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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị  

và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) Thành phố về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp Tỉnh (PAPI) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2022 và Kế hoạch 

số 283/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND phường Hòa Thuận về cải thiện 

chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) trên địa bàn 

Phường Hòa Thuận năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận báo cáo kết quả thực hiện đạt được 

năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) Thành phố về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp Tỉnh (PAPI) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2022, UBND 

Phường xây dựng và ban hành số 283/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND 

phường Hòa Thuận về cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 

Tỉnh (PAPI) trên địa bàn Phường Hòa Thuận năm 2022. Nội dung kế hoạch bám 

sát mục tiêu, yêu cầu là duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền 

Phường hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, 

chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; phát 

huy sự tham gia của mọi tầng lớp dân cư vào quá trình xây dựng và giám sát 

việc thực thi chính sách, pháp luật. 

Góp phần cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh, tiếp 

tục phát huy những chỉ số thành phần đạt mức độ hiệu quả cao nhất và cải thiện 

điểm số của các chỉ số thành phần còn thấp, góp phần duy trì và phấn đấu thực 

hiện các mục tiêu được Uỷ ban nhân dân Tỉnh đề ra. 

Thực hiện tiến độ các nhiệm vụ trong Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Phường 

đề ra 08 nội dung và 24 nhiệm vụ, giải pháp, đến nay đã đạt 100% chỉ tiêu đề ra.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Nội dung: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở 

Trong năm 2022, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quán triệt, 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để mọi tầng lớp nhân dân 

nhận thức rõ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo Pháp 

lệnh 34/2007/PL-UBTTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Trên cơ sở đó, địa phương đã triển khai thực hiện các nội dung như sau:  
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Ủy ban nhân dân Phường chỉ đạo cán bộ, công chức, người hoạt động 

không chuyên trách xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Pháp lệnh 

thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tập trung trọng tâm tuyên truyền đến 

Nhân dân về những nội dung dân biết, dân được bàn, dân được tham gia thực 

hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; phát huy vai trò và quyền làm chủ 

của Nhân dân trong việc tham gia các chương trình dự án xây dựng cơ sở hạ 

tầng; những việc Nhân dân bàn, chính quyền quyết định được thông báo, lấy ý 

kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, 

các kỳ họp Hội đồng nhân dân, theo đó trong năm qua địa phương đã tích cực 

vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng bằng các hình 

thức phù hợp, trên cơ sở phát huy dân chủ để người dân bàn bạc, tự nguyện 

đóng góp, tham gia như hiến đất làm đường giao thông, đóng góp tài lực, vật 

lực, công sức…cho các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh tại địa phương cụ 

thể: Ủy ban nhân dân phường tổ chức sửa chữa đắp taluy, dặm vá tuyến đường 

Cái Sơn, đường Huỳnh Thúc Kháng và trang trí đèn nghệ thuật cầu Thiên Hộ 

Dương và cầu Nguyễn Thái Học. Phối hợp thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô 

thị, hoàn thành việc duy tu dặm vá, sữa chữa cầu, đường, phát quang các tuyến 

đường trên địa bàn. Phối hợp xã Hòa An thực hiện tuyến đường nông thôn mới 

kiểu mẫu (phường Hòa Thuận – xã Hòa An – xã Tân Thuận Tây), đã tổ chức 

trồng 2500 cây bông trang, 500 chậu hoa mười giờ trên tuyến đường Hòa Tây… 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được thực hiện thường 

xuyên, đã kịp thời có điều chỉnh để nhanh chóng thích ứng với tình hình mới. 

Phối hợp với Công an, các tổ chức chính trị - xã hội phường để tổ chức triển 

khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, người dân trên địa bàn góp 

phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và 

những người hoạt động không chuyên trách tại Phường.   

2. Nội dung: Công khai, minh bạch  

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022 trên địa bàn Thành phố, 

Ủy ban nhân dân Phường ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24 tháng 

01 năm 2022 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật năm 2022 triển khai  các văn bản quy phạm pháp luật trong đó có 

luật Tiếp cận thông tin. Công khai minh bạch các thông tin theo quy định tại 

Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin, các thủ tục hành chính tại trụ sở, đăng tải tin 

bài trên Trang thông tin điện tử xã; tăng cường các hoạt động tuyên  truyền, 

cung cấp thông tin, tài liệu về quyền tiếp cận thông tin của công dân bằng các 

hình thức phù hợp. Kết quả tuyên truyền trực tiếp được 89 lượt, có 2367 lượt 

người dự; tư vấn pháp luật thông qua các hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và 

trao trả kết quả theo thủ tục hành chính; đăng tải tài liệu trên Trang thông tin 

điện tử của Phường; phát trên Trạm truyền thanh Phường được 48 lượt; cấp phát 
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tài liệu, tờ gấp, tờ rơi khoảng 325 tờ; giải quyết hồ sơ theo vụ việc, đơn thư, 

phản ánh; các cuộc họp dân tập trung. 

Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo xây dựng và triển khai 

thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững. Qua công tác điều tra 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2022, kết quả có: 7/4 hộ thoát nghèo, 

đạt 175 % tỷ lệ hộ nghèo, đến cuối năm 2022 phường còn 25 hộ nghèo (giảm 7 hộ 

so với năm 2022), chiếm tỷ lệ 1,15% dân số; hộ cận nghèo 76 hộ (giảm 12 hộ so 

với năm 2022), chiếm tỷ lệ 3,5% dân số. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường tổ 

chức vận động chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền gần 698.545.000 đồng. 

Tổ chức công khai khung giá đất, bảng giá đất đã được phê duyệt tại trụ 

sở. Công khai kết quả quy hoạch trong lĩnh vực đất đai; đảm  bảo thuận lợi, đầy 

đủ thông tin cho các đối tượng tiếp cận, tham khảo, sử dụng  số liệu quy hoạch. 

Công khai thủ tục hành chính và các khoản thu phí, lệ phí  trên Trang thông tin 

điện tử của xã, niêm yết công  khai quy trình tiếp nhận, hồ sơ thủ tục và lệ phí 

tại trụ sở cơ quan đầy đủ, rõ ràng để tổ chức và công dân biết và thực hiện.  

Việc thu, chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác ở Phường được 

niêm yết công khai, minh bạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường theo quy định 

của Luật ngân sách Nhà nước, kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý 

theo quy định đối với những trường hợp vi phạm quy định về quản lý tài chính, 

tài sản công. Qua đó giúp phát huy vai trò giám sát của Nhân dân. 

3. Nội dung: Trách nhiệm giải trình với người dân  

Phối hợp UB Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức chính trị - xã hội Phường 

Tuyên truyền cho công dân biết về Tổng đài 1022, đây là nơi tiếp nhận, xử lý và 

trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến quá 

trình giải quyết thủ tục hành chính ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), các vấn đề về 

kinh tế - xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích,… 

Niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân, bố trí công chức chuyên trách, làm 

nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Nhìn chung, 

công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 

được lãnh đạo UBND Phường quan tâm thực  hiện nghiêm túc, giải quyết tương 

đối kịp thời, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo 

dài, phát sinh thành điểm nóng. Khuyến khích người dân tham gia góp ý xây 

dựng chính quyền. Lắng nghe, tiếp thu các đóng góp, phản ánh của người dân. 

Công tác tiếp dân tiếp dân được duy trì và thực hiện đảm bảo theo quy định 

của Luật Tiếp công dân năm 2013, đã tiếp 12 công dân, qua tiếp xúc đã kịp thời 

hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền, vận động, thuyết phục để công dân hiểu và 

thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật; Công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được thực hiện thường xuyên, đã kịp 

thời có điều chỉnh để nhanh chóng thích ứng với tình hình mới. Trong năm, Tổ 

hòa giải khóm đã tiếp nhận 01 đơn yêu cầu hòa giải (về dân sự), kết quả hòa giải 

thành 01/01 đơn, đạt tỷ lệ 100%; Hội đồng hòa giải phường đã tiếp nhận 03 đơn 
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yêu cầu hòa giải của công dân (về đất đai và dân sự), kết quả hòa giải thành 

03/03 đơn, đạt tỷ lệ 100%. 

4. Nội dung: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

Thực hiện Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực năm 2022, UBND Phường ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND 

ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận về việc 

thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Qua đó, tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị và Nghị 

quyết Trung ương 5 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đến cán bộ, công chức, đảng viên 

nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, đảng viên và tạo sự đồng thuận 

của các ngành và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.  

Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan trong việc thực 

hiện chính sách, pháp luật và tiến hành rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những 

văn bản hành chính, tập trung vào những lĩnh vực dể xảy ra tiêu cực, tham 

nhũng như: Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; 

Lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách; Quản lý sử dụng tài sản công.  

Công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức là đối tượng 

thuộc diện phải kê khai theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong đơn vị được lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Phường chỉ đạo thực 

hiện nghiêm theo quy định. Trong kỳ báo cáo, Ủy ban nhân dân Phường không phát 

hiện, xử lý trường hợp tham nhũng nào qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra 

trong nội bộ cơ quan. 

5. Nội dung: Thủ tục hành chính công  

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. 

Công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ, 

niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính Thường xuyên quan tâm, tự đổi 

mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị. Trong năm, Ủy ban 

nhân dân phường xây dựng triển khai mới 01 mô hình “ Điện tử hóa dữ liệu công 

dân”1, kết quả có 74 công dân đến giao dịch thực hiện, bước đầu thực hiện được đa 

 
1 Thực hiện mô hình này công dân trên địa bàn phường khi đến thực hiện giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả Ủy ban nhân dân phường như: văn bằng, chứng chỉ, CMND/CCCD … (gọi chung là giấy tờ tùy thân), 

sau khi đã cập nhật trên môi trường điện tử, người dân sẽ được cấp mã QRCODE dữ liệu hồ sơ. Khi thông tin đã 

được cập nhật, những lần sau công dân đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường chỉ cần mang thẻ hồ sơ đến Bộ 

phận tiếp nhận và Trả kết quả phường sẽ được truy xuất thông tin. 
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số công dân đồng tình và ủng hộ mô hình, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân 

phường thành lập các tổ thu thập dữ liệu công dân trên địa bàn phường nhằm 

hướng đến xây dựng chính quyền số. Công tác giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng quy định, tỷ lệ hồ 

sơ đúng hạn đạt 100%. Thực hiện hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2022, đạt chỉ tiêu và yêu cầu Thành phố giao2. Đảm bảo công tác 

trực giải quyết hồ sơ buổi sáng ngày thứ 7 hàng tuần; Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân, đã thực hiện 308/1120 hồ sơ trực 

tuyến, đạt 27,5%. 

Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của cá nhân, 

tổ  chức trên địa bàn Phường tiếp tục được duy trì; tiếp tục triển khai thực hiện 

công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng 

tiếp nhận  phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, bố 

trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh kiến nghị của  cá nhân, tổ chức.  

Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công 

chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động quản lý, điều 

hành và thực thi công vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày một nâng lên 

cả về lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ chuyên nghiệp, tác 

phong chuẩn hóa đáp ứng được với nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Từng cán 

bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đều được triển khai 

nhiệm vụ được phân công luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển 

khai Quyết định số 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 10năm 2021 Quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các 

cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp theo đến tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cải tiến lề lối làm việc; tiếp tục thực hiện nâng cao 

văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp và sử dụng thời giờ làm việc. 

6. Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”  

- Lĩnh vực y tế   

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh sốt xuất huyết 

trên địa bàn phường luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng. Từ đầu năm đến nay có 

11 ca dương tính (SARS-CoV-2) tình hình dịch có chiều hướng giảm và ổn định. 

Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 được tập trung triển khai nhanh cho 

người từ 18 tuổi trở lên; Trẻ từ 12 đến 18 tuổi; Trẻ 5 – 12 tuổi đúng theo quy 

 
2 Kết quả rà soát 15/134 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường (Trong đó 7/15 thủ tục kiến 

nghị giữ nguyên; 8/15 thủ tục số thủ tục hành chính kiến nghị đơn giản hóa). Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau đơn 

giản hóa là: 1.042.667.486 đồng.   
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định3. Tình hình bệnh sốt xuất huyết: xảy ra 132 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 132 

ca so với cùng kỳ); xảy ra 32 ca mắc tay chân miệng (tăng 05 ca so với cùng kỳ). 

Nguyên nhân số ca mắc tăng cao, vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho lăng 

quăng, bọ gậy phát triển, ngoài ra ý thức và vệ sinh phòng bệnh của người dân 

chưa tốt, còn chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng 

bệnh. Thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát lăng quăng hàng tuần tại hộ gia 

đình kết hợp với hoạt động vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc, Ban nhân dân 

các khóm, nhằm duy trì hiệu quả các chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn. 

Phối hợp Trung tâm y tế Thành phố tổ chức phun xịt các ổ dịch nhỏ trên địa bàn, 

theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, nhất là các nơi xảy ra dịch bệnh để 

kịp thời xử lý. 

Tiếp tục tập trung nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

chất lượng dân số, từ đầu năm đến nay khám chữa bệnh cho 97 lượt người. 

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên và 

kịp thời, đã kiểm tra 88 cơ sở trên địa bàn (các cơ sở kinh doanh tạp hóa, thức 

ăn đường phố...), qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm. Tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên duy trì ở mức dưới 0,8%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 

còn dưới 10%; Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 12 tháng 

tuổi trên toàn phường. Tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, 

tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 6908/7267 người đạt 95,06% (chỉ tiêu 

Thành phố giao 95,5%); Vận động 130/217 người dân tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện, đạt 59,90%. 

- Về nâng cao chất lượng giáo dục  

Hoạt động dạy và học đã khôi phục hoàn toàn. Nhìn chung, Ngành giáo 

dục đã nỗ lực và bảo đảm được chất lượng dạy và học trong năm học 2021 – 

2022 và kết thúc theo lộ trình đã đề ra4. Hoàn thành công tác duy tu, sữa chữa 

trường lớp trong dịp hè. Phối hợp Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh phường tổ chức 

các hoạt động tháng hành động vì trẻ em và sinh hoạt hè năm 2022. Công tác 

huy động học sinh vào lớp năm học 2022 - 2023 được Hội đồng giáo dục 

phường tập trung thực hiện5. Tổ chức lễ phát động Tháng khuyến học và biểu 

dương các mô hình mô hình học tập tiêu biểu năm 20226. Từ đầu năm đến nay 

 
3 + Người từ 18 tuổi trở lên: (Mũi 1: 5757/5782, đạt 99,57%; Mũi 2: 5754/5782, đạt tỷ lệ: 99,52%; Mũi bổ sung: 

1480/1480 người, đạt tỷ lệ: 100%; Mũi nhắc lại lần 1: 5566/5754 người, đạt tỷ lệ: 96,73%;. Mũi nhắc lần 2: 

1398/1398 đạt tỷ lệ: 100%) 

+ Trẻ em từ 12 – dưới 18 tuổi: (Mũi 1: 662/662, đạt tỷ lệ: 100%; Mũi 2: 662/662, đạt tỷ lệ: 100%. Mũi 3: 

769/769, đạt tỷ lệ: 100%) 

+ Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: (Mũi 1: 538/544, đạt tỷ lệ: 98,90%, Mũi 2: 405/544, đạt tỷ lệ: 74,45%) 
4 Đối với bậc Trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi: 30,5%, Khá: 39,73%, Trung bình: 28,8%, Yếu: 

0,97%, Kém: 0%; Bậc Tiểu học tỷ lệ học sinh đạt Hoàn thành xuất sắc: 32,2%;,Hoàn thành: 66,5%, Chưa hoàn 

thành: 1,3%; Tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, đạt tỉ lệ 100%. 
5 Trẻ 5 tuổi vào Mẫu giáo 79/85 trẻ, đạt 92,94%; Trẻ 6 tuổi vào lớp 1, đạt 100% và các khối lớp 2, 3, 4, 5 bậc 

tiểu học huy động động, đạt 100% sỉ số học sinh; bậc THCS huy động, đạt 100%/tổng số học sinh toàn trường. 
6 Nhân dịp này đã trao giấy khen 08 tập thể, 04 cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập năm 2022, 40 suất học bổng và 64 phần quà cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo, khó khăn, gồm: xe đạp, tập, cặp da, góc học tập,…, với tổng giá trị: 64.240.000 đồng 
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đã vận động được 50 suất học bổng, 135 phần quà7, với tổng trị giá hơn 

171.105.000 đồng, đã hỗ trợ cho 110 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các điểm trường phối hợp Trạm y tế thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác tiêm vaccin cho học 

sinh trung học cơ sở, học sinh tiểu học và trẻ Mầm non (đủ 5 tuổi). 

- Tình hình an ninh, trật tự  

Tình hình an ninh chính trị trật tự và an toàn xã hội được giữ vững ổn 

định. Kịp thời ngăn chặn, xử lý những vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn, xảy ra 7/7 vụ8 (không tăng so với cùng kỳ) hiện các vụ việc Công an 

phường đã lập hồ sơ chuyển về Đội Điều tra tổng hợp Công an Thành phố thụ 

lý. Lập hồ sơ 08 đối tượng dương tính chất ma túy: quản tại địa phương 02 đối 

tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 3 đối tượng, chuyển hồ sơ về địa phương khác 

quản lý 03 đối tượng. Các nguồn tin được tiếp nhận của Nhân dân về tình hình: 

trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây mất trật tự khu dân cư..., được ngành Công an xử lý 

nhanh chóng, kịp thời góp phần củng cố, tạo niềm tin của người dân. Thực hiện tốt 

mô hình chia nhỏ địa bàn để quản lý, tuần tra địa bàn giáp ranh, tuần tra đảm 

bảo an ninh trật tự9. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường kiện toàn 

“Tổ Nhân dân tự quản”, kết quả đã cũng cố 75 “Tổ Nhân dân tự quản”;  Thành 

lập mô hình “Tháo gỡ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”, với 15 thành viên 

tham gia. Phối hợp tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công trấn áp mạnh tội 

phạm về “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng … Tiếp tục triển khai thực hiện công 

tác rà soát, vận động thực hiện cấp căn cước công dân trên địa bàn phường, đã 

thực hiện 5701/6590, đạt 86,50%. 

7. Đối với nội dung “Quản trị môi trường”   

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ 

môi trường cho người dân; tuyên truyền về thực trạng, nguy cơ, tác động từ ô 

nhiễm môi trường tới cuộc sống con người; trách nhiệm của người dân trong 

việc bảo vệ môi trường, việc phân loại chất thải. 

Tiếp tục phát huy và nhân rộng các phong trào, mô hình xã hội hoá công 

tác bảo vệ môi trường; mô hình xanh - sạch - đẹp, an toàn vệ sinh lao động. 

8. Nội dung: Quản trị điện tử  

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đạt 100% các nhiệm vụ về ứng 

dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Phường năm 2022, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận 

của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử thường xuyên được 

triển khai thông qua nhiều hình thức: Phát tin trên trạm truyền thanh Phường,  

 
7 Gồm: 12 bộ sách giáo khoa, 2420 quyển tập, 01 chiếc xe đạp, 26 chiếc điện thoại và sim 4G, 15 thẻ BHYT và 

06 thẻ BHTN,  đã hỗ trợ cho 110 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 
8 02 trộm cắp tài sản, 01 vụ gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, 03 vụ cố ý gây thương 

tích, 01 vụ giao cấu với người dưới 16 tuổi. 
9 Đã giải tán 15 nhóm tụ tập đêm khuya, 09 nhóm tụ tập chơi lô tô, đá gà, đánh bài.... (gồm 28 đối tượng); Triệt 

xóa 02 vụ đánh bạc (đá gà); Ra quyết định xử phạt 07 đối tượng (1.500.000đ/đối tượng), với tổng số tiền 

10.500.000 đồng. 
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các tin tức trên Trang thông tin điện tử của Phường, tại các cuộc hội, họp của 

Phường,.. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, tiếp tục duy trì và phát triển, với sự 

quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia của cộng 

đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Ủy ban nhân dân Phường đã tập trung chỉ đạo, 

điều hành và triển khai thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu theo kế hoạch. Nhìn 

chung, trên địa bàn phường đã và đang từng bước khôi phục và phát triển kinh tế 

- xã hội trong điều kiện bình thường mới; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ với các giải pháp phù hợp, đồng bộ; Lĩnh 

vực thương mại - dịch vụ phát triển ổn định; Công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ 

môi trường được quan tâm chỉ đạo giải quyết; Công tác đào tạo, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội được quan tâm; Tiếp tục tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, thay đổi mạnh mẽ phương pháp làm việc; Công tác cải 

cách hành chính được thực hiện tốt, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

được quan tâm thực hiện thường xuyên, không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông 

người; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Quản lý trật tự đô thị, văn minh đô thị vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm 

vỉa hè, xây dựng nhà ở sai phép, không phép, người dân bỏ rác nơi công cộng. 

Nguyên nhân, công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân chấp 

hành các quy định về trật tự độ thị, trật tự xây dựng, văn minh đô thị... chưa đi vào 

chiều sâu; ý thức của một số bộ phận người dân chưa được nâng lên. 

Trong năm, tình hình bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng tăng cao và diễn 

biến phức tạp. Nguyên nhân sự tham gia trong chiến dịch diệt lăng quăng của 

một số ngành và Ban nhân dân các khóm chưa thật sự mạnh mẽ, để huy động về 

lực lượng tham gia; Người dân chưa chủ động diệt lăng quăng, còn lơ là trong 

thực hiện các biện pháp diệt muỗi, phòng muỗi đốt ở nhiều nơi. 

Số lượng hồ sơ được nộp thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn 

còn thấp so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận. Nguyên nhân, người dân thường lựa 

chọn cách nộp hồ sơ trực tiếp, chưa ưa tiên lựa chọn sử dụng lựa chọn dịch vụ công 

trực tuyến, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân phường sẽ phân công cán bộ trực 

tiếp hỗ trợ người dân từng bước làm quen, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Tình hình tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn  

(đa số các đối tượng là thanh thiếu niên). Nguyên nhân, do ý thức chấp hành 

pháp luật của một bộ phận người dân và các em thanh thiếu niên còn hạn chế, gia 

đình chưa thường xuyên quan tâm, chia sẻ, giáo dục người thân trong việc chấp 

hành nghiêm quy định của pháp luật. 

IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC: Không có. 
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Trên đây là báo cáo kết quả đạt được về cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị 

và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) trên địa bàn Phường Hòa Thuận năm 

2022./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- UBND Thành phố; CHỦ TỊCH 
- Phòng Nội vụ Thành phố;  
- TT/ĐU – TT/HĐND phường;            
- Chủ tịch, các PCT. UBND phường;  

- MTTQ, các TC CT-XH phường;  
- Ban nhân dân 05 khóm;  
- Lưu: VT.  
 Ngô Hữu Phước 
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