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I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ: 

1. Thương mại dịch vụ và Giá cả: 

- Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt trên 1.078 tỷ đồng, tăng 

5,6 % so với tháng trước. Trong đó :   

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 783 tỷ 971 triệu đồng, so với tháng trước  

tăng 5,51%. Trong đó, kinh tế cá thể ước đạt trên 551 tỷ đồng, tăng 5,70%; kinh tế tư 

nhân ước đạt 232 tỷ 960 tỷ đồng, tăng 5,06% so với tháng trước.  

+ Doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống, du lịch dịch vụ du lịch và dịch vụ khác 

đạt trên 294 tỷ 671 tỷ đồng, tăng 5,83% so tháng trước; trong đó: doanh thu dịch vụ 

lưu trú đạt trên 71 tỷ 982 triệu đồng, tăng 2,64% so với tháng trước; dịch vụ ăn uống 

đạt trên 163 tỷ 417 triệu đồng, so với tháng trước tăng 4,71%; du lịch đạt 12 tỷ 743 

triệu đồng, tăng 11,98% so với tháng trước và doanh thu các ngành dịch vụ kinh doanh 

khác đạt 46 tỷ 619 triệu đồng, so với tháng trước tăng 13,84 %. 

Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết đã được các cấp, các ngành, các địa 

phương và cộng đồng doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo. Hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết 

trên thị trường phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã. Nguồn cung hàng hóa 

dồi dào, nhiều doanh nghiệp tăng cường khuyến mại, giảm giá, giải phóng hàng tồn 

kho để thu hồi vốn… mặt khác do giá nhiên liệu và cước vận tải giảm góp phần làm 

cho chi phí đầu vào của sản xuất giảm nên nhiều loại hàng hóa Tết năm nay giá không 

tăng hoặc chỉ tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết. 

Nhìn chung, tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường trên địa bàn Thành phố 

thời gian trước và trong Tết tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng đủ nhu 

cầu tiêu dùng. Xu hướng ngày càng có nhiều người dân quay trở lại sử dụng hàng Việt 

Nam sản xuất góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển trên địa bàn. Tuy nhiên, không khí 

mua bán trên thị trường Tết năm nay kém sôi động hơn so với cùng thời điểm các năm 

trước đây, một phần là do tình hình kinh tế còn khó khăn đã ảnh hưởng tới thu nhập, 

chi tiêu và sức mua của người dân, một phần do xu hướng mua sắm Tết muộn hơn và 

tập trung vào những ngày sát Tết, với sức mua yếu nên giá cả các mặt hàng có chiều 

hướng khá ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá; chỉ biến động tăng nhẹ 

vào những ngày cận Tết ở các mặt hàng lương thực, thực phẩm như tôm loại 1 

530.000 đ/kg, tăng 30.000 đồng; thịt heo 100 - 120.000 đồng, tăng 10 - 20.000 đ/kg; 

tôm khô và các loại khô và bánh mứt các loại tăng từ 10 - 20.000 đồng/kg; các mặt 

hàng nông sản tăng từ 5 - 10.000 đ/kg; riêng mặt hàng dưa hấu giá giảm mạnh như dưa 

hấu tròn từ 10.000 giảm còn 5.000 đ/kg, dưa dài từ 8.000 đ giảm còn 5.000 đ/kg; các 
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loại cây mai vàng, cây quí sức tiêu thụ giảm mạnh; các loại hoa tại khu vực Chợ hoa 

Xuân dồi dào, phong phú, thu hút khách đến tham quan, giá cả ổn định. 

- Thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp ổn định cho tiểu thương và nhân dân mua bán 

trước và giáp Tết tại các Chợ trên địa bàn, riêng Chợ Trung tâm Vĩnh Long đã bố trí 

434 lô hoa kiểng, giảm 8 lô; 223 lô hoa tươi, tăng 8 lô; 119 lô dưa hấu, tăng 9 lô so với 

năm trước và các khu vực mua bán hàng nông sản tự sản tự tiêu, bảo đảm phục vụ nhu 

cầu thiết yếu cho nhân dân;  

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng bảo đảm ổn định trật tự an 

toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong khu vực Chợ Tết; tổ chức tuyên truyền và 

kiểm tra 217 cơ sở, hộ kinh doanh và các tiểu thương thực hiện tốt việc niêm yết giá, 

bán theo giá niêm yết, bảo đảm đo lường, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo đảm vệ sinh môi 

trường, qua đó đã lập biên bản vi phạm hành chính 17 cơ sở. Đặc biệt trong đêm giao 

thừa, đã kết hợp với các ngành chức năng tỉnh kiểm tra việc niêm yết giá và thu tiền 

theo giá niêm yết tại các bãi giữ xe, đã lập biên bản vi phạm hành chính 01 điểm giữ 

xe thu tiền quá giá niêm yết. 

2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:  
- Ước giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt trên  

358 tỷ đồng, giảm 14% so với tháng trước và tăng 7,89% so với  cùng kỳ năm 2014; 

Trong đó, kinh tế tập thể ước đạt trên 270 triệu đồng, tăng 2,8%; kinh tế tư nhân ước 

đạt trên 507 tỷ đồng, tăng 10,54% so cùng kỳ và kinh tế cá thể ước đạt trên 139 tỷ 

đồng, tăng 5,91% so với cùng kỳ năm trước. 

Một số ngành có mức sản xuất tăng cao như: sản xuất chế biến thực phẩm tăng 

9,16%, sản phẩm từ tre nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 12,16%; sản xuất hóa chất 

và sản phẩm hóa chất tăng 10,16%. Tuy nhiên, một số ngành có mức sản xuất giảm so 

với cùng kỳ như: sản xuất thuốc lá giảm 1,86%, sản xuất da và các sản phẩm có liên 

quan giảm 4,86%. 

Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn có mức phát 

triển khá ổn định. Thời gian qua, để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại khác; để 

bắt kịp xu hướng, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng các doanh nghiệp 

không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; cải tiến mẫu mã; đẩy mạnh giới thiệu sản 

phẩm, từng bước tạo uy tín sản phẩm trên thị trường đã góp phần quyết định vào sự 

phát triển của ngành công nghiệp và mức tăng trưởng chung về giá trị sản xuất của 

thành phần kinh tế ngoài Nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 

3. Nông nghiệp - thuỷ sản:  
- Diện tích lúa Đông Xuân đến 15/02/2015 đã thu hoạch được 141 ha, dự kiến 

đến hết tháng 02/2015 sẽ thu hoạch dứt điểm 444,8 ha đạt 100% diện tích gieo trồng. 

Diện tích rau màu hiện bà con trồng phục vụ tết là 61,2 ha, chủ yếu là rau, cây cảnh 

các loại. 

- Chỉ đạo lực lượng thú y tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh 

gia súc gia cầm, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, kiểm soát chặt chẽ 

việc giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết  

Nguyên đán Ất Mùi. 

- Tình hình xuất khẩu cá tra vẫn chưa khả quan do hàng rào thuế quan của các 

nước đối tác nên giá không tăng so với tháng trước đã không khuyến khích người dân 

đầu tư trong lĩnh vực này. Riêng với mô hình nuôi cá điêu hồng, rô phi, cá chim trắng 

trong lồng bè tiếp tục phát triển ổn định đem lại thu nhập khá cho người chăn nuôi. 
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4. Thu - chi ngân sách: 

- Tổng thu ngân sách trong tháng 02/2015 trên 32 tỷ 671 triệu đồng, đạt 17,1% 

kế hoạch (226 tỷ 950 triệu đồng); trong đó một số nguồn thu như thuế công thương 

nghiệp ngoài quốc doanh 19 tỷ 192 triệu đồng, đạt 14,22%; lệ phí trước bạ 5 tỷ 620 

triệu đồng, đạt 22,46%; thu tiền sử dụng đất 4 tỷ 935 triệu đồng, đạt 41,12 %; thu nhập 

cá nhân 3 tỷ 782 triệu đồng, đạt 22,12 % kế hoạch. 

- Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng 02/2015 là 80 tỷ 403 triệu đồng, 

đạt 23,58% kế hoạch năm; trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản ước khối lượng thực 

hiện tháng 02 là 24 tỷ 780 triệu đồng, đạt 36,6% dự toán; chi thường xuyên 49 tỷ 183 

triệu đồng, đạt 18,95 %. 

5. Công tác qui hoạch, bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng cơ bản:  

- Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư: đã chi trả bồi thường 215/227 hộ, với 

số tiền 65,96/70,32 tỷ đồng công trình Kè sông Cổ Chiên, đoạn từ cầu Cái Cá đến Cầu 

Lộ, phường 2 và Kè sông Cổ Chiên, đoạn khóm 6, phường 5. Kiểm kê công trình 

đường ấp Tân Phú - xã Tân Hòa. 

- Công tác xây dựng cơ bản: khối lượng thực hiện đến tháng 02/2015 trên 27 tỷ 

700 triệu đồng, đạt 39,09% kế hoạch năm, trong đó đã triển khai 1/2 công trình chuẩn 

bị đầu tư và 25/42  công trình thực hiện đầu tư. Giá trị giải ngân tại Kho bạc trên 24 tỷ 

780 triệu đồng. 

Về quyết toán các công trình: đã quyết toán 15/36 công trình với tổng giá trị đề 

nghị quyết toán là 12 tỷ 110 triệu đồng, sau khi thẩm tra quyết toán đã tiết kiệm cho 

ngân sách nhà nước trên 166 triệu đồng. 

6. Về quản lý đô thị: 

- Hoạt động giao thông vận tải, sắp xếp bến bãi, kiểm tra chặt chẽ hoạt động 

của các loại phương tiện; các chủ phương tiện chấp hành tốt qui định về thời gian xuất 

bến, niêm yết giá cước và nghĩa vụ về phí, lệ phí kiểm tra giá cước các phương tiện 

phục vụ hành khách từng tuyến không có tình trạng tự nâng giá, chấp hành đúng qui 

định của Nhà nước; bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển 

hàng hóa của nhân dân nhất là trong dịp Tết, trong tháng đã vận chuyển trên 20 ngàn 

lượt hành khách và trên 459 tấn hàng hóa các loại. 

- Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, thông báo cho các ngành, phường, xã và các 

cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn tiến hành tổng vệ sinh nơi công cộng, trụ 

sở, đường phố, khu dân cư và trang trí các loại đèn, hoa, cây cảnh tại các tuyến đường, 

công viên, vòng xoay, các tiểu đảo và các khu vực trung tâm Thành phố và tuyên 

truyền vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện trang trí đèn, hoa nhằm tạo cảnh quan 

đô thị, vệ sinh môi trường đón chào năm mới. 

Kết hợp với Công ty TNHH 1 thành viên Công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long 

thực hiện tổng vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác, hút bụi, rửa các tuyến 

đường trước Tết, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm đường phố sạch sẽ và tạo cảnh 

quan đô thị. Riêng đêm giao thừa và bắn pháo hoa, đã tiến hành quét dọn và thu gom 

rác khu vực Quảng trường Thành phố Vĩnh Long bảo đảm sạch đẹp đường phố.  

Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây mừng Xuân Ất Mùi năm 2015 chủ đề "Đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại" tại khu vượt lũ phường 8 TPVL với số lượng 136 cây Dầu. 

7. Về kiểm tra trật tự đô thị: 

Tiến hành kiểm tra về trật tự đô thị và hạ tầng kỹ thuật với 71 cuộc. Qua đó 

nhắc nhở trên 1124 hộ tiểu thương và phương tiện giao thông, tạm giữ tang vật 26 



 4  
trường hợp; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 vụ. Đối với kiểm tra 

trật tự xây dựng: đã tiến hành kiểm tra 14 cuộc, không phát hiện trường hợp vi phạm. 

8. Về quản lý đất đai và môi trường: 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; thực hiện nhanh, chính xác, 

kịp thời các loại thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai cho công dân. Tiếp tục 

hoàn chỉnh hồ sơ xử lý từng bước tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn. Tiếp tục 

thực hiện dự án VLAP trên địa bàn. Hoàn thành tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ về cam kết và đề án bảo vệ môi trường. 

II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

1. Công tác tổ chức bộ máy:  

- Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy ở các phòng ban: Ban hành văn bản 

không cho chủ trương hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan 

thuộc biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Vĩnh Long; công nhận hết thời gian 

tập sự, bổ nhiệm, phân công, tiếp nhận công chức không qua thi tuyển; quyết định nghỉ 

hưu hưởng Bảo hiểm xã hội; tuyển dụng hợp đồng tập sự và bổ nhiệm chính thức vào 

ngạch viên chức ngành giáo dục TPVL bổ sung đợt 01 năm học 2014 - 2015. 

- Duy trì tốt hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 

các cơ quan hành chính và Ủy ban nhân dân 11 phường, xã. Trang thông tin điện tử 

của Thành phố Vĩnh Long được cập nhật thường xuyên và kịp thời, phục vụ tốt công 

tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Vĩnh Long. 

- Thực hiện có hiệu quả việc gửi - nhận văn bản có ứng dụng chữ ký số thông 

qua hộp thư điện tử và phần mềm quản lý văn thư lưu trữ - hồ sơ công việc. 

2. Công tác thi đua khen thưởng và tôn giáo dân tộc:  

- Ban hành 09 quyết định khen thưởng, tặng giấy khen cho 92 tập thể và 70 cá 

nhân trong các phong trào thi đua của Thành phố Vĩnh Long. Chỉ đạo các cơ quan ban 

ngành, khối Đảng, Đoàn thể, 11 phường - xã, các cụm, Khối thi đua thuộc TPVL xét 

TĐKT năm 2014; họp chấm điểm thi đua năm 2014 Cụm, Khối thi đua thuộc TPVL; 

nhận mới 05 hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến.  

- Hoạt động tôn giáo - dân tộc trên địa bàn thực hiện đúng chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đời sống kinh tế của các tôn giáo - dân tộc 

ổn định. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho các tổ chức tôn giáo và đồng 

bào dân tộc. 

3. Hoạt động văn hóa thông tin và thể dục thể thao: 
- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại 

địa phương, thông tin kịp thời về tình hình trong và ngoài nước, các hoạt động thăm 

viếng, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn; hệ thống truyền thanh phường, xã thường xuyên tuyên truyền các chuyên mục 

về giá cả, thị trường hàng hóa, câu chuyện cảnh giác, công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông, an toàn xã hội, .... Tuyên truyền với nhiều hình thức trực quan, sinh động, 

qua đó treo 892 cờ các loại, lắp đặt 110 m2 pano,... và phát hành 700 bản đặc san 

Xuân phục vụ cho các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể Thành phố và thăm viếng 

gia đình chính sách. 

Đài truyền thanh Thành phố Vĩnh Long đã xây dựng 15 chương trình đặc biệt 

mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi với chủ đề "Tiến tới Đại hội Đảng, phấn đấu xây 

dựng Thành phố Vĩnh Long ngày càng văn minh giàu đẹp". 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân như: giải bóng bán, biểu diễn thể dục 
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thể thao tổng hợp, thể dục dưỡng sinh, biểu diễn xe vespa cổ, xe mô tô, lân; giao lưu 

lân- sư - rồng 4 xã; tổ chức hội thi tiếng hát mùa Xuân, hội thi thời trang thiếu nhi, hội 

thi văn hóa cổng chào. 

- Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa được tăng 

cường. Kiểm tra 02 cuộc với 14 cơ sở kinh doanh karaoke, đại lý Internet, dịch vụ trò 

chơi điện tử; phát hiện 02 đại lý Internet tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử quá giờ 

quy định; cảnh cáo, nhắc nhở 01 cơ sở karaoke sử dụng nhân viên phục vụ không có 

hợp đồng lao động. Khảo sát, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện 

tử cho 25 đại lý Internet. 

Hoạt động văn hóa thông tin và thể dục thể thao trên địa bàn tiếp tục phát triển 

vững mạnh, phát huy tốt hoạt động các câu lạc bộ sở thích; thông tin tuyên truyền đi 

vào chiều sâu về nội dung, hình thức đa dạng, đạt hiệu quả cao. Phong trào thể dục thể 

thao của thành phố ngày càng phát triển mạnh; các câu lạc bộ thể dục thể thao được 

duy trì với số người tham dự đều đặn, phong trào xã hội hóa thể dục thể thao và toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại mang lại hiệu quả. 

4. Hoạt động y tế, dân số gia đình và chăm sóc trẻ em: Bệnh viện đa khoa 

Thành phố, Bệnh viện Y dược cổ truyền và các Trạm y tế phường, xã đã xây dựng kế 

hoạch và phân công bố trí trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc để chủ động 

phòng chống các loại dịch bệnh phát sinh, lây nhiễm và bảo đảm xử lý kịp thời các ca 

bệnh cấp cứu và tai nạn giao thông; không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong 

dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015. 

- Các Trạm Y tế phường xã, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện YDCT thành phố 

đã khám và điều trị bệnh cho trên 9.327 ngàn lượt bệnh nhân, trong đó khám y học dân 

tộc trên 8.200 ngàn lượt bệnh nhân. Các chương trình quốc gia về y tế được kiểm soát 

tốt, thực hiện đúng kế hoạch; 

5. Công tác Giáo dục - Đào tạo: 
- Chỉ đạo các trường sinh hoạt chủ điểm tháng 02 "Mừng Đảng - mừng Xuân" 

và kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2. Chỉ đạo các trường trực 

thuộc về tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước trong và sau tết và công 

tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự.  

- Triển khai các trường Mầm non thực hiện theo dõi sức khỏe của trẻ bằng biểu 

đồ tăng trưởng, giáo dục dinh dưỡng cho mọi người, chăm sóc vệ sinh cá nhân và 

hướng dẫn chăm sóc trẻ em suy dinh dưỡng. Kiểm tra chuyên ngành trường Mầm non 

Sao Mai và Sơn Ca Trường An. 

- Tham dự Hội thảo về Thông tư 30/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tổ chức bồi dưỡng cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi học 

sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 03/2015.  

6. Công tác chính sách thương binh xã hội, lao động và giải quyết việc 

làm:  
- Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 02 và tháng 03/2015 cho 2.976 đối 

tượng với tổng số tiền trên 4 tỷ 228 triệu đồng. Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 01 

và tháng 02/2015 cho 8.058 đối tượng, với tổng số tiền trên 1 tỷ 967 triệu đồng. Cấp 

134 giấy chứng nhận hộ nghèo đợt IV/2015, trong đó cấp mới 34 thẻ. 

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, 

Thành phố Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn thăm viếng, tặng quà, 

trong đó: thăm và tặng quà đối tượng chính sách có công, thăm và hỗ trợ các trung 

tâm, bệnh viện tổng số 818 suất, với số tiền trên 248 triệu đồng;  
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Bên cạnh đó, Thành phố đã tổ chức chi đối tượng chính sách có công do Trung 

ương hỗ trợ trên 384 triệu đồng, với mức quà 400.000 đồng là 127 suất và mức quà 

200.000 đồng là 1.670 suất; Tỉnh hỗ trợ trên 186 triệu đồng tặng mức quà 300.000 

đồng là 20 suất; mức quà 100.000 đồng là 1.797 suất đối với các đối tượng được Chủ 

tịch Nước tặng mức quà 400 và 200 ngàn đồng và tặng 20 phần quà cho hộ gia đình 

chính sách trên địa bàn mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Các phường, xã đã thăm và 

tặng 1100 phần quà cho gia đình chính sách với tổng số tiền trên 148 triệu đồng. 

- Đối với chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn luôn được quan tâm hỗ trợ để bảo đảm nhà nhà đều có Tết. Qua đó Thành phố đã 

tặng quà cho 763 hộ nghèo với số tiền trên 228 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Tỉnh; 

Thành phố Vĩnh Long đã chi trên 97 triệu đồng hỗ trợ 485 phần quà cho hộ cận nghèo, 

người già cô đơn, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng 

các phường, xã đã vận động 6.287 suất quà cho hộ nghèo và cận nghèo với số tiền trên 

1 tỷ 143 triệu đồng; tặng 958 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 

135 triệu đồng 

Ngoài ra các Hội trên địa bàn Thành phố đã vận động được 3.556 phần quà, 

mỗi phần trị giá từ 200 đến 350 ngàn đồng; tổng số quà vận động trên 767 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Thành phố Vĩnh Long còn được sự hỗ trợ của Công ty TNHH Nhà máy 

Bia Việt Nam 225 phần quà trị giá 70,2 triệu đồng cho đối tượng hộ cận nghèo ở 11 

phường, xã; 50 phần quà của Bộ trưởng Bộ Công An với số tiền 25 triệu đồng cho hộ 

chính sách khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo ở phường 3, Phường 5. 

- Thực hiện tốt kế hoạch tập trung người ăn xin, người tâm thần lang thang, 

qua đó đưa 02 đối tượng tâm thần vào bệnh viện và cho làm cam kết giáo dục đưa về 

gia đình 06 người ăn xin. 

7. Công tác bảo hiểm xã hội: 
Tổng số thu BHXH tháng 02/2015 trên 9 tỷ đồng, trong đó thu BHXH bắt buộc 

trên 6 tỷ 775 triệu đồng; thu BHXH tự nguyện trên 84 triệu đồng và thu bảo hiểm thất 

nghiệp trên 458 triệu đồng. 

Tổng chi BHXH trong tháng trên 32 tỷ 529 triệu đồng, trong đó chi từ nguồn 

ngân sách nhà nước trên 6 tỷ 558 triệu đồng, chi từ nguồn quỹ BHXH trên 37 tỷ 143 

triệu đồng;  

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH: 

1. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra: 
- Trong tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã tổ chức 04 cuộc tiếp dân, trong đó 

tiếp định kỳ 04 cuộc; phòng tiếp dân Ủy ban thành phố tổ chức 02 cuộc, với 02 lượt 

công dân.  

- Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: trong kỳ đã nhận 01 đơn khiếu 

nại và 01 đơn yêu cầu, kiến nghị do kỳ trước chuyển sang. Kết quả, đang giải quyết: 

01 đơn khiếu nại, đã giải quyết 01/01 đơn yêu cầu, kiến nghị. 

2. Công tác tư pháp: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai 

các văn bản pháp luật mới; chuyên mục “Tuyên truyền chính sách pháp luật“ trên hệ 

thống truyền thanh Thành phố được duy trì thường xuyên. Thành phố và các phường - 

xã thực hiện tốt công tác hộ tịch chứng thực, phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân. 

3. Về quốc phòng an ninh: Thực hiện nghiêm công tác trực chỉ huy, thông tin 

liên lạc, sẵn sàng chiến đấu. Triển khai kế hoạch bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cho lễ 

hội giao thừa và các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí,... nhằm góp 
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phần giữ vững quốc phòng, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau 

Tết. 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về phương thức, 

thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tăng cường 

công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, hàng gian, hàng giả. Tiếp tục mở các đợt cao 

điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Ất Mùi và kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc ở các phường, xã; đặc biệt bảo vệ an toàn tuyệt đối địa điểm tổ chức chương 

trình văn nghệ và bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Quảng trường TPVL. 

- Về phạm pháp hình sự không xảy ra vụ nào, về tệ nạn xã hội bắt 03 vụ, 8 đối 

tượng đá gà ăn tiền, đã xử phạt hành chính 2 vụ, 5 đối tượng; so với cùng kỳ tăng 01 

vụ 

- Về tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ, làm chết 01 người, bị thương 04 người, so 

với cùng kỳ năm trước tăng 03 vụ, số người chết tăng 01 người, bị thương tăng 03 

người; va chạm giao thông xảy ra 03 vụ, bị thương 04 người. Tổ chức tuần tra kiểm 

soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông 35 cuộc, xử phạt 107  trường hợp, với số tiền 

trên 108 triệu đồng.  

- Về công tác quản lý xuất nhập cảnh, có 55 Việt kiều và 142 người nước ngoài 

đến tham quan và lưu trú trên địa bàn, qua nắm tình hình chưa phát hiện nghi vấn liên 

quan đến an ninh quốc gia. 

 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 03 NĂM 2015 
__________________ 

 

I. VỀ KINH TẾ: 

1. Về thương mại dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông 

nghiệp: 
- Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh 

hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, đầu cơ tích trữ; việc 

niêm yết và bán hàng đúng giá niêm yết, an toàn chất lượng vệ sinh thực phẩm sau Tết 

nguyên đán và mùa lễ hội. 

- Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống và giám 

sát chặt chẽ các loại dịch bệnh cho cây trồng đặc biệt cây lúa và vật nuôi; chú trọng 

công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh thú 

y, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, bảo đảm cho nhân dân an tâm đầu tư phát 

triển và phòng chống dịch bệnh. 

- Thực hiện các giải pháp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; phát triển và đa 

dạng hóa các ngành và sản phẩm, dịch vụ, tăng số lượng và chất lượng trên địa bàn. 

2. Công tác thu chi ngân sách: 
- Chỉ đạo các ngành, phường - xã thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi, quản lý ngân 

sách nhà nước đồng thời chỉ đạo tăng cường giám sát thu chi ngân sách của các ngành, 

các địa phương, bảo đảm công tác thanh quyết toán các hoạt động chi thường xuyên, 

chi xây dựng cơ bản,... đúng qui định của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường tiến 

độ thu các loại quỹ trên địa bàn năm 2015.  
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- Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế về quyền lợi của mọi 

tổ chức cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tổ chức tốt công tác thu hồi nợ 

thuế, thu các nguồn thu theo kế hoạch phấn đấu thu ngân sách đạt kế hoạch.  

3. Hoạt động quản lý đô thị và tài nguyên môi trường: 
- Duy trì việc sắp xếp trật tự bến bãi trong khu vực ổn định, thường xuyên 

kiểm tra các phương tiện ra vào bến không để hành khách ứ đọng tại các bến xe tàu, 

niêm yết giá cước đúng qui định, tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Kiểm tra 

các cọc tiêu, biển báo giao thông; phát quang các hương lộ, kiểm tra hệ thống chiếu 

sáng công cộng nhằm đảm bảo an toàn giao thông. 

- Tăng cường kiểm tra công tác thu gom rác theo giờ qui định trên địa bàn 

phường 1, 2, 3, 4, 5 và tình hình hoạt động các Tổ rác dân lập.  

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

1. Công tác tổ chức bộ máy: 
- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn Thành phố theo qui 

định; củng cố kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp theo tiêu chuẩn và bảo đảm biên 

chế đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Giải quyết tốt các chế độ chính sách của cán bộ công 

chức theo qui định, theo dõi các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ 

cho cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo 

Nghị định 108 của Chính phủ. Xét tuyển viên chức các phường, xã và tổ chức thi 

tuyển chức danh Trưởng Phòng văn hóa và thông tin Thành phố Vĩnh Long. 

- Tổ chức đánh giá và báo cáo chỉ số cải cách hành chính năm 2014. 

- Tiếp tục thực hiện và kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ 

chế 01 cửa; duy trì tốt hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và gắn kết 

với việc thực hiện Đề án 30. 

- Tiếp tục thực hiện điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ngành giáo dục 

theo thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011. 

- Duy trì có hiệu quả và chấn chỉnh việc gửi nhận văn bản có sử dụng chữ ký 

số và hộp thư điện tử. Hoàn chỉnh đưa Cổng thông tin điện tử Thành phố Vĩnh Long đi 

vào hoạt động trên internet. 

2. Hoạt động văn hóa và thể dục thể thao:  
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao và các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong tháng. Tăng 

cường công tác kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hóa, dịch vụ karaoke, mua bán băng 

đĩa và tụ điểm văn hóa nhằm bảo đảm môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh; 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang bảng hiệu quảng cáo; phát hành tờ 

bướm nếp sống văn minh đô thị trong các phường nội ô.  

- Chỉ đạo các ngành, phường - xã thực hiện tốt việc ứng dụng, phát triển công 

nghệ thông tin của Thành phố vào việc giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch.  

- Tiếp tục thực hiện đề án chỉnh trang đô thị, đề án nếp sống văn minh đô thị 

Thành phố; tăng cường công tác kiểm tra về trật tự đô thị trên địa bàn nhằm bảo đảm 

an toàn giao thông và tạo vẻ mỹ quan đô thị cho Thành phố; 

3. Công tác y tế, dân số:  

- Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân trên địa bàn, nhất 

là đối tượng bảo hiểm Y tế. Tổ chức trực 24/24 h nhằm bảo đảm khám và điều trị bệnh 

kịp thời cho nhân dân. Chủ động triển khai, tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống 

các loại dịch bệnh, thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc bảo vệ trẻ em. 
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- Duy trì và thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia có mục tiêu và 

chương trình lồng ghép theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý cơ sở 

hành nghề y dược tư nhân và giáo dục phòng chống mại dâm, HIV/AIDS trên địa bàn.   

- Làm tốt công tác vận động các đối tượng trong diện sinh đẻ thực hiện gia 

đình ít con thông qua các chương trình lồng ghép và thực hiện các biện pháp tránh thai 

hiện đại. Tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình trên địa bàn bảo đảm tư vấn tại hộ đạt chỉ tiêu. Thực hiện đạt kế hoạch 

các dự án, đề án đã triển khai thực hiện. 

4. Công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm: 

- Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội và an sinh xã hội 

theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, 

tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo nghề lao động nông thôn theo Đề án 1956; thực 

hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. 

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ Bảo trợ xã hội cho các đối tượng trong diện được 

hưởng theo qui định mới tại Nghị định 136/CP. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở karaoke, khách sạn, nhà trọ,... trên 

địa bàn thành phố.  

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2014 và triển 

khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Phát khen thưởng phường - xã phù hợp trẻ 

em 2014 và triển khai kế hoạch phát động thực hiện phường - xã phù hợp trẻ em năm 

2015. 

5. Công tác Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức thực hiện chủ điểm tháng 03 

"Tiến bước lên Đoàn", "kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 26/3". Tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng cấp Thành phố 

năm 2015 cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở. 

- Tổng kết công tác Phổ cập giáo dục năm 2014. Tổ chức kiểm tra chất lượng 

giữa học kỳ 2 khối Tiểu học và Trung học. Tổ chức cho học sinh giỏi lớp 9 thi dự thi 

học sinh giỏi cấp Tỉnh.  

6. Công tác bảo hiểm xã hội:  
Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện trích 

nộp bảo hiểm theo qui định; tập trung thu hồi nợ đọng; tăng cường công tác tuyên 

truyền bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm y tế học sinh. 

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, QUỐC PHÒNG - AN NINH: 

1. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo:  
- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành quyết 

định giải quyết của Ủy ban Nhân dân các cấp đã có hiệu lực thi hành.  

- Tăng cường thời gian để thực hiện nhanh công tác giải quyết khiếu tố; giải 

quyết dứt điểm các đơn có thể phát sinh thành điểm nóng. Triển khai kế hoạch thanh 

tra đã được phê duyệt. 

2. Công tác tư pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng 

các văn bản pháp luật mới; duy trì tốt tủ sách pháp luật ở các phường xã. Thực hiện tốt 

công tác giải quyết hộ tịch; nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác chứng thực, giải 

quyết nhanh, đúng kịp thời cho nhân dân; thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở. Đôn 

đốc các phường - xã tiếp tục rà soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của tỉnh. 

3. Công tác quốc phòng an ninh: Thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến 

đấu, bảo đảm tốt công tác quốc phòng địa phương; phối hợp với công an, mặt trận tổ 
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quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong phong trào an 

ninh bảo vệ Tổ quốc và thế trận quốc phòng toàn dân. Tổ chức huấn luyện các lực 

lượng theo kế hoạch năm 2015. 

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; phát 

động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông - đô thị và bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn 

thể, các địa điểm quan trọng đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện đặc biệt trong 

năm. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đặc biệt các đối 

tượng trong diện quản lý; chú trọng công tác vận động quần chúng tố giác các loại tội 

phạm, thực hiện tốt thế trận an ninh nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc. Tăng cường điều tra các vụ án đang thụ lý, nâng cao tỷ lệ điều tra 

khám phá án. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  

tháng 02 và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Vĩnh Long. Yêu cầu thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các phường - 

xã triển khai thực hiện đạt nhiệm vụ đã đề ra. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:         
- VP.UBND Tỉnh (báo cáo); 

- TT.UBND, TT.HĐND.TP (báo cáo); 

- VP.Thành Ủy Vĩnh Long (báo cáo);  

- Các ngành chính quyền và UBND  

 11 phường, xã (tổ chức thực hiện);   

- Lãnh đạo VP, CVNC (kiểm tra t/h);  

- Lưu: VP, 1.04; 
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