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

XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Về kinh tế 

a) Sản xuất công nghiệp-TTCN 

Hoạt động sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn trong 9 tháng đầu 

năm2020 có bước tăng trưởng chậm do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19. Trên địa bàn 

có 10 công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp C; 25 cơ sở gồm chế biến lau 

bóng gạo, kinh doanh cám, kinh doanh mua bán gas, kinh doanh xăng dầu, … đến 

thời điểm này vẫn duy trì hoạt động ổn định. 

b) Thương mại-dịch vụ 

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ sau khi thực hiện giãn cách xã hội đã có 

bước phát triển trở lại. Toàn phường hiện có 215 cơ sở, cụ thể như ăn uống 37 cơ 

sở, dịch vụ 45 cơ sở, sản xuất kinh doanh 32 cơ sở, thương nghiệp 96 cơ sở, vận 

tải 05 cơ sở. Việc kinh doanh luôn đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực 

phẩm và tuân thủ các quy định của pháp luật.  

c) Sản xuất nông nghiệp 

- Diện tích sản xuất lúa xuống giống 175/260 ha, đạt 67,31% (xuống giống 

vụ lúa Đông Xuân năm 2020 là 80 ha, đã thu hoạch được 80 ha, năng suất 06 

tấn/ha; vụ lúa Hè Thu là 60 ha,năng suất 05 tấn/ha; xuống giống vụ Thu Đông 35 

ha, năng suất bình quân 4,5 tấn/ha); hoa màu xuống giống 3,7 ha, đạt 74% kế 

hoạch; diện tích hoa kiểng toàn phường là 300 ha, đạt 100% kế hoạch (tăng 10 

ha so với năm 2019). 

- Về sản xuất hoa kiểng: Nhân dân đã vận chuyển khoảng 690.000 bội hoa 

kiểng các loại, 6,7 triệu bội kiểng lá trang trí nội thất, hoa công trình và cây công 

trình đến các tỉnh phục vụ trang trí công trình đón tết Canh Tý năm 2020. Tình 

hình hoa trổ bông đúng tết khoảng 80%, trổ sớm khoảng 10% (nhưng vẫn tiêu 

thụ được), về giá cả so với năm 2019 vẫn giữ ổn định không tăng. Tổng diện 

tích hoa kiểng tết khoản 39,3 ha; năm nay nhìn chung việc tiêu thụ hoa kiểng tại 

các chợ bán chậm. Tổ chức thành công hội thi hoa kiểng lần thứ 6 năm 2020 với 

217 tác phẩm dự thi, qua đó khen thưởng cho 111 giải, từ nguồn kinh phí xã hội 

hóa.Về sinh hoạt của các Hội Quán thực hiện theo định kỳ.  
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d) Thu, chi ngân sách  

Tổng thu ngân sách 7.524.308.355đồng, đạt 98,08%, trong đó thu ngân 

sách tại địa phương được 494.382.355đồng, đạt 81,58%; tổng chi 4.919.512.000 

đồng, đạt tỷ lệ 64,12%. Thu quỹ phòng chống thiên tai được 21.989.857 đồng, 

đạt 73,57%; quỹ đền ơn đáp nghĩa được 7.800.000 đồng, đạt 104%; thu thuế đất 

phi nông nghiệp được 67.079.619 đồng. 

e) Xây dựng cơ bản  

Công trình nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ phường Tân Quy 

Đông, hạng mục: sửa chữa, đã hoàn thành xong, với kinh phí sửa chữa là 

68.590.000 đồng. Công trình Văn phòng Ban nhân dân 04 khóm, hạng mục: 

Nâng cấp - Sửa chữa, công trình đã hoàn thành xong, với kinh phí xây dựng là 

89.515.000 đồng.Do nhu cầu bàn giao, mặt bằng  cho Công an phường để xây 

dựng mới trụ sở làm việc Công an phường, UBND phối hợp với các ngành 

chuyên môn tiến hành làm biên bản giám định để tháo dỡ mặt trước hội trường 

UBND phường, kết quả đã thực hiện xong công trình; thực hiện xong công trình 

lót nền sân đan khu hành chính phường Tân Quy Đông. Công trình đường Đoàn 

Thị Điểm (giai đoạn 2), hạng mục: kè gia cố sạt lở do Ban Quản lý công trình 

Đô thị Thành phố làm chủ đầu tư, gồm 07 đoạn với tổng chiều dài 168m,tiến độ 

thi công đạt 85%; công trình đường Phạm Hồng Thái, hạng mục: kè gia cố sạt lở 

với tổng chiều dài 193m, tiến độ thi công đạt 80%. Nghiệm thu hoàn thành để 

đưa vào sử dụng công trình thay mới đèn Sodium bằng đèn led tiết kiệm điện 

trên tuyến đường Hoa Sa Đéc do Ban Quản lý công trình Đô thị Thành phố làm 

chủ đầu tư, với tổng số bộ đèn là 32 bộ.Phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất thành phố tiến hành định vị ranh mốc giải phóng mặt bằng đường 

Nguyễn An Ninh, thuộc khóm Tân Huề. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành 

phố và các ban ngành phường trong công tác dặm vá mặt đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm thuộc khóm Tân Mỹ từ nguồn xã hội hóa. 

f) Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường 

Phối hợp Đội Trật tự Đô thị Thành phố xác minh 31 hồ sơ xin phép xây 

dựng; lập biên bản 07 trường hợp làm kè không xin phép, lập biên bản hiện 

trạng 05 trường hợp xây dựng chưa có giấy phép xây dựng. Phối hợp Đội Trật tự 

đô thị và các ban ngành của phường lập biên bản yêu cầu di dời nhà bàn giao 

mặt bằng cho đơn vị đầu tư đối với các hộ dân cặp Đường số 4. Phối hợp Chi 

nhánh VPĐKĐĐ đo đạc 59 hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết 97 hồ sơ liên thông 

lĩnh vực đất đai; tiếp nhận và giải quyết 46 hồ sơ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm 

quyền của phường. Phối hợp Chi cục Thi hành án kê biên 03 vụ. Phối hợp Tòa 

án nhân dân Thành phố đo đạc thẩm định giá 02 vụ. Phối hợp Ban Quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất Thành phố họp dân tuyến đường kênh 19/5 để lấy ý kiến 

thi công cống và đường trên tuyến này. Phối hợp vận động nhân dân bàn giao 

mặt bằng thi công công trình đường Hoàng Sa. Tiếp nhận 02 vụ tranh chấp đất 

đai đang thụ lý giải quyết. Phối hợp Tòa án đo đạc 2 vụ tranh chấp ở khóm Tân 

Hiệp.Niêm yết kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Phối hợp với phòng Quản lý đô 
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thị triển khai họp dân lấy ý kiến về việc đồ án quy hoạch phân khu số 05 và điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết phường Tân Quy Đông. Phối hợp với Thành phố mời 

dân họp để triển khai việc vận động, đôn đốc thu hồi tiền sử dụng đất ghi nợ; phối 

hợp với Công an phường vận động người dân trên tuyến đường hoa để hoa kiểng 

lấn chiếm vỉa hè trong dịp lễ 2/9. Thực hiện theo Kế hoạch số 123/KH-UBNDngày 

24/3/2020 của UBND phường Tân Quy Đông về việc hưởng ứng ngày nước thế 

giới 22/3, ngày khí tượng thế giới 23/3 năm 2020.Thực hiện kế hoạch số: 82KH-

UBND ngày 02/06/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi 

trường thế giới 05/6/2020. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp về thu 

gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sự dụng trên địa bàn 04 khóm. 

 2. Văn hóa-Xã hội: 

a) Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao  

Duy trì truyền thanh ngày 02 buổi; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Hướng dẫn Ban 

nhân dân 04 khóm làm cổng hoa ở các tuyến đường chính của phường. Thông 

báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của phường về thời gian nghỉ tết của 

cơquan nhà nước, thời gian treo cờ Tổ quốc trong những ngày tết và các ngày lễ 

lớn trong năm. Phối hợp với đài truyền hình các tỉnh ghi hình đưa tin về làng hoa 

Tân Quy Đông nhân dịp tết. Trang trí Hội thi hoa kiểng lần thứ VI năm 2020. 

Phối hợp với Hội phụ nữ phường tham dự Hội thi duyên dáng áo bà, thi các món 

ngon từ các loài hoa. Tiếp âm chương trình “Chính quyền thành phố Sa Đéc đối 

thọai với nhân dân”; thông báo di dời bàn giao mặt bằng đường Hoàng Sa; tuyên 

truyền ngày giờ trái đất năm 2020. Trang trí hội trường phục vụ cho đại hội các 

Chi bộ, Đảng bộ phường. Khảo sát và phối hợp với cán bộ kỹ thuật truyền thanh 

thành phố sửa chữa các loa và lắp thay thế các loa mới trên tuyến đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Bùi Thị Xuân khóm Tân Mỹ được 05 cụm với 06 loa phát thanh; 

kéo lại đường dây bị đứt tại khóm Sa Nhiên với chiều dài khoảng 150 m nhằm 

phục vụ kịp thời cho công tác truyền đạt thông tin đến nhân dân. Tổ chức họp 

mặt Ngày gia đình Việt Nam 28/6, có 40 người tham dự buổi họp mặt, qua đó 

khen thưởng 08 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc.Mở được 8 lớp phổ cập bơi với 

190 em tham gia học; triển khai kế hoạch bình xét GĐVH, khóm, phường văn 

minh đô thị năm 2020. 

b) Giáo dục, đào tạo 

Phân công cán bộ, giáo viên trực Tết Nguyên đán năm 2020 nghiêm túc 

và đúng thời gian đảm bảo an ninh, tài sản nhà trường. Giáo dục cho trẻ ý nghĩa 

ngày Tết Nguyên đán năm 2020 và vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí hoa, tiểu 

cảnh để trẻ vui chơi đón Tết Nguyên đán; tổ chức tuần lễ dinh dưỡng và sức 

khỏe, chủ đề “tết- mùa xuân”. Trang bị cho các lớp dụng cụ và các dung dịch tẩy 

rửa: cloramin B, javen. Sunlight, lifebuoy,…Thực hiện 2 lần/tuần vệ sinh 

trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, kệ, tủ, các tay vịn cửa, màn cửa, sàn lớp, đồ chơi 

ngoài trời, nhà vệ sinh,…. Tham mưu với lãnh đạo UBND phường thông báo 

đến Phụ huynh cho trẻ em và học sinh nghỉ phòng tránh dịch bệnh đến hết tháng 
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02/2020. Xây dựng kế hoạch điều chỉnh thời gian năm học theo hướng dẫn của 

cấp trên. Phân công CB, GV, NV trực bảo vệ cơ quan nghiêm túc và đúng thời 

gian. Đảm bảo tốt an ninh, tài sản nhà trường trong những ngày nghỉ phòng 

chống dịch bệnh. Lập hồ sơ học sinh cuối cấp, chuẩn bị xét hoàn thành chương 

trình bậc Tiểu học. Thực hiện công trình Chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ 

như trang trí, vẽ lại các ghế đá trong khuôn viên sân trường. Triển khai Hội thi sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố được 11 sản phẩm tham gia. Trường 

Mẫu giáo và Tiểu học Tân Quy Đông tổ chức lễ tổng kết năm học 2019 – 2020, 

qua đó đã trao thưởng cho các em hoàn thành xuất sắc năm học 2019 - 2020. 

Làm hồ sơ chuyển trường cho các em ở khối 5 của trường lên lớp 6 trên địa bàn 

thành phố Sa Đéc.Tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021; phân công chuyên 

môn và giáo viên phụ trách các lớp; hoàn thành danh sách học sinh lớp 1; xếp 

thời khóa biểu cho các khối lớp; trao mũ bảo hiểm của công ty Honda cho học 

sinh lớp 1; phân công giáo viên lớp 2,3,4,5 tham gia bồi dưỡng chương trình 

GDPT theo quy định.  

Công tác khuyến học: Tham gia đoàn vận động quà “Cây mùa xuân” cho 

trẻ em. Phối hợp với UBND phường tổ chức Hội thi hoa kiểng lần thứ 6 năm 

2020. Vận động 01 xuất học bổng trị giá 500.000 đồng; phát tiền cho học sinh 

nghèo học giỏi cho 9 em với số tiền 270 Erô.Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm 

thực hiện trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng 

của phường Tân Quy Đông theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính 

phủ.Tổ chức phát động tháng Khuyến học năm 2020, đã vận động các mạnh 

thường quân được 28 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đ và 50 suất học bổng, 

mỗi suất 300.000 đ; vận động được 01 mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí học 

tập cho 02 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng 500.000 đ/em 

cho đến khi học xong đại học. 

c) Lĩnh vực y tế, dân số KHHGĐ và chăm sóc trẻ em 

Thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng, khám và 

điều trị bệnh cho 274 lượt người dân; xảy ra 26ca bệnh sốt xuất huyết; tham dự 

tập huấn hướng dẫn về quản lý văn bản trên web; dự hội nghị về phòng chống 

dịch bệnh nCOV. Dự tập huấn chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản tầm 

soát đái tháo đường trên phụ nữ có thai; phòng chống sốt xuất huyết – tay chân 

miệng; tác hại của thuốc lá.Chăm sóc sức khỏe thanh niên trong công tác tuyển 

quân; dự họp mặt ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02. Tổ chức uống Vitamin A 

đợt 1. Tập trung ra quân chiến dịch duyệt lăng quăng phòng chống sốt xuất 

huyết tại khóm Tân Huề, từ đầu năm đến nay đã triển khai chiến dịch diệt lăng 

quăng được 3 đợt.Tổ chức truyền thông về kế hoạch hóa gia đình được 08 cuộc 

với 119 người dự. Khám phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 17 người. 

Làm mới 39 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi.Chi quà tết cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ là hộ nghèo, cận nghèo là 

91 suất với số tiền 23.630.000 đồng. Tặng 10 phần quà (2 lốc sữa, 01 hộp bánh) 

cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do thành phố cấp. Phối hợp Đoàn thanh niên 

phường tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho 51 em có hoàn cảnh khó khăn, 
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hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật với tổng số tiền là 2.550.000đồng; phối hợp tổ 

chức diễn đàn trẻ em năm 2020. 

d) Về Lao động – Thương binh và Xã hội 

Giải quyết hồ sơ xin việc trong Tỉnh 223 hồ sơ; tổ chức 11 đoàn đi thăm 

và tặng qùa tết cho 97 đối tượng gia đình chính sách với số tiền là 76.200.000 

đồng (trong đó của Chủ tịch nước 17.600.000 đồng, Trung ương 800.000 đồng, 

của tỉnh 9.300.000 đồng, của thành phố Sa Đéc 48.500.000 đồng). Vận động 

mạnh thường quân hỗ trợ 06 phần quà tết cho 06 đối tượng là gia đình chính 

sách với số tiền 3.500.000 đồng. Phát quà tết cho 52 hộ nghèo từ ngân sách nhà 

nước với số tiền 15.600.000 đồng; vận động các mạnh thường quân phát quà cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn với 557 xuất với tổng số tiền 137.430.000 

đồng. Chi quà tết cho người Cao tuổi và bảo trợ xã hộ 281 xuất với số tiền 

56.200.000 đồng. Cấp phát giấy chứng nhận hộ cận nghèo và thẻ BHYT cho 65 

hộ. Giao nộp 150 phiếu và quyết toán về phòng LĐTBXH TP (điều tra, rà soát 

thống kê người khuyết tật và người khuyết tật có liên quan đến phơi nhiễm chất 

độc hóa học trên địa bàn phường năm 2019). Xét 48 hồ sơ khuyết tật; xét duyệt 

trợ giúp xã hội hưởng chế độ BTXH cho 63đối tượng.Xây dựng mới 02 căn nhà 

tình nghĩa và sửa chữa 03 căn; cất 02 căn nhà tình thương cho hộ nghèo.Làm hồ 

sơ báo giảm, mai táng phí 08 đối tượng bảo trợ xã hội; chi tiền mai táng phí cho 

08 đối tượng BTXH; tặng 02 xe đẩy cho 02 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn phường.Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phát 357 phần quà 

với số tiền 63.600.000 đ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và hộ đi bán vé 

số trên địa bàn phường; tiếp tục rà soát các tổ chức, cá nhân do đại dịch Covid-

19 được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP.Phát tiền hỗ trợ đợt 

dịch bệnh Covid-19 cho 33 đối tượng người có công với số tiền 49.500.000 

đồng.Phát hỗ trợ đại dịch Covid-19 cho 252 đối tượng với tổng số tiền 

376.000.000 đồng. Phát hỗ trợ đại dịch Covid-19 hộ nghèo 112 đối tượng, hộ 

cận nghèo 180 đối tượng với tổng số tiền 219.000.000 đồng. Đã chi hỗ trợ đợt 

01 cho đối tượng lao động tự do tổng cộng là 19 đối tượng, 05 hộ kinh doanh có 

vốn đầu tư dưới 100 triệu, đã hoàn thành và quyết toán xong, với số tiền 

24.000.000 đồng. Ngày 4/6 đã xét lao động tự do đợt 2, có 47 đơn xin hỗ trợ và 

Ban chỉ đạo phường xét đủ điều kiện là 44 đối tượng nộp về Thành phố. Tổ chức 

họp mặt ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 qua đó phát quà cho các đối tượng và tổ 

chức buổi cơm thân mật. 

3. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo  

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, giải quyết 

1.379/1.379hồ sơ trao trả cho người dân đúng qui định, đạt tỷ lệ 100%, trong đó 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 được 272 hồ sơ. Việc chuyển 

đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được Ủy 

ban nhân dân phường quan tâm, tiến độ thực hiện đến nay đạt 100%, đồng thời 
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đã công bố áp dụng hệ thống vào hoạt động của Ủy ban nhân dân phường. Bên 

cạnh đó, công tác đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân thường xuyên được duy 

trì thực hiện.Tiếp đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố Sa Đéc năm 2020. 

- Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 và trước, sau kỳ họp 

thứ 10 của HĐND phường. 

- Tiếp đoàn giám sát của Thành ủy về việc triển khai, quán triệt và cụ thể 

hóa Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của UBND thành phố năm 2020 đối với Đảng ủy phường. 

- Tiếp đoàn giám sát của Thường trực HĐND phường công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phối 

hợp với Thường trực HĐND phường tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm chức 

vụ Chủ tịch UBND phường đối với đồng chí Nguyễn Thị Ngọc chuyển công tác về 

phòng Kinh tế thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế thành phố 

và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

đối với bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Bí thư Đảng ủy phường.  

- Tiếp đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường về 

công tác quản lý nhân khẩu tạm vắng, tạm trú trên địa bàn phường Tân Quy 

Đông năm 2019.Tiếp đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân 

dân phường về công tác quản lý quản lý thu, chi ngân sách; tiếp đoàn giám sát 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác chi hỗ trợ đại dịch Covid-19 

cho các đối tượng trên địa bàn phường. 

- Thành lập Tổ tiếp nhận những phản ánh , kiến nghị của tổ chức , cá nhân 

có liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP 

và Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. 

- Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phường Tân Quy Đông 

giai đoạn 2015 – 2020, qua đó khen thưởng 12 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu.  

- Tiếp đoàn kiểm tra giám sát thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" TP 

Sa Đéc năm 2020. 

- Dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V thành phố Sa Đéc giai đoạn 

2015 – 2020. 

-Thực hiện công tác tư pháp-hộ tịch: khai sinh 54 người; kết hôn 16 trường 

hợp; khai tử 14 trường hợp; chứng thực sao y 824 trường hợp; chữ ký 30 trường 

hợp. Tiếp nhận 01 đơn khiếu nại, tiến hành hòa giải nhưng kết quả không thành. 

4. Quốc phòng-An ninh: 

a) Quốc phòng:  

Duy trì tốt kíp trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức hành quân rèn luyện thể 

lực, quân số 45 đồng chí với đoạn đường khoảng 5 km. Phối hợp Công an 

phường tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ an toàn trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trong năm. Công tác tuyển quân 

được 08/08 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tập huấn cán bộ trung đội, 
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tiểu đội dân quân tự vệ bộ binh, khóm đội trưởng; tiểu đội trưởng công binh, 

thông tin trinh sát, phòng hóa năm 2020 (Quân số: 13 đồng chí). Tập huấn cán 

bộ huấn luyện năm 2020 tại Ban CHQS thành phố Sa Đéc (Quân số: 03 đồng 

chí; 01 P.CHT, 01bt, 01 CTVP).Tổ chức giải ngạch và kết nạp mới lực lượng 

Dân quân năm 2020 (giải ngạch: 23 đồng chí, kết nạp mới: 23 công dân, cho 

thôi nhiệm vụ: 02 Dân quân). Tổ chức huấn luyện bDQCĐ năm 2020, thời gian: 

12 ngày, Quân số: 25 đồng chí. Tiếp Phòng tham mưu/Bộ CHQS Tỉnh kiểm tra 

công tác huấn luyện năm 2020 tại đơn vị.Huấn luyện Dân quân binh chủng 

Công binh, Thông tin năm 2020 tại Ban CHQS thành phố Sa Đéc, quân số 16 

đồng chí; xét duyệt Nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2020 chuẩn bị thực lực cho 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cấp thành phố. Đón tiếp 

quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 9, Đồng Tâm – Tiền 

Giang  hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, quân số 12 người. 

b) An ninh: 

- An ninh chính trị: Trong 9 tháng đầu năm ổn định. 

- Phạm pháp hình sự: xảy ra 3 vụ, 01 vụ mất trộm tài sản 01 xe Winner trị 

giá khoảng 43 triệu đồng, 01 vụ cướp giật tài sản 01 sợi dây chuyền 24k trọng 

lượng 5 chỉ, 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc chuyển Đội cảnh sát 

điều tra Công an Thành phố thụ lý. 

- Xử lý vi phạm hành chính: triệt xóa 02 vụ, bắt 09 đối tượng về hành vi 

đánh bạc ăn thua bằng tiền, xử phạt 09 đối tượng với số tiền 13.500.000 

đồng.Ngoài ra Công an phường nhắc nhở 15 trường hợp cự cãi gây mất ANTT ở 

khóm. 

- Các mặt công tác khác: Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường và Ban 

Bảo vệ dân phố tuần tra 196 cuộc với 1.203 lượt đồng chí tham gia, qua đó giải 

tán 24 nhóm 191 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Phối hợp với Đội Giao 

thông Công an Thành phố điều tiết giao thông trên đường Làng hoa trong dịp 

Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn cho khách đến tham quan Làng hoa. Giữ hiện 

trường 06 vụ va quẹt giao thông, chuyển đội CSGT Công an thành phố thụ 

lý.Lập biên bản 01 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ; cho thỏa 

thuận 01 vụ va quẹt giao thông đường bộ. Tăng cường công tác quản lý nhân 

khẩu trên địa bàn phường trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 đến 

nay trên địa bàn phường chưa ghi nhận trường hợp nào xảy ra. Công an phường 

phát quà cho 91 trường hợp người bán vé số, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn 

tạm mất việc và lực lượng dân phố phường trong đợt dịch bệnh Covid-19. 

 5. Những khó khăn, hạn chế 

 Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2020, UBND phường đã tập trung chỉ 

đạo sâu sát trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, góp 

phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, nhất là cán bộ, công 

chức nêu cao tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân quyết tâm phấn 

đấu sớm hực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm. 
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 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phường vẫn còn một số hạn 

chế, khó khăn như: thu thuế đất phi nông nghiệp và thu quỹ phòng chống thiên 

tai tiến độ còn chậm; vẫn còn tình trạng người dân xây dựng lấn chiếm vỉa hè, 

lòng lề đường, xây dựng kè trên sông, kênh rạch; tình hình tệ nạn xã hội, nhất là 

tình trạng trộm cắp vẫn còn xảy ra trên địa bàn phường. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 3 THÁNG CUỐI 

NĂM 2020 

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu: 

- Duy trì quy mô và chất lượng hoạt động của các cơ sở công nghiệp, cơ sở 

kinh doanh cá thể, hộ gia đình như hiện tại. Tiếp tục thực hiện đạt chỉ tiêu công 

nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mai dịch vụ, chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp. 

- Xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch. Tập trung thu ngân sách đạt chỉ 

tiêu trên giao, chi ngân sách đảm bảo đúng theo quy định. 

 - Số hộ đăng ký GĐVH đạt 100%, trên 94% hộ đạt chuẩn GĐVH; hộ GĐTT 

đạt chỉ tiêu trên giao, phấn đấu có 4/4 khóm đạt chuẩn khóm văn minh đô thị, 

phường đạt phường văn minh đô thị, phấn đấu đạt các tiêu chí xã, phường phù hợp 

trẻ em. 

 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% vào cuối năm 2020; phấn đấu đưa lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt chỉ tiêu trên giao. 

 - Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 100%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng giảm còn 10,20%; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; phấn đấu 

99% hộ dân được dùng nước sạch. 

 - Công tác phòng chống dịch bệnh: khống chế không để dịch bệnh xảy ra. 

 - Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: Thường xuyên kiểm tra an toàn vệ 

sinh thực phẩm, thức ăn đường phố, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: 

Trong 3 tháng cuối năm 2020, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp từ đầu năm, Ủy ban nhân dân phường sẽ chú 

trọng và ưu tiên thực hiện các giải pháp tiếp tục phát triển hoạt động công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại – dịch vụ, tập trung tăng 

thu ngân sách, tiết kiệm kinh phí, tăng cường công tác xây dựng cơ bản, giáo 

dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần 

thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 của phường. Trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: 

2.1. Về kinh tế: 

a) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục khuyến khích, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động nhằm góp 

phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 
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b) Thương mại - dịch vụ: Vận động nhân dân tiếp tục phát triển các dịch 

vụ phục vụ mua bán và sản xuất hoa kiểng kết hợp tham quan du lịch; khuyến 

khích, tạo điều kiện cho các dịch vụ nhà trọ hoạt động đúng qui định của pháp 

luật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện phòng chống cháy nổ. 

c) Hoa kiểng - du lịch: Tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ giúp đỡ của các ngành 

chức năng Tỉnh và thành phố, ưu tiên các nguồn vốn cho nông dân vay để 

chuyển đổi sản xuất; kết hợp với địa phương và nhà vườn xây dựng các mô hình 

mới nhằm thu hút khách tham quan, du lịch. 

d) Sản xuất nông nghiệp: Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

từ diện tích đất trồng lúa có năng suất thấp chuyển sang trồng hoa kiểng và các 

loại cây có giá trị kinh tế cao; thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng và thuỷ lợi 

tạo nguồn phục vụ cho sản xuất.Vận động người dân tham gia các lớp tập huấn 

về hoa kiểng đưa kỹ thuật vào trong sản xuất. 

đ) Tài chính: Thu ngân sách và các nguồn thu khác đạt chỉ tiêu, đảm bảo 

cân đối thu - chi ngân sách hàng năm đúng theo luật định, chống lãng phí; thực 

hiện chi tiết kiệm theo khoán kinh phí, hạn chế chi phát sinh. Lập dự toán thu, 

chi ngân sách 2021. 

e) Xây dựng cơ bản: Hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản trong 

năm 2020, xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021. 

2.2. Văn hoá-xã hội: 

a) Giáo dục: Thực hiện tốt công tác duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

bậc mầm non và trung học phổ thông, đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá giáo dục. 

b) Y tế: Đảm bảo thường xuyên công tác trực, khám và điều trị bệnh cho 

người dân, thực hiện các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng đạt chỉ 

tiêu, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn 10,20%; phối hợp các ngành chức năng 

đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.Tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch Covid-19. 

c) Dân số-gia đình và trẻ em: Lãnh đạo đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ 

chăm sóc, giáo dục và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp 

về công tác dân số gia đình và trẻ em; tạo điều kiện để trẻ em được hưởng các quyền 

cơ bản; thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại. Chăm lo cho trẻ em 

nghèo được vui chơi, học tập. Giữ vững tỷ  lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. 

d) Thương binh-xã hội: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công 

tác giảm nghèo phấn đấu đến cuối năm 2020còn dưới 2%. Tạo điều kiện cho lực 

lượng lao động tại địa phương có nhu cầu về việc làm tham gia ngày càng nhiều vào 

các công ty, xí nghiệp. 

đ) Văn hoá-thông tin: Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt phong 

trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hoá ở khu dân cư và tiến hành bình xét gia 

đình văn hoá năm 2020; phát triển và nâng cao chất lượng phong trào văn hoá -

văn nghệ - thể dục thể thao; tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ, tết, 
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tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức, phấn đấu giữ vững danh hiệu phường 

văn minh đô thị; duy trì câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ dưỡng sinh và các loại 

hình câu lạc bộ khác. Đẩy mạnh hoạt động Trung tâm Văn hoá học tập cộng đồng. 

2.3. Quốc phòng - an ninh: 

a) Quốc phòng: Tham mưu UBND phường thực hiện các bước tiếp theo 

của công tác tuyển quân năm 2021 đúng quy định. Tổ chức tổng kết công tác 

Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021. 

b) An ninh: Chủđộng nắm tình hình về an ninh dư luận, tâm tư của dân về 

các khu vực giải tỏa mở đường, việc ô nhiễm vệ sinh môi trường khu công 

nghiệp.Duy trì công tác phối hợp các đoàn thể vàđịa bàn giáp ranh để trao đổi 

thông tin và tình hình tội phạm trong công tác giữ gìn trật tự công cộng, quản lý 

chặt các loại đối tượng theo Nghịđịnh 111/CP từng bước giáo dục cảm hóa đối 

tượng sớm trở thành người tốt hòa nhập vào cộng đồng, duy trì củng cố hoạt động 

các mô hình để ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn.  

Trên đây làkết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng 

đầu năm 2020 của UBND phường Tân Quy Đông./. 

 
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- UBND thành phố; 

- Bộ phận nghiên cứu UBND thành phố; 

- Phòng TC-KH thành phố; 

- Chi cục Thống kê thành phố; 

- ĐU, HĐND phường; 

- Lưu: VT, (t). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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Phụ lục 

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN THÁNG 9/2020 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Kế 

hoạch 

năm 

2020 

THỰC 

HIỆN 

Tỷ lệ 

% 

Ghi 

chú 

I Về kinh tế      

1 Công nghiệp – TTCN, 

thương mại DV 

     

 - Phát triển mới hộ kinh 

doanh dịch vụ, ăn uống, 

nhà trọ 

Hộ 10 08 80 Chưa 

đạt 

2 Sản xuất nông nghiệp:      

 - Diện tích gieo trồng cây 

hàng năm 

Ha 265 178,7 67,43 Chưa 

đạt 

 + Diện tích lúa Ha 260 175 67,31 Chưa 

đạt 

 + Diện tích màu các loại Ha 5 3,7 74 Chưa 

đạt 

 - Sản lượng lúa Tấn     

 - Diện tích vườn Ha 3 3 100 Đạt 

 - Diện tích hoa kiểng Ha 300 300 100 Đạt 

3 Thu – chi ngân sách:      

 - Tổng thu ngân sách: 

 

+Trong đó: Thu tại địa 

phương 

Tỷ 

đồng 

Triệu 

đồng 

7,671 

 

606 

7,524 

 

494,382 

98,08 

 

81,58 

Chưa 

đạt 

 - Tổng chi ngân sách Tỷ 

đồng 

7,671 4,919 64,12 Chưa 

đạt 

 - Quỹ ĐƠĐN Triệu 

đồng 

7,5 7,8 104 Vượt 

 - Quỹ phòng chống thiên 

tai 

Triệu 

đồng 

29,890 21,989 73,57 Chưa 

đạt 

4 Xây dựng Cơ bản Hạng 

mục 

7 4 57,14 Chưa 

đạt 

II Văn hóa – Xã hội      

1 Giáo dục      

 - Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi vào 

mẫu giáo 

% 100 100 100 Đạt 

 - Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 % 100 100 100 Đạt 

 - Tỷ lệ học sinh hoàn thành 

chương trình tiểu học vào lớp 6 

% 100 100 100 Đạt 

 - Tỷ lệ học sinh bỏ học      
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 + Bậc Tiểu học % 0    

 + Bậc THCS %     

 + Bậc THPT %     

2 Y tế      

 - Tỷ lệ hộ dân dùng nước 

sạch 

% 99 99 100 Đạt 

 - Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng % 100 72,35  Chưa 

đạt 

3 Dân số KHHGĐ&CSTE      

 - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % <1 0,79 100 Đạt 

 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 

suy dinh dưỡng 

% 10,20 10,19  Vượt 

4 Lao động – TB&XH      

 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn % <2 2,19  Chưa 

xét 

 - Xây dựng, sửa chữa nhà 

tình thương 

Căn  2  Vượt 

 - Xây dựng, sửa chữa nhà 

tình nghĩa 

Căn  5  Vượt 

 - Giải quyết việc làm mới Người 200 223 111,5 Vượt 

 - Đưa lao động đi làm việc 

có thời hạn ở nước ngoài 

theo HĐ 

Người 4 2 50 Chưa 

đạt 

 - Tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT 

% 91,92 94,73 103,05 Vượt 

5 Văn hóa Thông tin – Thể thao      

 - Tỷ lệ hộ dân đăng ký xây 

dựng GĐVH 

% 100 100 100 Đạt 

 - Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn 

GĐVH 

% 94   Chưa 

xét 

 - Khóm đạt văn minh đô thị Khóm 4   Chưa 

xét 

 - Phường đạt văn minh đô 

thị 

Phường 1   Chưa 

xét 

 - Số người tập luyện thể 

dục thể thao thường xuyên 

Người 5.100 5.100 100 Đạt 

 - Số hộ đăng ký GĐTT Hộ 930 930 100 Đạt 

 - Tỷ lệ hộ đạt GĐTT % 100    

 - Câu lạc bộ TDTT CLB 9 9 100 Đạt 

III Công tác QPAN      

 - Công tác tuyển quân % 100 100 100 Đạt 

 - Xây dựng lực lượng % 100 100 100 Đạt 
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