành sửa chữa
rất nhiều lần nhưng do qua gần 08 năm sử dụng đến nay nhiều thiết bị đã hư hỏng nặng
gần như không thể sửa chữa được nữa. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến việc tuần tra
chốt chặn đảm bảo ANTT của địa phương, công tác kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội
và trật tự lòng lề đường… Kiến nghị trang bị xe khác cho phường hoặc chấp thuận cho
phường được ký hợp đồng thuê xe để thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao.
6. Phường là cấp cơ sở, cấp thấp nhất trong hệ thống chính quyền có 04 cấp như
hiện nay. Ngày càng có rất nhiều việc được giao về cơ sở, hướng về cơ sở. Tuy nhiên,
Phường sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên giao nếu không có lực lượng khu
phố, tổ dân phố. Kiến nghị cần có biện pháp hỗ trợ cho Trưởng khu phố và Tổ trưởng Tổ
dân phố như tăng phụ cấp hay cho phép mua bảo hiểm y tế cho lực lượng này như một
số địa phương khác đã thực hiện, để động viên lực lượng này cùng với cơ sở hoàn thành
tốt nhiệm vụ do cấp trên giao.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Hoa – PCT.UBND quận;
CHỦ TỊCH
- Văn phòng UBND Quận;
- Ban thường vụ Đảng ủy phường;
- Thành viên UBND phường;
- UBMTTQVN phường; “để giám sát”
- Các đoàn thể phường; “để phối hợp”
- Lưu.VT, M.Lan.

“để báo cáo”

(đã ký)
Nguyễn Minh Trí
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UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN II NHIỆM KỲ 2010-2015
(Kèm theo Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 10/02/2014)
Tổng hợp và đối chiếu với các chỉ tiêu Nghị quyết đảng bộ phường 9 lần II (Nhiệm kỳ 20102015) gồm 16 nhóm chỉ tiêu trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực về kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc
phòng-an ninh có 13 nhóm chỉ tiêu:

Số
thư
tự

Nội dung

Chỉ tiêu
Nghị quyết

Kết quả Thực hiện 3 Ước thực hiện
năm rưỡi (06/2010cả nhiệm kỳ
(2010-2015)
12/2013)

Thu ngân sách phấn đấu đạt
hoặc vượt chỉ tiêu hàng năm.

Đạt

Năm 2011: 135%;
Năm 2012: 106%;
Năm 2013: 99,17%;

Chi đúng quy định.

Đạt

Chi đúng quy định

Đạt

Khắc phục

Tuyên truyên, vận
động, cho 825 hộ
đăng ký cam kết; ra
quân 562 lượt, xử
phạt 499.500.000
đồng tiền

Khắc phục

100%

Vận động được 66 hộ
(đạt 55,46% )

Phấn đấu
44,54%

100%

100%

Đạt

Đạt

1

2

3

4

5

Khắc phục tình trạng lấn
chiếm lòng lề đường để mua
bán
Vận động đến cuối nhiệm kỳ
100% hộ chăn nuôi chuyển
đổi ngành nghề cây trồng
vật nuôi hoặc chuyển đến
địa bàn khác
Vận động bê tông, nhựa hóa
100% hẻm trong năm 2010
Vận động mỗi năm mở rộng
01 hẻm dưới 02 met
Kiến nghị quận đầu tư 01
trường Tiểu học trên địa bàn
phường

Vận động
Kiến nghị

Đã đăng ký mở 6
hẻm
UBND quận đang
tiến hành công tác
đền bù giải phóng

Vận động
Thực hiện
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Số
thư
tự

Nội dung

Chỉ tiêu
Nghị quyết

Kết quả Thực hiện 3 Ước thực hiện
năm rưỡi (06/2010cả nhiệm kỳ
(2010-2015)
12/2013)
mặt bằng

6

Kiến nghị quận đầu tư 01
trường Trung học cơ sở trên
địa bàn phường

Kiến nghị

Ủy ban nhân dân
quận đang tiến hành
làm việc với các hộ
dân và trình UBND
Thành phố xin ý kiến
để điều chỉnh

Kiến nghị UBND quận và
công ty cấp nước Trung an
phủ mạng lưới nước sạch
toàn phường

70%

100%

Vượt 30%

Hộ dân đăng ký đổ rác theo
quy định

90%

94,2%

Vượt 4,2%

Vận động hộ dân mặt tiền
đường kinh doanh, để xe,
háng hóa đúng nơi quy định

100%

Tuyên truyên,vận
động, cho 825 hộ
đăng ký cam kết

Vận động
100%

Giải quyết giới thiệu việc
làm

900-1.000
người

3.496 người

Vượt 246,9%

Giảm tỷ lệ tăng dân số tự
nhiên

<0,05%

<0,05%

Đạt

Tỷ lệ rèn luyện thân thể
thường xuyên

35%/tổng
số dân

33,38%

Phấn đấu
1,62%

Trẻ em dưới 1 tuổi tiêm
chủng đủ 7 loại Văccin

98%

101,39%

Vượt 1%

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

<3%

<3%

Đạt

Tỷ lệ trẻ vào lớp 1

100%

100%

Đạt

Tỷ lệ hộ nghèo đến năm
2015 so với tổng số dân trên
địa bàn phường

0,7%

0,64%

Vượt 0,06%

Thực hiện

7

8

9

20

Số
thư
tự

Nội dung

Xây dựng nhà tình nghĩa,
tình thương
10

11

12

13

Khu phố đạt văn hóa

Chỉ tiêu
Nghị quyết

100%

Không có

5 Khu phố

7 khu phố

Giảm tỷ lệ phạm pháp hình
sự

<10%

Khám phá án

>70%

Phối hợp kéo giảm tai nạn
giao thông, giảm ùn tắc giao
thông tại chợ rau thạch Đà
tuyến đường Phạm Văn
Chiêu
Hòan thành chỉ tiêu tuyển
gọi công dân nhập ngũ. Xây
dựng lực lượng dân quân tự
vệ đạt chỉ tiêu trên giao. Chú
trọng xây dựng chỉ tiêu về
chất lượng chính trị trong
lực lượng dân quân và lực
lượng bảo vệ dân phố

Kết quả Thực hiện 3 Ước thực hiện
năm rưỡi (06/2010cả nhiệm kỳ
(2010-2015)
12/2013)

Năm 2010-2012: tỷ lệ
giảm trung bình là
18,2%; Năm 2013:
tăng 46,6%
Năm 2010: 86,3%
Năm 2011: 82,4%
Năm 2012: 73,3%
Năm 2013: 59,09

Vượt 140%

Phấn đấu
<10%

Phấn đấu
>70%

10%/năm

Không xảy ra ùn tắc
giao thông

Đạt

100%

100%

Đạt
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