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Số: 226/BC-UBND Tân Quy Đông, ngày 13  tháng 5 năm 2020 
 

BÁO CÁO 
kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực KT-NS  
được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay  

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
 

  
Thực hiện Công văn số 979/VPUBND-HC ngày 06 tháng 5 năm 2020 về 

việc chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Tỉnh. Nay Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả các chính sách 
liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách được Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành 
từ năm 2016 đến nay thực hiện trên địa bàn phường như sau: 
 1. Các văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành:  
 - Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016, của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát 
triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
 - Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016, của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về một số nội dung và mức 
chi cho hoạt động Tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018, của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt 
nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Đồng Tháp giao đoạn 2018 - 2020. 

- Nghị quyết số 199/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018, của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019, của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Nghị quyết số 296/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019, của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng  
hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

2. Kết quả thực hiện trên địa bàn phường: 
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2.1. Công tác triển khai, tuyên truyền các chính sách nêu trên đến các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân là đối tượng thụ hưởng chính sách trên 
địa bàn phường: Ủy ban nhân dân phường thực hiện tuyên truyền các văn bản 
trên trạm Truyền thanh của phường trong thời gian 7 ngày, mỗi ngày 02 lần 
(sáng, chiều) kể từ ngày nhận được văn bản và tuyên truyền trên trang tin điện tử 
của phường để các tổ chức và cá nhân xem. 

2.2. Công tác tham mưu cho UBND Tỉnh trong chỉ đạo, điều hành; các 
biện pháp, giải pháp đã triển khai thực hiện chính sách: Không có. 

2.3. Các văn bản, hướng dẫn thực hiện các chính sách của Hội đồng nhân 
dân Tỉnh do phường ban hành: Không có.  

2.4. Sự phối hợp giữa địa phương với các sở, ngành liên quan trong việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh: Luôn tạo điều kiện thuận lợi 
cho cấp trên triển khai thực hiện các chính sách cho các đối tượng trên địa bàn 
phường được thụ hưởng. 

2.5. Kết quả thực hiện chính sách tại địa phương: 
 - Thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND, UBND phường tạo điều 
kiện thuận lợi và hướng dẫn người dân là thủ tục hành chính xin chuyển đất 
trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (nếu có nhu cầu). 
 - Thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND, chi cho các hoạt động như sau: 
 + Chi hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng quá nhẫn hiệu, thương hiệu, 
sản phẩm theo hình thức hợp đồng với cơ quan tuyên truyền, cơ quan không tin 
đại chúng: Không có. 
 + Chi hỗ trợ các đơn vị xây dựng các điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm, 
bán hàng và kho trung chuyển hàng hóa ở ngoài tỉnh: Không có. 

- Thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND, các chính sách hỗ trợ như sau: 
+  Chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai áp dụng cho đối tượng là 

doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác 
và trang trại có thuê đất trồng lúa, trồng cây ăn trái trong vùng quy hoạch phát 
triển sản xuất nông nghiệp của địa phương: Không có. 

+ Chính sách hỗ trợ cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp có 
tiềm năng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Tháp cho các hộ gia đình, 
cá nhân trên địa bàn phường: Không có. 
 - Thực hiện Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND, trên địa bàn phường có 
01 Hợp tác xã Hoa kiểng Tân Quy Đông, được cấp trên hỗ trợ kinh phí cho 01 
lao động, ngân sách phường không chi.  
 -Thực hiện Nghị quyết số 199/2018/NQ-HĐND, phường Tân Quy Đông là 
phường Làng nghề hoa kiểng, trên địa bàn phường có 01 hợp tác xã Hoa kiểng, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hoa kiểng chỉ mới thực hiện ở các thành viên 
của Hợp tác xã, còn đầu ra sản phẩm hoa kiểng của người dân trồng hoa kiểng 
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trên địa bàn phường tự tìm nơi tiêu thụ. Hằng năm thành phố có chi hỗ trợ cho 
các mô hình trình diễn trồng hoa kiểng cho người dân trên địa bàn như con 
giống, nhà màng, ... 
 - Thực hiện Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND, trên địa bàn phường Tân 
Quy Đông không có cụm công nghiệp. 
 - Thực hiện Nghị quyết số 296/2019/NQ-HĐND, trên địa bàn phường Tân 
Quy Đông có khu công nghiệp C tọa lạc tại khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy 
Đông do tỉnh quản lý, do ngân sách tỉnh chi hỗ trợ. 

3. Những kiến nghị, đề xuất về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các Nghị 
quyết của HĐND Tỉnh, các văn bản của UBND Tỉnh và sở ngành cho phù hợp 
với tình hình, điều kiện sản xuất thực tế hiện nay của tỉnh Đồng Tháp: Không có. 
 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện của UBND phường Tân Quy Đông, 
kính báo đến phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc tổng hợp báo cáo trình UBND 
thành phố để tiếp Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Tỉnh./. 
 
 
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Phòng Kinh tế thành phố; 
- Lưu: VT, (t). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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