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BÁO CÁO   

Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

  năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 
 

 

 Thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ phường 

Hòa Thuận năm 2018; Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội phường năm 2018. Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận báo cáo 

kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Thương mại-dịch vụ 

Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn phường tiếp tục phát triển, 

trong đó các ngành nghề chủ lực của địa phương là dịch vụ nhà trọ, cà phê, ăn 

uống. Từ đầu năm đến nay phát triển mới 63 hộ kinh doanh, 21 hộ kinh doanh 

tạm ngưng hoạt động, tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn hiện là 325/283 hộ, 

tăng 42 hộ kinh doanh so với năm 2017. 

Vận động các hộ dân mua bán ở chợ tự phát Xếp Lá và cầu Sắt Vĩ di dời 

vào chợ Hòa An đảm bảo theo quy định, đến nay việc buôn bán của các hộ dân 

đã đi vào ổn định. Tuy nhiên còn lại 25 hộ chưa chịu di dời1 (bán trong nhà, 

trong đó có 06 có giấy phép kinh doanh) gây khó khăn cho công tác xử lý. 

1.2. Nông nghiệp 

Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ đất trồng hoa màu, 

vườn tạp sang trồng vườn chuyên canh cây ăn trái, hoa kiểng theo hướng phát 

triển nông nghiệp đô thị. Hiện tại diện tích vườn chuyên canh trên địa bàn 

phường chiếm khoảng 43 ha, trong đó diện tích xoài khoảng 41 ha, nhãn 1,25 

ha, cam 0,6 ha, số diện tích còn lại nông dân trồng xen canh hoa màu cũng đem 

lại thu nhập ổn định2.   

Công tác thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được tập 

trung chỉ đạo công chức chuyên môn và các khóm chủ động kiểm tra hệ thống 

cống, đê bao để chủ động trong công tác ứng phó, nên trong năm không có thiệt 

hại về người và tài sản của người dân.  

1.3. Thu chi, ngân sách   
- Ước tổng thu ngân sách: 5.400.000.000đ/4.833.000.000đ đạt 111%. 

- Ước tổng chi ngân sách: 4.900.000.000đ/4.833.000.000đ đạt 101%. 

                                           
1 15 hộ chợ tự phát Cầu  Sắt Vĩ (có 04 hộ có giấy phép kinh doanh); 10 hộ chợ tự phát Xếp Lá (có 02 hộ có giấy 

phép kinh doanh). 
2 Trong năm đã vận động chuyển đổi được 1,1 ha/0.5ha (xoài chuyên canh), đạt 220% chỉ tiêu kế hoạch. 
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- Các nguồn thu đều đạt vượt chỉ tiêu trên giao3. 

  1.4. Công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường 

 1.4.1. Công tác quản lý trật tự đô thị 

  Chỉ đạo công chức quản lý đô thị phối hợp cùng Công an, Quân sự, Ban 

bảo vệ dân phố phường thường xuyên ra quân lập lại trật tự mua bán tại 02 điểm 

chợ tự phát và các tuyến đường trên địa bàn, tháo dỡ các bảng hiệu, mua bán 

hàng rong và các vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường, nhắc nhở 151 trường hợp 

lấn chiếm vỉa hè làm nơi mua bán, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 18 

trường hợp đậu đỗ xe dưới lòng đường với số tiền trên 11.000.000đ. Từ đó hạn 

chế những trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. 

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp xây 

dựng không phép, sai phép gắn với công tác chỉnh trang lập lại trật tự đô thị trên 

địa bàn4, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phường, 

tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn phường thực hiện tốt việc xây 

dựng và sửa chữa nhà đúng theo quy định5. Đồng thời lập biên bản nhắc nhở 13 

trường hợp xây dựng không phép, 02 trường hợp xây dựng sai phép, Ủy ban 

nhân dân phường đã yêu cầu người dân tự khắc phục tháo dỡ và bổ sung giấy 

phép xây dựng theo quy định (đã khắc phục 12 trường hợp, còn 03 trường hợp 

báo cáo về Thành phố giao cho các ngành Thành phố tham mưu Ủy ban nhân 

dân Thành phố xử lý). 

Phối hợp Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh 

bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình tuyến điện Rạch Xếp Lá (đoạn 

từ đường Võ Văn Trị đến đường Lò Rèn); sửa chữa, nâng cấp phai cống Cái 

Sơn, đến nay đã bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản 

xuất cho người dân. Phối hợp Điện lực thành phố Cao Lãnh thi công xong lưới 

điện hạ thế ở tổ 6, khóm Thuận An (hẽm đường đất ông Nguyễn Văn Triển). 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường bàn giao 02 tuyến điện chiếu sáng đường 

Huỳnh Thúc Kháng và hẽm Sở kế hoạch đầu tư cho Ban Quản lý công trình 

công cộng thành phố Cao Lãnh quản lý. 

1.4.2. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường 

  Công tác giải quyết các thủ tục hồ sơ về lĩnh vực địa chính được thực 

hiện theo quy định6. Quản lý tốt các thửa đất công và các thửa đất thu hồi ngoài 

dự án. Phối hợp Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh 

                                           
3 Các nguồn thu: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 15.089.200/11.300.000đ đạt 133,53%; Quỹ Phòng chống thiên tai: 

37.869.500đ/43.200.000đ đạt 87,66%; Thuế đất Phi nông nghiệp: 145.360.140đ/190.418.898đ đạt 76,34%; 

Chứng thực: 136.710.000đ/100.000.000đ đạt 136,71%. 
4 Phối hợp các đoàn thể phường tổ chức 06 đợt phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, tổng vệ sinh môi trường 

ở các tuyến đường, lòng sông, lề đường trên đị bàn, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, qua đó có trên 240 

lượt đoàn viên, hội viên các đoàn thể tham gia. 
5 Nhận 44 giấy phép xây dựng và 58 giấy thông báo khởi công do Thành phố cấp; phúc đáp đơn xin sửa nhà, cất 

nhà tạm, xây dựng hàng rào: 45 trường hợp; xác nhận chỗ ở hợp pháp: 49 trường hợp. 

6 Xác nhận hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất: 57 hồ sơ; xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp, gia hạn 

thời hạn sử dụng đất: 27 hồ sơ; sở hữu nhà ở: 10 hồ sơ; đơn ghi nợ QSD đất: 39 hồ sơ. 
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bàn giao nền tái định cư trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp cho 116 hộ 

dân được kịp thời.  

 Công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải luôn được quan tâm, Ủy ban 

nhân dân phường có kế hoạch kết phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị-xã hội phường ra quân làm vệ sinh môi trường thông qua các hoạt 

động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3, ngày Môi trường thế giới 05/6 gắn 

với việc thực hiện văn minh đô thị…, trên một số tuyến đường người dân còn bỏ 

rác, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường và 

để rác đúng nơi quy định. Tiếp tục vận động thu gom rác ở 02 tuyến còn lại 

(đường Cái Sơn, đường nhánh Nguyễn Thái Học), nâng tỷ lệ thu gom rác trên địa 

bàn đạt trên 95%, đối với những khu vực không có điều kiện thu gom rác, phường 

vận động người dân đào hố và tiêu hủy.  

1.5. Tình hình thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long - tiểu dự án thành phố Cao Lãnh 

Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp kịp thời với các ngành thành phố 

trong công tác triển khai dự án cũng như vận động các hộ dân cho làm đường, 

vỉa hè, bờ kè của các công trình trên địa bàn và kịp thời giải quyết các vấn đề 

vướng mắc về mặt bằng trong quá trình thi công công trình. Tổng số công trình 

trên địa bàn thực hiện thi công trong năm 2018 là 14 công trình, có 757 hộ bị 

ảnh hưởng, đến nay có 04 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng7, 10 

công trình đang thi công8 (tiến độ khoảng 60%-90%), góp phần thuận tiện cho 

người dân trong việc kinh doanh, sinh hoạt. Tuy nhiên, có một trường hợp phải 

thực hiện cưỡng chế và một số hộ phải phối hợp với các ngành Thành phố và 

đoàn thể chính trị - xã hội phường vận động nhiều lần nhưng vẫn không cho thi 

công.   

2. Về văn hoá – xã hội 

2.1. Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo 

Năm học 2017-2018, trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục 

mầm non đạt tỉ lệ 100%; Hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ học sinh 

giỏi THCS đạt 19,51%, loại khá 33,95%, Trung bình 39,88%, yếu 6,17%, kém 0,49%,  

nhìn chung tỷ lệ học sinh khá, giỏi có tăng hơn so với năm học 2016-2017 (giỏi tăng 

2,07%, khá tăng 2,4%). Tình hình học sinh ra lớp, khai giảng năm học 2018 – 

2019 được đảm bảo, các trường tổ chức khai giảng chu đáo, an toàn, vui tươi, 

thầy và trò phấn khởi bước vào năm học mới. 

Tổ chức thực hiện Tháng khuyến học năm 2018, đã vận động các cá nhân, 

đơn vị tài trợ ủng hộ với số tiền 22.000.000đ và 3.200 quyển tập, đã tổ chức trao 

20 suất học bổng, trị giá 11.600.000đ và 1.690 quyển tập, 02 bộ bàn ghế học tập 

                                           
7 Công trình đã hoàn thành: Đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ Nguyễn Thị Lựu đến đường Hòa Tây); Lia 7a; 

đường Võ Văn Trị mở rộng; tuyến điện sinh hoạt rạch Xếp Lá. 
8 Công trình đang thi công: đường nhánh Nguyễn Thái Học (đường Trại Bò); Kè sông Cao Lãnh; Lia 7, 7b, 

đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Lò Rèn; kè Hòa Đông; đường Nguyễn Văn Tre nối dài,..; lia 10b đã bơm cát san lấp 

và đặt cống, hiện ngưng thi công; tuyến điện sinh hoạt tổ 6 khóm Thuận An. 
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cho các em học sinh nghèo vượt khó nhân dịp đầu năm học 2018-2019 (20 em 

nhận học bổng, 100 em nhận quà).   

2.2. Lĩnh vực Y tế 

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phòng chống dịch bệnh luôn được 

đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Trạm Y tế phường tổ chức 

khám cho 723 lượt người, đáp ứng nhu cầu đến khám và điều trị bệnh của người 

dân. Tình hình bệnh sốt xuất huyết: Có (11/19 ca), giảm 08 ca so với cùng kỳ; 

Bệnh tay chân miệng: Có (61/61 ca), không tăng không giảm so với cùng kỳ9. 

Kết hợp các ngành chức năng kiểm tra 80 cơ sở kinh doanh, ăn uống chấp 

hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm, trong đó có 26 cơ sở vi phạm10 

(chiếm tỷ lệ 32,5%), các lỗi vi phạm chủ yếu như: người kinh doanh chưa khám 

sức khỏe, bán hàng hết hạn sử dụng, hết hạn giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh 

thực phẩm,… Trong năm, trên địa bàn phường không xảy ra trường hợp ngộ độc 

thực phẩm.  

 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 10,18%, giảm 0,16% so 

với năm 2017; Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em > 95% (107/102 trẻ), đạt 104,9%; Tỷ lệ 

người dân tham gia BHYT 75,56%, đạt 92,14 chỉ tiêu. 

 2.3. Lĩnh vực Văn hoá – thông tin, thể thao  

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên 

dưới nhiều hình thức, đặc biệt là tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân 

Mậu Tuất 2018, hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, của đất nước, đáp 

ứng nhu cầu của người dân11, có 5/5 khóm đạt chuẩn khóm văn minh – đô thị và 

an toàn về an ninh trật tự năm 2018.   

Phối  hợp  cùng  phường  Đoàn  tháo  gỡ  các  pano, áp  phích, tờ  quảng  

cáo không đúng quy định và hết hạn, quảng cáo tư vấn cho vay ở các tuyến 

đường trên địa bàn phường. Tuyên truyền trên trạm tuyền thanh phường về năm 

văn minh đô thị năm 2018, các văn bản pháp mới ban hành, các thủ tục hành 

chính,… đảm bảo về nhu cầu thông tin cho người dân.   

2.4. Công tác Lao động, thương binh và xã hội 

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội, Ủy ban 

nhân dân đã phối hợp cùng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc và 

các đoàn thể phường tổ chức thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, 

cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,... nhân dịp Lễ, Tết12,.. Hội đồng xác 

                                           
9 Thuận Trung:  Không có SXH, TCM: 14 ca; Thuận An:  SXH: 01 ca, TCM: 17 ca; Thuận Phú:  SXH: 02 ca, 

TCM: 12 ca; Thuận Nghĩa:  SXH : 06 ca, TCM: 07 ca; Thuận Phát:  SXH: 02 ca, TCM:  11 ca. 
10 Thuận Phú:  24 cơ sở (vi phạm 10 cơ sở); Thuận Phát:  24 cơ sở (vi phạm 02 cơ sở); Thuận Trung: 08 cơ sở 

(vi phạm 04 cơ sở); Thuận Nghĩa: 11 cơ sở (vi phạm 05 cơ sở); Thuận An: 13 cơ sở (vi phạm 05 cơ sở). 
11 Có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả có 1.605/1.773 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 90,52%; 

co 1.315/1.605 hộ đạt gia đình thể thao, đạt 81,93%; gia đình người cao tuổi không vi phạm pháp luật có 

527/546 hộ đạt 96,52%; gia đình học tập có 1.605/1.773 hộ đạt 90,52%. Tổ chức 05 lớp phổ cập bơi phòng 

chống tai nạn đuối nước cho cho 129/125 trẻ, đạt 103,2% chỉ tiêu.  
12 Thăm và tặng quà cho trên 1.300 lượt người, với tổng số tiền trên 574.000.000đ và 6.790kg gạo cùng một số 

nhu yếu phẩm; hỗ trợ gạo hàng tháng cho 22 hộ nghèo neo đơn 10kg gạo/1 hộ/1 tháng. Hỗ trợ đời sống cho 02 

đối tượng chính sách với tổng số tiền 30.000.000đ (ông Nguyễn Văn Tư, ở khóm Phát và ông Lê Văn Hưng, ở 

khóm Thuận An). 
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định mức độ khuyết tật và Trợ giúp xã hội phường xét làm hồ sơ đề nghị thành 

phố Cao Lãnh chi trợ cấp hàng tháng cho 22 đối tượng theo qui định.  

Tổ chức rà soát, đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sống 

bằng nghề nông có mức sống trung bình cuối năm 2018, kết quả 16/16 hộ thoát 

nghèo (đạt 100% chỉ tiêu), bổ sung 01 hộ nghèo mới, tổng số hộ nghèo hiện nay 

là 55 hộ nghèo, tỷ lệ: 2,48% và 12 hộ thoát cận nghèo, số hộ cận nghèo hiện nay 

là 85 hộ, tỷ lệ: 3,84%. Vận động xây dựng được 05/02 căn nhà tình thương, đạt 

250% chỉ tiêu. 

Giải quyết cho 318 hộ được vay với tổng dư nợ 8.407.000.000 đồng từ 

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (không có nợ quá hạn), 

đã giúp cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn vay để học tập, giải quyết 

việc làm và xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của người dân tại 

địa phương. Giới thiệu việc làm cho 196/195 lao động có việc làm trong và 

ngoài tỉnh, đạt 100,51% chỉ tiêu; có 04/04 lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng đạt 100% chỉ tiêu, hiện có 04 lao động đang học lớp 

định hướng đi Nhật Bản.  

2.5. Công tác thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị  

Thực hiện phong trào Ngày thứ sáu “xanh-sạch-đẹp”, Ủy ban nhân dân 

phường đã tổ chức phát động trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và 

tuyên truyền người dân tham gia thực hiện làm vệ sinh nơi làm việc, nơi ở, đã 

thực hiện được 28 đợt, có trên 840 lượt cán bộ, công chức và 1.216 đoàn viên, 

hội viên và nhân dân tham gia. Tuyên truyền vận động người dân giữ vệ sinh 

chung khi ăn uống không xả rác dưới bàn ăn mà để vào sọt rác; không lấn chiếm 

vỉa hè để sử dụng vào mục đích khác ngoài việc dành cho người đi bộ; việc 

dựng rạp dưới lòng đường tổ chức đám tiệc ảnh hưởng đến việc đi lại của các 

phương tiện giao thông. Bên cạnh đó phường đăng ký thực hiện tuyến đường 

văn minh (đường Nguyễn Thái Học) và các khóm đăng ký tuyến phố văn minh, 

nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô 

thị trên địa bàn. 

2.6 Công tác Hội người cao tuổi - Hội CTĐ và các tổ chức xã hội khác 

Lãnh đạo Hội Người Cao tuổi  và  Hội Chữ thập đỏ phường  tổ chức kiện 

toàn bổ sung chức danh  UV.BCH,  UV.BTV, Chủ  tịch  Hội  Người  Cao  tuổi  

và  Hội  Chữ  thập  đỏ. Các tổ chức Hội còn tuyên truyền trong hội viên và nhân 

dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em nghèo có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. 

 Hội Cựu giáo chức phường vận động 51 nhà hảo tâm trong và ngoài 

phường hỗ trợ quà Tết cho thầy cô khó khăn về kinh tế, giúp đỡ học sinh nghèo 

hiếu học, hỗ trợ giáo dục, công tác an sinh xã hội với tổng số tiền 31.500.000đ. 
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Bên cạnh đó còn vận động 10 nhà hảo tâm ủng hộ 11.200.000đ và 950 quyển tập 

hỗ trợ cho các lớp sinh hoạt hè năm 2018 trên địa bàn phường. 

Hội Khuyến học phường hiện có 02 dòng họ học tập hoạt động có hiệu 

(dòng họ Lê Văn Huỳnh ở khóm Thuận Phú và dòng họ Lê Văn Nhở ở khóm 

Thuận Phát), năm học 2017 – 2018, 02 dòng họ học tập đã tặng 170 suất học 

bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong và ngoài phường với tổng số 

tiền 149.500.000đ. Bên cạnh đó Hội còn tặng 660 quyển tập cho các em học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các khóm và 02 điểm trường THCS, Tiểu học trên 

địa bàn. 

 Câu lạc bộ Hưu trí, Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài duy trì sinh 

hoạt định kỳ, tuyên truyền trong hội viên hiện tốt các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tham gia tốt các hoạt động 

xã hội ở địa phương. 

3. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng 

an ninh 

3.1. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

Các hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền được nhận và giải quyết đảm bảo 

các hồ sơ đều được trả sớm và đúng hạn13. Thường xuyên cập nhật, niêm yết các 

văn bản mới và thay thế các văn bản không còn hiệu lực.  

Thực hiện tốt phần mềm tiếp nhận và trả kết quả, phần mềm Eoffice trong 

thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Tổ chức triển khai trong cán bộ, 

công chức, các ban ngành, đoàn thể và tuyên truyền trong nhân dân về sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân của Trung tâm 

hành chính công tỉnh Đồng Tháp và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban 

nhân dân Thành phố.  

Trình Hội đồng nhân dân phường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 202114; thực hiện chuyển đổi vị trí công 

tác đối với Kế toán và Địa chính – Xây dựng15. 

 Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức 01 cuộc tiếp xúc của 

Đại biểu Quốc hội với cử tri phường Hòa Thuận16; 09 cuộc tiếp xúc cử tri cho 

đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố Cao Lãnh và phường17. 

Thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm sắp xếp một số tổ 

chức trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021. Tổng số cán bộ, 

                                           
13 Tổng số hồ sơ nhận 13.632 hồ sơ, trong đó trả sớm 450 hồ sơ, đúng hạn 13.180 hồ sơ, chưa tới hạn 2 hồ sơ, 

không có hồ sơ trễ hạn. 
14 Ông Nguyễn Văn Tha thay cho ông Võ Minh Khanh do điều động công tác về Ban Tổ chức Thành ủy. 
15 Ông Đoàn Tấn Hòa thay cho ông Mai Tấn Lực, ông Ngô Minh Tuấn thay cho ông Trần Quốc Thanh, thực 

hiện theo Nghị định 150/2013/NĐ-CP, ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 158/2007/NĐ-

CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn quy định chuyển đổi vị trí 

công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
16  Có 107 cử tri tham dự, có 11 ý kiến với 20 nội dung xoay quanh các vấn đề như đẩy mạnh xử lý các cơ sản 

xuất phân bón giả, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế,....Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã giải trình 

những vấn đề cử tri quan tâm, tiếp thu, tổng hợp và có tiếng nói phù hợp tại các diễn đàn của Quốc hội. 
17 Có 460 lượt cử tri tham dự. Qua các buổi tiếp xúc có 29 ý kiến, với 55 nội dung, đã giải trình 50 nội dung, còn 

05 nội dung ghi nhận thuộc thẩm quyền của Thành phố. 
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công chức phường theo quy định là 43 cán bộ, công chức, hiện nay đã thực hiện 

tinh giản biên chế, số lượng cán bộ, công chức hiện tại là 35/43.18 Đồng thời 

thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ khóm đồng thời là Trưởng khóm, có 5/5 

khóm đã thực hiện Bí thư Chi bộ khóm đồng thời là Trưởng khóm.19 

  3.2. Quốc phòng - an ninh  

 3.2.1. An ninh trật tự 

 Tình hình an ninh chính trị ổn định.  

Về trật tự xã hội, an toàn giao thông: trật tự xã hội xảy ra 17/18 vụ, giảm 

01 vụ so với năm 2017; phạm pháp hình sự xảy ra 10 vụ tăng 03 vụ so với năm 

2017 (10/07)20, trong đó xảy ra 01 vụ giết người, cướp tài sản; 01 vụ tai nạn giao 

thông chết người; giải tán 544/389 TTN tụ tập đêm khuya; tuần tra trật tự an 

toàn giao thông, xử phạt 95 trường hợp. 

           Phối hợp cùng Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức đánh 

giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của Cảnh sát khu vực21 và tuyên truyền 

trên địa bàn 05 khóm về phòng chống tội phạm trộm cắp, ma túy, cho vay tín 

dụng đen, công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư và vệ sinh môi trường. 

Thường xuyên nhắc nhở các hộ dân, cơ sở kinh doanh thực hiện công tác PCCC 

đúng theo quy định22. 

Tổ chức tổng kiểm tra nhân hộ khẩu trên địa bàn, qua kiểm tra hiện có 

1.884 hộ thường trú, với 7.381 nhân khẩu; 122 hộ tạm trú, với 2.164 nhân khẩu 

và thực hiện thu thập thông tin dân cư trên địa bàn phường. 

3.2.2. Quân sự địa phương 

Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì, thực hiện nghiêm; tổ chức 

giao quân năm 2018 đạt chỉ tiêu được giao (04/04). Tổ chức lễ giải ngạch lực 

lượng dân quân (20 lực lượng) và kết nạp mới (20 lực lượng) nhân ngày truyền 

thống dân quân tự vệ 28/3. Điều động 33 đồng chí tham gia huấn luyện và tham 

gia tốt hội thao do Ban chỉ huy Quân sự Thành phố tổ chức23. 

                                           
18 . Qua sắp xếp, hiện tại số cán bộ, công chức phường là 35, có 4 chức danh thực hiện kiêm nhiệm: Công chức 

Văn hóa – Xã hội kiêm Truyền thanh, Nội vụ kiêm Văn phòng UBND, Văn phòng Đảng ủy kiêm Tuyên giáo, 

Kiểm tra kiêm Tổ chức; 3 chức danh chưa bố trí: Phó Chủ tịch Hội nông dân, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, Phó 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường. 
19 Theo công văn số 634-CV/TU, ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tổ chức 

bộ máy; Công văn số 169-CV/ĐU, ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Đảng ủy phường Hòa Thuận về thực hiện chủ 

trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng khóm. Đến nay đã có 5/5 khóm thực hiện. 
20 Đưa 03 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP và 03 đối tượng đưa vào 

quản lý, giáo dục tại địa phương theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP; 05 đối tượng thanh thiếu niên vào quản lý 

theo  Nghị  định  111/2013/NĐ-CP  của  Chính  phủ; 02  đối  tượng  vào  quản  lý  thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 
21 Có 217 người dân tham dự và đóng góp 21 ý kiến (07 ý kiến cho Công an phường và 14 ý kiến cho CSKV). 
22 Phối hợp Đội QLHC kiểm tra 04 cơ sở (02 cơ sở thu mua phế liệu, 01 cửa hàng tạp hóa, 01 cửa hàng gas) lập 

biên bản nhắc nhở trang bị bình chữa cháy theo quy định và thu hồi 11 bình gas mini tiệm tạp hóa. 

23 Đưa 08 đ/c LLDQ (04 nam, 04 nữ) tham gia hội thao tại BCH Quân sự thành phố với 03 môn quân sự phối 

hợp năm 2018, kết quả đơn vị xếp hạng 6 toàn đoàn và giải 03 toàn năng đối với nam. 
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Phối hợp tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm I năm 2018; Tổ chức 

xét duyệt chính trị và bình nghị thanh niên ra dân lần 01 để bình xét công dân đủ 

điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 cho 84 thanh niên. 

 3.3. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hòa 

giải cơ sở 

3.3.1. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

 Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND phường thực hiện theo lịch 

tiếp công dân hàng tuần, tiếp nhận những thông tin và giải quyết các kiến nghị, 

phản ánh của người dân được kịp thời, chủ yếu là các vụ việc tranh chấp. Trong 

năm 2018, phường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm 

quyền giải quyết. 

3.3.2. Công tác hòa giải cơ sở   

Hội đồng hòa giải phường nhận 07 vụ (02 dân sự, 05 đất đai), hòa giải 

thành 06/07 vụ (04 đất đai, 02 dân sự), đạt 85,71%, không thành 01 vụ đất đai. 

Tổ hòa giải nhận 11 vụ dân sự, hòa giải thành 10 vụ, không thành 01 vụ.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt được 

 Ủy nhân dân phường đã cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của 

Thành phố, Chương trình hành động của Đảng ủy phường, Nghị quyết của của 

HĐND phường về phát triển kinh tế -xã hội năm 2018 thành Kế hoạch phát triển 

kinh tế -xã hội năm 2018 của UBND phường; đồng thời, tổ chức triển khai kịp 

thời nhiệm vụ năm 2018 cho từng thành viên UBND, các ngành và cán bộ công 

chức phường tổ chức thực hiện. Kết quả đến nay đã đạt 20/25 chỉ tiêu (trong đó 

có 11/25 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch). 

Thu ngân sách đạt vượt so với dự toán, thương mại-dịch vụ tiếp tục phát 

triển so với cùng kỳ; các công trình, dự án Thành phố đầu tư đều được triển khai 

thực hiện đúng quy định và kịp thời, đa số được người dân đồng thuận; thực 

hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận từ đó cuộc 

sống của người dân tại địa phương được khá hơn; tình hình an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; việc thực hiện cải cách thủ tục 

hành chính được công khai, đúng quy định, công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, chất lượng.  

 2. Hạn chế 

Dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn phường còn một số hộ dân không cho 

thi công đường dạo và rảnh thoát nước kè sông Cao Lãnh, chưa thống nhất bàn 

giao mặt bằng công trình đường Nguyễn Văn Tre nối dài, buộc phải cưỡng 

chế.24 

Các hộ dân còn mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, người mua đậu đổ xe 

không đúng nơi quy định, vứt rác bừa bãi vẫn còn xảy ra. 

Tình hình trộm cắp vẫn còn; tình hình an ninh trật tự xã hội xảy ra một vụ 

giết người, cướp tài sản (chết 1 người), một vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết 

người; thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya vẫn còn xảy ra. 

                                           
24 Hộ ông Phạm Văn Thuận, khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận. 
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Còn một số trường hợp xây dựng không phép, sai phép. 

Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cán bộ, công chức và người dân chưa thực 

hiện nộp hồ sơ trực tuyến. 

 3. Nguyên nhân của hạn chế 

Tổ vận động của phường đã vận động nhiều lần, người dân vẫn không cho 

làm, yêu cầu bồi thường và hỗ trợ tái định cư, nhưng không có cơ sở xem xét 

giải quyết, phải tiến hành thực hiện cưỡng chế thu hồi đất (01 hộ). 

Khi có lực lượng tuần tra thì việc mua bán tại 02 chợ tự phát được trật tự, 

khi vắng lực lượng tuần tra thì việc mua bán lấn chiếm lòng, lề đường lại tái 

diễn, mặc dù địa phương đã tuyên truyền vận động, nhưng ý thức người dân 

chưa cao. 

Việc trộm cắp diễn ra vào thời điểm không có lực lượng tuần tra của Công 

an, Quân sự, Bảo vệ dân phố và đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp thường 

vào đêm khuya, lúc gần sáng. 

Người dân tự ý xây dựng không phép, mặc dù phường đã lập biên bản yêu 

cầu ngưng thi công và hướng dẫn bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định25. 

Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố các vụ việc. 

Hồ sơ trực tuyến có triển khai nhưng việc nộp hồ sơ chưa có, do địa bàn 

phường gần so với nhà dân, nên người dân đến nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân 

dân phường. 

 

PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2019 

Căn cứ những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội phường năm 2018,  

UBND phường Hòa Thuận xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 

2019 như sau: 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

 Các công trình Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long-

tiểu dự án thành phố Cao Lãnh đã và đang thực hiện hoàn thành, tạo điều kiện 

cho kinh tế phường ngày càng phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

của các ngành có chuyển biến tích cực, góp phần ổn định và phát huy hiệu quả. 

Sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận 

của nhân dân trên địa bàn là yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của phường. 

2. Khó khăn, thách thức  

Kinh tế chưa thật sự ổn định vững chắc, phường chưa có nhiều doanh 

nghiệp vừa và lớn đầu tư trên địa bàn, nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát 

triển. Sản xuất nông nghiệp chưa liên kết để tạo ra giá trị sản phẩm chất lượng 

cao. 

Công tác tham mưu đề xuất, của một số cán bộ, công chức có lúc chưa kịp 

thời, thiếu tính chuyên nghiệp. Những tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến 

                                           
25 Xây dựng quán cà phê và sân bóng đá không phép tại tuyến đường Thiên Hộ Dương, đoạn ngang Trường 

CĐCĐ Đồng Tháp. 
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của tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp sẽ ảnh hưởng đến phát triển sản xuất 

và đời sống của người dân. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

 Đảm bảo cân đối thu-chi ngân sách đúng qui định; thu các nguồn thu đạt 

chỉ tiêu thành phố giao. 

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế đặc biệt là lĩnh vực 

thương mại - dịch vụ là trọng tâm để thúc đẩy phát triển mạnh và bền vững. 

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, an toàn giao 

thông, bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị. 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tính hiệu quả, công 

khai, minh bạch trong các chính sách của Nhà nước.  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

Năm 2019, phường đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm:  

* Về kinh tế 

 (1) Phấn đấu phát triển 10 cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch 

vụ. 

 (2) Thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu thành phố giao.   

* Văn hóa - xã hội 

 (3) Tỷ lệ trẻ dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng: <12% (giảm 0,1% so với 

cùng kỳ). 

 (4) Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em: > 95%. 

 (5) Duy trì tỷ lệ huy động trẻ em 05 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%; trẻ em 

06 tuổi vào lớp 01 đạt 100%; học sinh tiểu học ra lớp đạt 100%; THCS đạt   

95% trở lên.  

(6) Duy trì đạt chuẩn phường phù hợp với trẻ em. 

(7) Số hộ đạt 03 tiêu chuẩn GĐVH: 85%. 

(8) Phấn đấu có 5/5 khóm đạt khóm văn minh đô thị. Phường đạt chuẩn 

phường văn minh đô thị. 

(9) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm 0,3% (07 hộ) so với tổng số hộ. 

(10) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 90,32%.  

(11) Xây dựng 02 căn nhà tình thương.  

(12) Giới thiệu việc làm cho người lao động: 195 lao động. 

(13) Đưa người đi lao động nước ngoài theo hợp đồng theo chỉ tiêu thành 

phố: 04 lao động. 

 *Về quốc phòng-an ninh  

 (14) Phấn đấu kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự, không có trọng án. 

 (15) Không có điểm nóng về tệ nạn xã hội, tỷ lệ tệ nạn xã hội giảm so với 

năm 2018. 

 (16) Duy trì số lực lượng tập hợp dân quân tự vệ đạt: 1,92% trở lên so với 

dân số. 

 (17) Đưa quân đạt chỉ tiêu trên giao: 100%. 

* Về giải quyết khiếu nại, hòa giải 
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(18) Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: 98%. 

(19) Tỷ lệ hòa giải thành: 80%.   

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

1. Về phát triển kinh tế 

Tập trung ưu tiên đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, tạo điều kiện 

cho người dân phát triển kinh tế.   

Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với phát 

triển nông nghiệp đô thị, liên kết sản xuất. 

Thực hiện tốt việc thu chi ngân sách đảm bảo đúng chỉ tiêu, kế hoạch. Tập 

trung thực hiện các giải pháp thu các nguồn thu và thu thuế đất phi nông nghiệp 

đạt chỉ tiêu trên giao. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức về 

thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Tuyên truyền cho người dân hiểu rõ các văn bản quy định về xây dựng, 

kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng nhà không phép, sai phép và cập sông 

rạch; mua bán lấn chiếm lòng, lề đường.   

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng kế hoạch đề phòng khi 

có thiên tai xảy ra, nhằm giảm thiệt hại tài sản của người dân. 

2. Về văn hóa - xã hội 

  Nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, chú trọng giáo dục đạo đức, 

kỹ năng sống, hành vi ứng xử cho học sinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo 

dục; khuyến học, khuyến tài.   

Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia về sức khỏe cộng đồng, đảm 

bảo mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu. 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực 

phẩm, vận động người dân không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi 

và chế biến thực phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân 

tham gia bảo hiểm y tế.  

Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với đối tượng chính sách và đối tượng xã 

hội; Đẩy mạnh công tác giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm. Tập trung vận 

động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng. 

Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về công tác bảo 

vệ môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nếp sống văn 

minh đô thị. Giữ vững và phát triển mạnh phong trào "Xây dựng đời sống văn 

hóa – Đô thị văn minh” một cách thiết thực, hiệu quả.  

3. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững về chuyên môn, nghiệp vụ, trách 

nhiệm với công việc. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những các hành vi nhũng 

nhiễu, tiêu cực, đồng thời mỗi cán bộ, công chức phải chủ động phối hợp trong 

giải quyết các công việc phát sinh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả mô hình một cửa điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

xử lý văn bản của công chức chuyên môn, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
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mức độ 3, 4. Tiếp tục rà soát đề xuất đơn giản hóa, công khai, minh bạch, cải 

tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Duy trì việc thực hiện tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

phường theo đúng quy định và tập trung giải quyết các đơn khiếu nại của người 

dân kịp thời, đúng luật định.  

4. Quốc phòng, an ninh 

 Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; xây 

dựng lực lượng, huấn luyện, tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao. Củng cố vững 

chắc thế trận an ninh nhân dân gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân; Tăng 

cường các biện pháp đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị; sẵn sàng lực 

lượng, phương tiện tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019 của Ủy ban nhân dân 

phường Hòa Thuận./. 

 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- UBND TPCL; (b/c)  KT. CHỦ TỊCH 
- TT/Đ.U – HĐND phường; (b/c)  PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, P.CT. UBND phường;  
- Các ngành, đoàn thể phường;  
- Ban nhân dân các khóm (t/h);  
- Lưu: VT.  
  
 Nguyễn Văn Tha 
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