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BÁO CÁO
Về tình hình kinh tế xã hội quý III năm 2018
I. TÌNH HÌNH:
1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:
Đến nay, Cây lúa, lạc vụ Hè Thu đã thu hoạch xong (năng suất lúa đạt
60,5tạ/ha; năng suất lạc đạt 20 tạ/ha); cây sắn đã thu hoạch được 60/713 ha sắn đã
trồng (Hương Xuân 10 ha, Hương Văn 9ha, Hương Toàn 15ha, Tứ Hạ 25ha).
Trên cây rau (hành) có dòi đục cọng hành đang gây hại khá phổ biến, tỷ lệ
10- 20 con/m2, chủ yếu dòi non- trưởng thành, giai đoạn này dòi đục cọng hành
giảm, riêng có sâu ăn lá (sâu xanh da láng) đang phát triển trên nhiều diện tích, có
khoảng 15 ha ở Hương An (vùng ruộng Hoang), mật độ trung bình 40-50 con/m2,
nơi cao 70c/m2.
2. Quản lý ngân sách: Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước thực hiện
145,784 tỷ đồng, đạt 58,86 % so dự toán tỉnh giao và đạt 57,7 % so chỉ tiêu phấn
đấu cả năm. Trong đó thu ngoài quốc doanh 26,057 tỷ đồng, đạt 66,13 % so với dự
toán; thu tiền sử dụng đất 19 tỷ đồng, đạt 54,29 % so với dự toán tỉnh giao và 47,5
% chỉ tiêu phấn đấu; thu thường xuyên tại xã, phường 3,726 tỷ đồng, đạt 66,54 %
dự toán; Cục thuế thu trên địa bàn 75,019 tỷ đồng, bằng 57,27 % dự toán giao.
Tổng chi ngân sách 9 tháng đầu năm ước thực hiện 368,298 tỷ đồng; trong
đó: Chi thường xuyên 257,791 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 52,31 tỷ đồng.
Trong tháng đã bán đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô, được 1,91 tỷ đồng,
trong đó: 01 lô tại Khu QH phân lô TDP 5, phường Tứ Hạ (diện tích 200 m2) được
601 triệu đồng; 04 lô xen ghép tại Khu quy hoạch thôn Thai Dương Thượng Đông,
xã Hải Dương, được 1,309 tỷ đồng. Tiếp tục thông báo bán đấu giá quyền sử dụng
đất 07 lô khu quy hoạch Bố Chi, phường Hương Văn (Tái định cư Quốc lộ 1A), dự
kiến tổ chức đấu ngày 05/10/2018.
3. Công tác giải phóng mặt bằng:
* Dự án đầu tƣ hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1):
- Công ty Phước Hiệp Thành: Đã có Quyết định phê duyệt bồi thường về tài
sản. Hiện, Chủ đầu tư chưa chuyển tiền để chi trả.
- Về nhà ở của 03 hộ: Ngày 13/4/2018 Hội đồng thẩm định giá đất Tỉnh đã
có văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất ở tái định cư tại Khu quy hoạch
Ruộng Cà. Sau khi UBND Tỉnh có Quyết định phê duyệt giá đất, Trung tâm tiến
hành trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Về mồ mả đợt 4: Đã trình thẩm định điều kiện bồi thường.
* Đƣờng điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phƣờng:
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- Xã Hương Thọ đã có Quyết định phê duyệt đợt 5: còn 02 hộ chưa đồng ý
nhận tiền. Lý do: Đơn giá đất bồi thường thấp.
- Đối với các hộ Nhà ở, đất ở nằm trong hành lang tuyến đã được UBND thị
xã phê duyệt tại QĐ số 605 ngày 08/8/2018. Trong đó:
+ Xã Hương Thọ (07 hộ): Đã hoàn thành công tác chi trả tiền.
+ Phường Hương Vân (08 hộ): Còn 05 hộ chưa đồng ý nhận tiền. Lý do: các
hộ kiến nghị kiểm tra lại tài sản; bồi thường 100% về đất; đề nghị Nhà nước bố trí
đất tái định cư. Hiện, Tổ công tác kiểm kê đã phúc tra về tài sản theo kiến nghị của
hộ dân để trình điều chỉnh thẩm định, phê duyệt bổ sung.
* Đƣờng nội thị TDP Giáp Ba, Hƣơng Văn:
- Đợt 2: Đã có Thông báo thu hồi đất bổ sung. Đã hoàn thành công tác kiểm
kê, Trung tâm phối hợp với UBND phường tổng hợp hồ sơ trình thẩm định điều
kiện bồi thường, hỗ trợ.
* Đƣờng vào Thao trƣờng bắn BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh tại xã
Hƣơng Thọ: Đang thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường về đất và tài sản
(đợt 1).
* Dự án công viên nghĩa trang tại phƣờng Hƣơng An (giai đoạn 1):
+ Về mồ mả: Ngày 13/7/2018, UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định
phê duyệt bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) với tổng giá trị là 1,6 tỷ. Đã hoàn thành công
tác chi trả tiền.
Đợt 2: Đang tiến hành kiểm kê theo hộ dân đăng ký. Hiện, tiếp tục thông báo
và thông báo tại các phường lân cận (An Hòa, Hương Sơ) để thân nhân của các
ngôi lăng mộ tiếp tục đăng ký để tổ chức kiểm kê, di dời theo quy định.
* Khu dân cƣ Hƣơng Vinh:
+ Về đất nông nghiệp: Đang thẩm đinh, phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ về
đất nông nghiệp.
+ Về 07 hộ đất ở và nhà: Đang tổng hợp hồ sơ để trình thẩm định điều kiện
bồi thường.
+ Về tài sản Trường Tiểu học số 1 Hương Vinh: Chủ đầu tư đã chuyển hồ sơ
địa chính điều chỉnh vào ngày 05/9/2018.
* Khu dân cƣ Tứ Hạ - Hƣơng Văn:
Trung tâm PTQĐ đã phối hợp với UBND phường Tứ Hạ đã xác nhận nguồn
gốc đất (đợt 1) cho các hộ đất nông nghiệp, vườn ao, tín ngưỡng. Đối với 05 hộ di
chuyển chỗ ở và 06 hộ xây nhà, quán trên đất UBND phường Tứ Hạ: UBND
phường đang truy lục hồ sơ lưu trữ và giấy tờ hộ dân cung cấp để xác nhận nguồn
gốc đất, tài sản. Trung tâm đề nghị chủ đầu tư Chủ đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh lại hồ
địa chính đo đạc GPMB (lần 2).
Phường Hương Văn: Đang tổng hợp hồ sơ để trình thẩm định điều kiện bồi
thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp (đợt 1).
* Nâng cấp mở rộng đƣờng Nguyễn Trọng Nhân, phƣờng Hƣơng Hồ:
Trung tâm PTQĐ đang phối hợp với UBND phường Hương Hồ xác nhận
nguồn gốc đất trình thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản của 64
hộ. Tuần tới trình thẩm định.
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* Mở rộng đƣờng Trần Trung Lập phƣờng Hƣơng Vân:
Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã điều chỉnh lại hồ
sơ địa chính đo đạc GPMB để xác nhận nguồn gốc đất trình thẩm định điều kiện
bồi thường về đất và tài sản.
* Dự án xây dựng doanh trại BCH quân sự thị xã tại phƣờng Hƣơng
Văn:
Đã họp dân thông báo thu hồi đất triển khai GPMB; Đang thông báo trên hệ
thống đài truyền hình, truyền thanh để các thân nhân đến đăng ký kê khai mồ mả đã
cắm thẻ ngoài thực địa.
* Nâng cấp, mở rộng đƣờng Thuận Thiên, phƣờng Hƣơng Văn:
Ngày 11/9/2018 tổ chức họp dân thông báo thu hồi đất triển khai công tác
GPMB. Tuần tới tiến hành kiểm kê.
* Tuyến kè Bờ Hữu đoạn qua xã Hƣơng Toàn, Kè chống sạt lở bờ sông
Hƣơng đoạn qua xã Hƣơng Thọ:
Ngày 05/9/2018, UBND thị xã đã ban hành thông báo thu hồi đất.
4. Công tác chỉ đạo điều hành và Văn hóa xã hội:
- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà họp để thông qua các báo cáo trình tại
Hội nghị Thị ủy lần thứ 14; tổ chức Hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai và
TKCN năm 2017, triển khai Kế hoạch năm 2018.
- Làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Hữu Hạn Xi măng LUKS (VN) về
kế hoạch di dời, tái định cư khu vực hành lang mỏ đá vôi Văn Xá; làm việc với các
ngành liên quan GPMB Dự án Trạm dừng nghỉ hai bên đường cao tốc đạt chuẩn
loại I tại tỉnh Thừa Thiên Huế đi qua trên địa bàn thị xã.
- UBND thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị thông qua quy hoạch (lần 1) Quy
hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm phường Hương Hồ; Lãnh đạo thị xã cùng
các ngành chuyên môn đi thực địa kiểm tra các Quy hoạch trên địa bàn phường Tứ
Hạ.
- Tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý một số nội
dung vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và rà soát,
xử lý các vướng mắc liên quan đến cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn thị xã; Phối
hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường đi
thực địa để giải quyết đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án của các doanh nghiệp trên địa
bàn thị xã; Làm việc Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế
để thống nhất phương án đề xuất giải quyết hỗ trợ về đất cho các hộ bị ảnh hưởng
Dự án Chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế đoạn qua phường Hương An,
- Tổ chức Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2018; Tập huấn triển khai Kế
hoạch và hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.
- Tổng kết Đại hội TDTT thị xã Hương Trà lần thứ VIII, năm 2018; Tổ chức
các hoạt động Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em trên địa bàn thị xã; Đêm hội
Trăng rằm tại UBND xã Hương Bình.
- Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới, sáng ngày 5/9
các trường học trên địa bàn thị xã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019;
3

Tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Hương Bình đạt chuẩn
nông thôn mới.
5. Công tác CCHC-CNTT
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số và các phần mềm dùng
chung cho 250 cán bộ, công chức các phòng, ban, UBND các phường, xã.
- Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã: Hương Xuân,
Hương An.
6. Công tác nội chính:
- Triệu tập cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tham gia lớp Bồi
dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2018 tại Trường Quân sự
tỉnh (số lượng: 19 đồng chí).
- Ban CHQS thị xã tiến hành làm việc với Đoàn kiểm tra của Quân khu 4
kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị.
- Tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện Kế hoạch số 281/KH-CATX về
phòng, chống các hoạt động chống đối, kích động xuống đường biểu tình trong
ngày 02/9/2018.
- Tổ chức Hội nghị Hội nghị hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ A2 (Bảo vệ an
ninh chính trị, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa) trên địa bàn thị xã.
- Ban CHQS làm việc với Đoàn kiểm tra an toàn thông tin an ninh mạng,
quản lý tài liệu mật theo Kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh năm 2018.
- Trật tự xã hội:
+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: Xảy ra 04 vụ, trong đó: 03 vụ trộm
cắp tài sản (TDP5, Tứ Hạ; Triều Sơn Trung, Hương Toàn; Triều Sơn Đông, Hương
Vinh), 01 vụ gây thương tích tại thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ. Hiện Công an
Hương Trà đang điều tra truy xét.
+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Xảy ra 02 vụ,
trong đó: 01 vụ gây thương tích xảy ra tại thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, 01 vụ sử
dụng trái phép chất ma túy tại phường Tứ Hạ. Hiện Công an phường đang củng cố
hồ sơ xử lý theo quy định.
- Tại nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, 02 người chết, 02 người bị thương (01 vụ
Hương Toàn, 01 vụ Tứ Hạ). Hiện Công an Hương Trà đang điều tra xử lý theo quy
định.
- Về công tác đảm bảo TTATGT:
+ Tiếp tục tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trên hệ thống loa phát
thanh thị xã, xã/phường.
+ Để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao
thông, Công an thị xã đã tổ chức 37 ca tuần tra trên tuyến đường nội thị; phát hiện
xử lý 180 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 131 trường hợp; phạt tiền
63.150.000 đồng.
+ Tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô
thị, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm.
+ Công an các phường tổ chức tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép
25 lượt, qua tuần tra phát hiện 8 trường hợp vi phạm.
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II. HƢỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:
- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong
thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác chăm sóc rau màu.
- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công
tác quyết toán vốn XDCB.
- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn thị xã.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- BT, Phó BT Thị ủy;
- TT HĐND Thị xã;
- CT, PCT UBND Thị xã;
- VP Thị ủy, Đài truyền thanh thị xã;
- LĐVP+CV;
- Lưu VT,
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