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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI THÁNG 03 NĂM 2023   

1. Về kinh tế 

1.1. Về thương mại – dịch vụ 

Trong tháng, có 01 hộ kinh doanh đăng ký mới. Tổng số có 371 hộ kinh doanh 

và 01 cửa hàng tiện lợi Bách Hóa Xanh đang hoạt động. Thương mại, dịch vụ trên địa 

bàn phường đang từng bước hoạt động và phát triển phù hợp theo tình hình mới. 

1.2. Tài chính ngân sách  

Công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo theo dự toán và đúng 

theo quy định. Ước tổng thu ngân sách tháng 3 năm 2023: 1.900.000.000 

đồng/7.431.000.000 đồng, đạt 25,56%; Ước tổng chi ngân sách tháng 3 năm 

2023: 950.000.000 đồng/7.431.000.000 đồng, chiếm 12,78% (so với dự toán). 

Thu ngân sách trên địa bàn phường:  

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 7.806.403 đồng/262.000.000 

đồng, đạt 3%. 

- Thu phí, lệ phí: 25.863.000 đồng/130.000.000 đồng, đạt 19,9%. 

- Thu quỹ phòng, chống thiên tai: 13.960.000 đồng/15.392.045 đồng, đạt 90,7%. 

- Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa: 12.550.000 đồng/11.000.000 đồng, đạt 114,1%. 

- Thu lệ phí môn bài: 47.600.000 đồng/80.000.000 đồng, đạt 59,5%. 

 - Thu lệ phí trước bạ: 24.456.250 đồng/580.000.000 đồng, đạt 4,2%. 

1.3. Về Thú y 

Ủy ban nhân dân phường ra Quyết định thành lập Đội bắt chó thả rông, 

triển khai kế hoạch ra quân thực hiện bắt chó chạy rông trên địa bàn phường, 

đồng thời tổ chức tuyên truyền đến người dân không được thả rông vật nuôi ra 

đường, tại những nơi công cộng, gây cản chở giao thông, mất trật tự mỹ quan và 

gây ô nhiễm môi trường… 

1.4. Xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường 

- Xây dựng cơ bản: 

Có 06 công trình xây dựng cơ bản (năm 2022 chuyển sang): Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp làm 
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chủ đầu tư 01 công trình1; Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất Thành phố 

làm chủ đầu tư 05 công trình2. Đang triển khai thi công 06 công trình. 

- Trật tự đô thị 

Trong tháng, Ủy ban nhân dân phường phối hợp ra quân kiên quyết lập lại 

trật tự đô thị trên toàn phường. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè. Đã kiểm tra lập biên bản tạm giữ 17 trường hợp trưng bày hàng 

hóa lấn chiếm, yêu cầu tháo dỡ, di dời trả lại hiện trạng 145 trường hợp. Phân 

công lực lượng túc trực tại khu vực chợ tự phát (rạch Xếp Lá, tổ 25, khóm 

Thuận Nghĩa) yêu cầu 07 hộ di dời nơi mua bán. 

- Tài nguyên và Môi trường 

Trong tháng, xảy ra 02 trường hợp lấn chiếm đất công (Ông Trần Thanh 

Hùng, tổ 35, khóm Thuận Phát, xây dựng công trình tạm lấn đất công (rạch Xếp 

Lá); Ông Trần Minh Trí, tổ 33,  khóm Thuận Phát cơi nới công trình tạm lấn đất 

công (khu đất giáp trường Mầm non Hồng Gấm và trụ sở Công an phường). Ủy 

ban nhân dân phường tiến hành lập biên bản yêu cầu 02 hộ tháo dỡ công trình 

trả lại hiện trạng ban đầu. Đã tiếp nhận và giải quyết 15 hồ sơ về đất đai3. 

Tổ chức họp dân lấy ý kiến và vận động Nhân dân đóng góp kinh phí bố 

trí thùng rác đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên tuyến đường Lê Văn Cử 

(liên 03 khóm Thuận Nghĩa – Thuận An – Thuận Trung), dự kiến bố trí khoảng 

60 thùng rác. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện bố trí được 44 

thùng rác trên địa bàn khóm Thuận Nghĩa và khóm Thuận An, với tổng kinh phí 

13.200.000 đồng. Trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp Ban nhân dân khóm 

Thuận Trung tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện. 

2. Về văn hoá - xã hội 

2.1 Giáo dục và đào tạo 

Công tác tổ chức, giảng dạy ở các điểm trường được tập trung thực hiện theo 

đúng chương trình. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 

tổ chức lễ trao học bổng “Chương trình Thắp sáng ước mơ” cho em Nguyễn Thị 

Thanh Ngân, học sinh lớp 8A7 Trường trung học cở sở Nguyễn Chí Thanh, với 

số tiền 42.804.000 đồng và 05 suất học bổng, trị giá 1.000.000 đồng/suất cho 05 

em học sinh khó khăn có học lực khá. 

                                           
1
Công trình Trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, đang thi công khối các phòng học, tiến độ thi công đạt 55% 

khối lượng công trình. 
2 Công trình đường số 03, số 05 khu trường Cao Đẳng Cộng Đồng, đang chuẩn bị triển khai thi công;  

- Công trình đường Nguyễn Văn Tre nối dài (đoạn Nguyễn Thái Học – Thiên Hộ Dương), đã trao quyết định thu hồi 

đất, quyết định bồi thường hỗ trợ cho 49/56 hộ (còn 07 hộ chưa thống nhất);  

- Công trình đường Lê Văn Cử (đoạn từ đường Võ Văn Trị - đường Hòa Tây), đã thi công xong, đạt 100% khối lượng 

công trình;  

- Công trình đường Lê Văn Cử (đoạn từ đường Hòa Đông - đường Võ Văn Trị), đã thi công xong, hiện đang vệ sinh 

hoàn thiện, tiến độ thi công đạt 99% khối lượng công trình;  

- Công trình Hoa viên cặp Ủy ban nhân dân phường, đã thi công xong kè chống sạt lỡ và san lắp mặt bằng, hiện 

đang xây tiểu cảnh và trồng hoa, tiến độ thi công đạt 90% khối lượng công trình;  
3 Xác nhận cấp sở hữu nhà, Gia hạn thời hiệu sử dụng đất, Đăng ký mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất, Thông 

báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Xác nhận hồ sơ đổi giấy, sửa sai; Xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
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2.2. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Ủy ban nhân dân phường tổ chức thăm, hỏi và chúc sức khỏe các y, bác sĩ 

đang công tác trên địa bàn phường, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt 

Nam (27/02/1955- 27/02/2023). Tiếp Đoàn Giám sát của Quốc hội khóa XV về 

chuyên đề: việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ 

sở, y tế dự phòng. Phối hợp Công ty cổ phần y tế tại gia 247 (số 182, khóm 

Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ 

chức khám chữa bệnh nhân đạo cho 100 hộ khó khăn trên địa bàn phường. 

Đảm bảo trực 24/24 để phục vụ chăm sóc sức khỏe, khám và  điều trị 

bệnh cho Nhân dân trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 10 

cơ sở, không phát hiện vi phạm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tình hình 

dịch bệnh được theo dõi chặt chẽ. Trong tháng, xảy ra 04 ca mắc sốt xuất huyết 

và 01 ca mắc tay chân miệng. 

2.3. Lao động, thương binh và xã hội 

Trong tháng, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường tổ chức họp xét 

02 hồ sơ khuyết tật, kết quả có 01 đối tượng khuyết tật nặng và 01 đối tượng 

khuyết tật đặc biệt nặng, Ủy ban nhân dân phường lập hồ sơ đề nghị về trên theo 

quy định. Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023. 

Hoàn thành công tác cấp phát 25 sổ hộ nghèo và 74 sổ cận cận nghèo năm 2023. 

Đã giới thiệu việc làm 12/197 lao động, đạt 6,09%; Hiện nay 07 lao động đang 

học định hướng đi (Nhật), 03 lao động đang chờ bay. Huy động 03 lao động tham gia 

sàn giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp. Phối 

hợp Bảo hiểm xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và công tác 

xuất khẩu lao động năm 2023 cho Nhân dân trên địa bàn phường, có hơn 350 lượt 

người tham dự. 

2.4. Văn hóa, thông tin, thể thao 

Hoạt động thông tin – tuyên truyền thực hiện tốt, tập trung tuyên truyền 

các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, quốc 

phòng - an ninh,... đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi nhận thức 

hành vi của Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

3. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính, Giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động lãnh đạo, điều hành và thực 

thi công vụ được giữ vững. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh khen 

thưởng 01 Tập thể Ủy ban nhân dân phường và 01 cá nhân có thành tích trong 

phong trào thi đua cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Chỉ đạo cán 

bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thực hiện hoàn 
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thành lập hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu và nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan, Lưu trữ lịch sử theo quy định4. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính để phục vụ tốt cho tổ chức và cá nhân, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi 

phí trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện 

tử, chính quyền số. Trong tháng, Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai Kế 

hoạch thực hiện mới một mô hình cải cách hành chính “Điện tử tờ khai thủ tục 

hành chính bằng mã QR căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện 

tử VNeID mức độ 2”. 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 

975/975 thủ tục, đạt 100% (không có hồ sơ trễ hẹn). 

4. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối 

thoại, giải quyết đơn, thư và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Phối hợp 

thực hiện nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) một cách cụ 

thể, phù hợp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý 

xã hội và nâng cao trình độ văn hoá pháp lý của công dân. 

4. Quốc phòng - an ninh  

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế 

hoạch của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho cán bộ chiến sĩ, 

dân quân và trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Điều động lực lượng trực 24/24 

bảo vệ cơ quan, chủ động các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên 

địa bàn phường. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường tổ chức Hội nghị sơ kết 

công tác tuyển quân năm 2023. 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tháng được duy 

trì ổn định. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm như: Lập biên bản 

xử phạt 01 đối tượng5 sử dụng trái phép chất ma túy, với số tiền 1.500.000 đồng; 

Kiểm tra và tạm giữ 62 phương tiện xe mô tô (học sinh các điểm trường trên địa 

bàn phường không đủ tuổi đi xe máy) đồng thời mời phụ huynh các em cho làm 

cam kết yêu cầu không vi phạm; Phối hợp Công an thành phố Cao Lãnh kiểm 

tra xử lý 01 cơ sở (kinh doanh phòng trọ) không thực hiện thông báo lưu trú theo 

quy định; Bắt 01 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ đang lẩn 

trốn trên địa bàn phường; Giải quyết 06 vụ va chạm giao thông. Phối hợp Đội 

cảnh sát quản lý về trật tự xã hội Công an thành phố Cao Lãnh tổ chức tập huấn, 

                                           
4 tại Mục 3 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-UBND của UBND 

thành phố Cao Lãnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; quy định tại điểm a khoản 4 Điều 33 Quy 

chế công tác văn thư, lưu trữ được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của 

UBND Tỉnh ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
5 Đối tượng Lê Công Tuấn Anh, sinh năm 1991, tổ 11, khóm Thuận An, phường Hòa Thuận 
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hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEID cho thành viên Tổ 

công tác thực hiện Đề án 06/CP phường Hòa Thuận và Ban nhân dân 5 khóm. 

5. Đánh giá chung 

Ủy ban nhân dân phường tập trung chỉ đạo các ngành, cán bộ, công chức 

bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành 

chương trình công tác tháng đã đề ra. Đến nay đạt 02/14 chỉ tiêu chủ yếu6; 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 thực hiện. 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. 

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số hạn chế như:  

Công tác hướng dẫn tổ chức và cá nhân thực hiện thanh toán không dùng 

tiền mặt và thanh toán trực tuyến trong giao dịch thủ tục hành chính tại đơn vị 

đạt kết quả chưa cao, nguyên nhân do tâm lý người dân còn e ngại, chưa mạnh 

dạng tiếp cận công nghệ mới trong thanh toán điện tử, ngoài ra một bộ phận 

người dân không có tài khoản ngân hàng (nhất là người lớn tuổi)... 

Còn xảy ra tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè sai quy định trên địa 

bàn. Nguyên nhân do ý thức một số người dân cố tình vi phạm, vẫn chưa có 

nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp để tuyên truyền vận động người dân đồng thuận 

chấp hành cùng địa phương. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 4 NĂM 2023 

1. Bám sát Chương trình hành động của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tập 

trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển từng lĩnh vực theo 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

2. Phối hợp tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình được đầu tư 

trên địa bàn phường. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự 

an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và quản lý đất công trên địa 

bàn phường. 

3. Tập trung thực hiện các nguồn thu trên địa bàn phường Hòa Thuận năm 

2023; Vận động hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn 

phường Hòa Thuận. 

                                           
6 Tuyển quân (7505 thanh niên thi hành nghĩa vụ Quân sự, đạt 140%); Thực hiện 01 sáng kiến mô hình cải cách 

hành chính mới năm 2023 
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4. Tiếp tục chú trọng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính 

quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, 

xây dựng chính quyền thân thiện, giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân 

trên địa bàn phường. 

5. Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2023. 

6. Kế hoạch thực hiện chương trình phổ cập bơi, phòng chống tai nạn trẻ 

em  phường Hòa Thuận năm 2023.  

7. Tổ chức giải ngạch và kết nạp mới lực lượng dân quân năm 2023; Xây 

dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2023. 

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Phường Hoà Thuận. 

9. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ trên địa bàn phường. 

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 03 và nhiệm 

vụ chủ yếu tháng 04 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận./. 
 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Ủy ban nhân dân Thành phố; CHỦ TỊCH 
- Phòng TC - KH Thành phố;  
- TT/ĐU – TT/HĐND phường;            
- Chủ tịch, các PCT. UBND phường;  
- MTTQ, các TC CT-XH phường;  
- BND 05 khóm;  
- Lưu: VT.  
 Ngô Hữu Phước 
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