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PHẦN THỨ NHẤT:  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÍ I NĂM 2015 
 
Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố 

Vĩnh Long năm 2015, Ủy ban Nhân dân Thành phố Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo 

các ngành, Ủy ban Nhân dân các phường - xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh theo phương hướng nhiệm vụ đã đề ra, trên cơ sở 

những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau: 

- Thành phố Vĩnh Long luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh Ủy - 

Ủy ban Nhân dân Tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành Tỉnh và đơn vị Trung Ương đóng trên 

địa bàn, trong đó Tỉnh và Trung ương đã tập trung đầu tư các dự án trọng điểm trên địa 

bàn góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển của thành phố; 

- Thành phố tiếp tục phát huy khá tốt các nguồn lực của địa phương và những 

kết quả đạt được của những năm trước, tiếp tục thu hút đầu tư phát triển các thành 

phần kinh tế; tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt công tác chính 

sách xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao 

mức hưởng thụ vật chất, tinh thần văn hóa cho nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục 

đào tạo; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã 

hội, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền 

các cấp, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. 

Tuy nhiên, trong quí I năm 2015, tình hình kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi 

biến động giá cả, vật tư, nguyên liệu sản xuất đã tác động không nhỏ đến hoạt động, 

quản lý điều hành ngân sách và đầu tư phát triển; sức mua giảm dần sau Tết, giá cả 

một số mặt hàng thiết yếu vẫn còn cao đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và 

đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa 

có sự chuyển biến tích cực trong đầu tư phát triển công nghiệp - sản phẩm; công tác 

qui hoạch thực hiện chưa hoàn chỉnh; các loại dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi vẫn 

còn diễn biến phức tạp; trật tự an toàn xã hội tuy được ổn định, nhưng tình hình vi 

phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KHINH TẾ: 

1. Thương mại dịch vụ và Giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng xã hội quí I/2015 ước đạt trên 3.036 tỷ đồng, đạt 23,24% so với 

Nghị quyết; tăng 8,51% so cùng kỳ năm 2014; trong đó kinh tế cá thể trên 2.026 tỷ 

đồng, tăng 8,55%; kinh tế tư nhân đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 8,43% so với cùng kỳ năm 

trước. 

Trong quí I năm 2015, tình hình lưu thông hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã 

hội trên địa bàn diễn biến khá thuận lợi do vào thời điểm Tết nguyên Đán Ất Mùi; các 

mặt hàng phục vụ tết bảo đảm cung ứng đầy đủ cho người tiêu dùng; các doanh nghiệp 
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đã thành công trong khâu kích cầu, quảng bá thương hiệu, góp phần bình ổn giá thị 

trường, 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. 

- 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. Các trung tâm thương mại, Siêu thị, khu 

vực Chợ đêm đã sắp xếp các gian hàng phục vụ nhu cầu mua sắm với nhiều mặt hàng 

thiết yếu cho nguời tiêu dùng trong dịp Tết với mức tiêu thụ mạnh. 

- 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 ở các chợ; tăng cường công tác kiểm tra và 

tuyên truyền các hộ 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 trong dịp Tết nguyên 

đán 2015. 

- 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; trong quí I/2015, đặc biệt là dịp Tết nguyên 

đán trên địa bàn không phát hiện dịch bệnh và không có trường hợp gia súc gia cầm 

nhiễm bệnh được bán ở các chợ. 

2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:  

- Giá trị sản xuất ngành đạt trên 717,1 tỷ đồng, đạt 23,63% so với Nghị quyết 

năm; tăng 7,24 % so với cùng kỳ năm 2014; trong đó kinh tế tập thể ước đạt trên 118 

triệu đồng, tăng 2,41%; kinh tế tư nhân đạt trên 526 tỷ đồng, tăng 8,74 % và kinh tế cá 

thể đạt trên 95 tỷ đồng, tăng 4,52 % so cùng kỳ (tính theo giá cố định 1994). 

Nhìn chung, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong quí I có mức tăng 

trưởng khá; các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, giá nguyên 

liệu và cước vận tải giảm, đặc biệt là lãi suất ngân hàng ở mức hợp lý đã tạo điều kiện 

cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay và mở rộng qui 

mô sản xuất. Các sản phẩm có mức tăng khá và ổn định như: sản xuất chế biến thực 

phẩm tăng 9,37%; sản xuất sản phẩm từ tre nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 

12,38%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 10,37%; tuy nhiên cũng còn một 

số mặt hàng giảm so với cùng kỳ như sản xuất thuốc lá giảm 1,67%, sản xuất da và các 

sản phẩm có liên quan giảm 4,67%. 

3. Sản xuất nông nghiệp: 

a. Trồng trọt:  
Cây lúa: Đã thu hoạch dứt điểm trên 444,8 ha lúa Đông Xuân, đạt 120,2 % so 

với kế hoạch (370 ha); so với cùng kỳ năm trước giảm 14,96 ha; năng suất ước đạt 

6,58 tấn/ha, sản lượng thu đạt trên 2.929 tấn. Riêng diện tích lúa vụ hè thu đã xuống 

giống 93,5 ha;  

Diện tích rau màu được nông dân tập trung gieo trồng do giá cả tương đối ổn 

định và vào thời điểm phục vụ Tết nguyên đán, diện tích thu hoạch gần 292 ha, chủ 

yếu là đậu nành, mè, dưa hấu, rau cải các loại trên 168 ha. Đối với cây lâu năm, trong 

quí I trên địa bàn Thành phố đã giảm trên 18 ha nhãn bị bệnh chổi rồng và được nông 

dân trồng thay thế các loại cây trồng khác như nhãn idor, dừa, xoài, bưởi, cam,...  

b. Chăn nuôi, thú y và phòng chống dịch bệnh: 
- Tăng cường công tác phòng chống, kiểm dịch, kiểm soát chăn nuôi, vận 

chuyển, giết mổ gia súc gia cầm, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trong 

dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015; trong quí đã tiêm phòng cho đàn gia súc - gia cầm 

8.807 liều; kiểm dịch trên 3.100 con và trên 2,429 triệu trứng gia cầm các loại; kiểm 
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soát giết mổ trên 24 ngàn con gia súc gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y 4.953 con gia 

súc; 

- Trong quí việc tiêu thụ và giá thủy sản ổn định. Riêng tình hình nuôi các loại 

thủy sản khác như cá diêu hồng, cá rô phi, cá chim trắng lồng bè, bán thâm canh và 

quảng canh tiếp tục phát triển ổn định và tình hình tiêu thụ sản phẩm dễ dàng. 

- Các ngành Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, 

kết hợp với các ngành chức năng của Tỉnh thường xuyên kiểm tra các điểm mua bán 

gia súc gia súc, giết mổ và kinh doanh các sản phẩm từ gia súc, gia cầm nên các hộ 

kinh doanh đều chấp hành khá tốt các qui định của pháp luật;  

c. Công tác thủy lợi và phòng chống lụt bão: 
Khảo sát các khu vực có thể xảy ra hạn trong vụ hè thu năm 2015 tại phường 8, 

phường 9, xã Trường An, xã Tân Ngãi và xã Tân Hòa để triển khai công tác thủy lợi 

nội đồng, nạo vét kinh mương, gia cố các công trình thủy lợi để đảm bảo phục vụ tưới 

tiêu cho sản xuất nông nghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển khá ổn định nhờ sự quan tâm lãnh 

đạo của các cấp, các ngành bằng nhiều giải pháp hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong nông 

nghiệp, phòng trừ các loại dịch bệnh, nhất là hỗ trợ kỹ thuật nâng cao chất lượng hàng 

hóa nông nghiệp, giúp bà con nông dân ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất để từng bước tạo ra vùng chuyên canh đạt năng suất và chất lượng cao. 

4. Về kinh tế hợp tác: Ủy ban nhân dân Thành phố Vĩnh Long đã giao cho 

Phòng Kinh tế Thành phố kết hợp với các ngành Tỉnh và các phường xã tiếp tục có kế 

hoạch củng cố các hợp tác xã để hoạt động đúng luật và mang lại hiệu quả, góp phần 

tăng thu nhập cho xã viên và những người lao động tại các Hợp tác xã này. Thông báo 

các Hợp tác xã tổ chức đại hội thường niên. Chỉ đạo phối hợp ngành Tỉnh củng cố hoạt 

động của Hợp tác xã xe khách Ngọc Điệp. 

5. Thu chi ngân sách: 

a. Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách địa phương quí I/2015 ước đạt 62 tỷ 

067 triệu đồng, đạt 27,08 % kế hoạch năm; trong đó thuế công thương nghiệp ngoài 

quốc doanh trên 32 tỷ 693 triệu đồng, đạt 23,35 % kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 7 tỷ 

061 triệu đồng, đạt 58,84 % kế hoạch; thu lệ phí trước bạ 10 tỷ 561 triệu đồng, đạt 

31,53 % kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân trên 6 tỷ 145 triệu đồng, đạt 35,11 % và thu 

khác ngân sách 3 tỷ 968 triệu đồng, đạt 37,79 % kế hoạch năm. 

b. Chi ngân sách: Ước tổng chi ngân sách quí I/2015 là 106 tỷ 422 triệu đồng 

(trong đó tạm ứng: 7 tỷ 816 triệu đồng), đạt 26,81% so với dự toán gồm:  chi đầu tư 

xây dựng cơ bản giải ngân qua Kho bạc ước đạt 26 tỷ 600 triệu đồng, đạt 37,54% kế 

hoạch; chi thường xuyên 67 tỷ 025 triệu đồng, đạt 20,87% kế hoạch năm; 

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và quyết toán 20 / 101 công trình xây dựng cơ 

bản với tổng giá trị 15 tỷ 234 triệu đồng, sau thẩm tra quyết toán đã tiết kiệm cho ngân 

sách Nhà nước trên 168 triệu đồng; 

6. Công tác qui hoạch, bồi thường hỗ trợ tái định cư và công tác xây dựng 

cơ bản:  

- Công tác qui hoạch: Nghiệm thu cắm mốc theo qui hoạch phân khu đô thị xã 

Trường An, xã Tân Ngãi, xã Tân Hòa, xã Tân Hội; qui hoạch cụm công nghiệp thành 

phố Vĩnh Long đang chờ quyết định phê duyệt qui hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long. 

- Công tác bồi thường và tái định cư: Đã tổ chức chi trả số tiền trên 266 tỷ 

đồng cho 216/227 hộ bị ảnh hưởng của các công trình xây dựng Kè sông Cổ Chiên 

đoạn khóm 6, phường 5 và đoạn từ cầu Cái Cá đến cầu Lộ phường 2. Thẩm định phê 
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duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình  Kè bảo vệ chợ trường An, 

đường tổ 5 ấp Tân Quới Đông xã Trường An. 

- Công tác xây dựng cơ bản: ước khối lượng thực hiện đến hết quí I/2015 là 

37 tỷ 810 triệu đồng, đạt 52,76 % kế hoạch, trong đó nguồn xây dựng cơ bản phân cấp 

trên 16 tỷ 280 triệu đồng, đạt 70,78%; nguồn thu tiền sử dụng đất trên 8 tỷ 600 triệu 

đồng, đạt 71,67 % kế hoạch năm. Qua đó đã triển khai 2/2 công trình chuẩn bị đầu tư, 

33/43 công trình thực hiện đầu tư.  

7. Về quản lý đô thị: 
-  Hoạt động giao thông vận tải: Chủ động lập kế hoạch điều hành phương tiện 

vận tải thủy - bộ phục vụ kịp thời nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa của nhân 

dân trong dịp Tết, thực hiện tốt việc kiểm tra phương tiện ra vào bến, các phương tiện 

thực hiện tốt các qui định của Nhà nước, không có tình trạng tự ý nâng giá cước trong 

các ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán; qua đó đã vận chuyển trên 33 ngàn lượt 

hành khách và trên 46 ngàn tấn hàng hóa các loại bằng đường bộ và đường thủy. 

- Công tác quản lý đô thị và xây dựng: tuyên truyền và thông báo cho các 

ngành, phường, xã, các cơ quan Trung ương, Tỉnh và nhân dân trên địa bàn tiến hành 

tổng vệ sinh nơi công cộng, trụ sở, đường phố, khu dân cư và lập kế hoạch trang trí các 

loại đèn, hoa, cây cảnh tại các tuyến đường, công viên, vườn hoa, các tiểu đảo và các 

khu vực trung tâm nhằm tạo cảnh quan đô thị trong dịp tết Nguyên Đán 2015. 

- Kiểm tra hệ thống chiếu sáng công cộng và lắp đặt hệ thống đèn trang trí 

phục vụ tết Nguyên Đán năm 2015, thực hiện ngừng tiết giảm điện chiếu sáng công 

cộng trên các tuyến đường trung tâm, thực hiện đóng điện đèn trang trí vào các tối từ 

thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần.    

- Công tác quản lý nhà ở và xây dựng: cấp 234 giấy phép xây dựng nhà ở và 

công trình. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành các qui định về xây dựng 

nhà ở và công trình trên địa bàn 28 trường hợp, đã tiến hành xử lý và hướng dẫn chủ 

đầu tư thực hiện đúng qui định của Nhà nước; 

- Công tác kiểm tra trật tự xây dựng đô thị: Tiến hành kiểm tra 42 cuộc, đã 

phát hiện và xử lý 11 trường hợp không có giấy phép. 

- Về công tác kiểm tra trật tự và quản lý hạ tầng kỹ thuật  đô thị: tổ chức được 

211 cuộc, nhắc nhở 2.711 hộ tiểu thương và phương tiện giao thông, tạm giữ tang vật 

141 trường hợp, ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

8. Công tác quản lý đất đai – nhà ở và môi trường: 
- Từ đầu năm đến nay đã cấp 1.629 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 

đó có 195 giấy sở hữu nhà ở; giải quyết thủ tục hành chính cho 446 hồ sơ chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, nhà; 207 hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, nhà; 

xác nhận đăng ký vay vốn ngân hàng 825 hồ sơ. 

- Thẩm định cấp giấy xác nhận cam kết môi trường cho 22 cơ sở. Thực hiện tốt 

công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp tốt với 

các ngành chức năng có liên quan trong việc kiểm tra định kỳ về lĩnh vực môi trường, 

tài nguyên nước và khoáng sản.  

II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

1. Công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:  
- Xác định trình độ chuyên môn thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Văn hóa và 

thông tin Thành phố Vĩnh Long. 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. 
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- Thực hiện tốt việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2015; bổ nhiệm, tuyển 

dụng công chức, viên chức đúng qui định; giải quyết tốt chế độ chuyển lương, thôi 

việc, nghỉ hưu, ... cho cán bộ công chức cấp Thành phố và phường xã.  

- 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 trực thuộc. Củng cố Ban 

biên tập và đưa Cổng thông tin điện tử Thành phố Vĩnh Long vào hoạt động phục vụ 

chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố Vĩnh Long.  

2. Hoạt động văn hóa thông tin và thể dục thể thao: 

a. Công tác thông tin tuyên truyền: 
- 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, ... qua đó đã phát hành 1.445 quyển tạp chí xây dựng đời 

sống văn hóa, toàn cảnh văn hóa, đặc san Xuân; treo 30 băng role, 1.886 cờ các loại và 

11 buổi xe thông tin cổ động, ... 

 Đài truyền thanh đã thực hiện được trên 880 tin, 379 bài, 180 chương trình ca 

nhạc, cổ, tấu hài và thực hiện 80 chuyên mục khác về kinh tế, văn hoá - xã hội và 

chính sách pháp luật Nhà nước,... đặc biệt 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". 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống truyền thanh phường, xã, 

bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ tại địa phương. 

b. Hoạt động văn hóa - văn nghệ: 
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhân dân như phối hợp 

với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thi Lân - Sư - Rồng 

mở rộng Tỉnh Vĩnh Long có 10 đội tham gia với 24 tiết mục, phục vụ cho trên 18 ngàn 

lượt người xem. Tổ chức các hoạt động khác như: Hội thi Tiếng hát mùa xuân, hội thi 

thời trang thiếu nhi, Hội thi Văn hóa cổng chào 11 phường - xã , Hội thi hát về ca khúc 

cách mạng, ... tạo sinh khí cho nhân dân vui Xuân đón Tết thu hút trên 2.500 lượt 

người đến xem, cổ vũ. Các di tích lịch sử văn hóa đón tiếp 10.762 lượt khách đến tham 

quan. Khu vực Quảng trường Thành phố có trên 39 ngàn lượt khách tham quan và 

tham dự các hoạt động. 

- Công  tác quản lý ngành luôn được chú trọng nhằm đưa hoạt động văn hóa và 

dịch vụ từng bước thực hiện đúng các qui định của pháp luật  đã tổ chức 21 cuộc kiểm 

tra 131 đại lý Internet, trò chơi điện tử (máy bắn cá), lắp đặt bản hiệu không đúng qui 

định và cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn, phát hiện 14 cơ sở vi phạm, đã 

xử phạt hành chính 12 cơ sở, với số tiền 54 triệu đồng, cảnh cáo nhắc nhở 17 cơ sở. 

tịch thu 4.083 đĩa CD-VCD, 701 quyển bói toán, 56 tập thơ. 

- Kiểm tra, phúc tra phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

và nếp sống văn minh đô thị" năm 2014 ở 11 phường - xã và các cơ quan đơn vị trên 

địa bàn Thành phố. Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư năm 2014 và triển khai kế koạch năm 2015. 

c. Thể dục - thể thao: 
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. Tổ chức thành công 

các giải thể thao cấp thành phố như: Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, 

Bida, tổ chức giải diễu hành mô tô vespa cổ quanh các đường chính của Thành phố..., 
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tham dự giải Cầu lông liên huyện năm 2014 tổ chức tại huyện Long Hồ. Tham dự các 

giải thi đấu thể dục thể thao do tỉnh và khu vực tổ chức. 

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

vững mạnh, phát huy tốt mô hình hoạt động của các câu lạc bộ sở thích, sinh hoạt văn 

nghệ, sinh hoạt truyền thống, hội thao… thông tin tuyên truyền đi vào chiều sâu về nội 

dung, hình thức đa dạng, đạt hiệu quả cao; phong trào xã hội hóa thể dục thể thao và 

cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại mang lại hiệu 

quả và phát triển mạnh mẽ. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ 

văn hóa được tăng cường, từng bước đưa hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa đi vào 

ổn định. 

3. Hoạt động y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình: 

- Các Trạm Y tế phường xã, Bệnh viện Thành phố đã khám và điều trị bệnh 

cho trên 76 ngàn lượt bệnh nhân, trong đó khám BHYT trên 60 ngàn lượt và khám y 

học dân tộc trên 24 ngàn lượt bệnh nhân. Các chương trình quốc gia về y tế được thực 

hiện đúng kế hoạch. Tổ chức trực 24/24 giờ, bảo đảm xử lý kịp thời các ca bệnh cấp 

cứu và tai nạn giao thông, qua đó đã khám và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu bệnh 

thông thường, xử trí thương tích ca va chạm giao thông nhẹ, giảm nhiều so với tết năm 

trước; đặc biệt trong những ngày trước, trong và sau Tết không xảy ra dịch bệnh và 

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra phòng 

chống các loại dịch bệnh trên người trong mùa khô. 

- Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được thực hiện thường xuyên trên 

13.595 lượt tuyên truyền tại hộ; tổ chức tư vấn 201 cuộc về chăm sóc sức khỏe sinh 

sản kế hoạch hóa gia đình có 1.545 lượt người tham dự.  

4. Công tác giáo dục - đào tạo:  
- Sơ kết học kỳ I và tổ chức kiểm tra chuyên ngành năm học 2014 - 2015 ở 3 

bậc học. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 tất cả các trường trung học 

cơ sở trên địa bàn thành phố. Củng cố Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng 11 

phường - xã. Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh tay - chân - miệng, các dịch bệnh 

mùa khô, phòng chống dịch bệnh ở người và kiểm tra y tế trường học.  

- Nghiệm thu và đưa và sử dụng trường Mầm non Sao Mai, Mầm non 5, Mầm 

non Tân Ngãi, THCS Nguyễn Đình Chiểu. Tiến hành khảo sát nhu cầu xây dựng cơ 

bản tại 11 phường - xã.  

5. Công tác chính sách, xã hội, chăm sóc trẻ em, lao động và giải quyết việc 

làm:  

- Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công quí I/2015 cho 4.459  đối tượng với tổng 

số tiền trên 6 tỷ 335 triệu đồng; chi trợ cấp bảo trợ xã hội cho 12.096 đối tượng, số tiền 

trên 2 tỷ 954 triệu đồng. 

- Thành phố đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 20 đối tượng với tổng số 

tiền 274 triệu đồng, chi trả chế độ cho nhân nhân thờ cúng liệt sĩ mới bổ sung và còn 

sót cho 680 hồ sơ với số tiền trên 374 triệu đồng. Chi quà, lễ tết Nguyên Đán Ất Mùi 

năm 2015 từ nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh, thành phố cho 5.521 lượt đối tượng với 

tổng số tiền trên 976 triệu đồng; chi trả trợ cấp theo nghị định 136/CP và Nghị định 

74/CP với tổng số tiền 23 tỷ 137 triệu đồng. 

- Triển khai thông tư 41/BYT-BLĐTBXH lập hồ sơ người hoạt động kháng 

chiến, chất độc hóa học, triển khai lập hồ sơ xây dựng nhà tình nghĩa năm 2015, tổng 

hợp hồ sơ trợ cấp một lần đối với chuyên gia làm công tác tại Campuchia, Lào. Tổ 

chức triển khai thực hiện quyết định 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy 

tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 
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- Xây dựng kế hoạch giám sát chương trình giảm nghèo và kế hoạch truyền 

thông chính sách năm 2015. Phê duyệt danh sách mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo trên 

địa bàn thành phố. 

- Công tác chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm, nhân dịp Tết nguyên đán, 

Thành phố đã tổ chức thăm viếng và tặng 261 phần quà trị giá trên 52 triệu đồng cho 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Xuân đón Tết. Tổ chức khảo sát và thẩm 

định xong kết quả thực hiện tiêu chí phường - xã phù hợp trẻ em năm 2014, kết quả có 

11/11 phường xã đạt chuẩn Phường xã phù hợp với trẻ em năm 2014. 

- Cung ứng lao động cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài Tỉnh, 

trong quí đã giải quyết việc làm cho 933 lao động trong và ngoài Tỉnh, đạt 17% kế 

hoạch; đào tạo nghề cho 475 lao động, đạt 13,57 %; đăng ký hợp đồng cho 115 lao 

động làm việc 12 cơ sở.  

Hưởng ứng Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015, 

Thành phố Vĩnh Long đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo hộ lao động tại các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn;  

6. Công tác thi đua khen thưởng và công tác tôn giáo - dân tộc: 

- Thực hiện tốt việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh 

vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014. Chỉ đạo các ngành, các 

địa phương, cụm - khối thi đua xét khen thưởng năm 2015. Kết quả, đã ban hành 53 

quyết định khen thưởng, tặng giấy khen cho 241 tập thể và 371 cá nhân. 

- 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. 

7. Công tác bảo hiểm xã hội: 
- Tổng thu trong quí I/2015 trên 17 tỷ 360 triệu đồng, đạt 12,8% kế hoạch,  

tăng 9,76% so cùng kỳ năm 2014, trong đó BHXH bắt buộc trên 13 tỷ 197 triệu đồng; 

BHXH tự nguyện trên 176 triệu đồng; bảo hiểm thất nghiệp trên 854 triệu đồng và bảo 

hiểm y tế trên 4 tỷ 646 triệu đồng; 

- Tổng chi trong quí trên 50 tỷ 548 triệu đồng, tăng 4 tỷ 939 triệu đồng so với 

cùng kỳ năm trước; trong đó chi BHXH từ ngân sách ngân sách trên 6 tỷ 558 triệu 

đồng; chi từ nguồn quỹ BHXH trên 39 tỷ 081 triệu đồng và chi khám chữa bệnh 

BHYT trên 4 tỷ 908 triệu đồng.  

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

1. Công tác thanh tra - giải quyết khiếu nại tố cáo: 
- Thực hiện 21 cuộc tiếp công dân, nội dung khiếu nại quản lý và sử dụng đất 

đai, việc giải tỏa áp giá đền bù thực hiện các chủ trương thu hồi đất để triển khai dự án 

trọng điểm trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 

- Công tác giải quyết đơn khiếu nại đã giải quyết 3/3 đơn, đạt tỷ lệ 100%. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng năm 2014 và triển khai 

kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2015.  

2. Công tác tư pháp: 
- Tổ chức 312 cuộc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới, có trên 

11 ngàn lượt người dự; tổ chức tốt chuyên mục "Tuyên truyền chính sách pháp luật" 

trên hệ thống truyền thanh Thành phố. Tủ sách pháp luật tại các đơn vị địa phương 

được quản lý chặt chẽ, phát hành 166 quyển tin tư pháp, khai thác tốt phục vụ được 

85 lượt người xem đã bổ sung 354 đầu sách mới. Thành phố và các phường, xã tổ chức 

ngày pháp luật 02 cuộc với 177 người dự. 
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- Công tác hoà giải ở cơ sở được quan tâm chú trọng, Ban và Tổ hòa giải đã 

nhận được 23 đơn; đã tổ chức hoà giải 20 đơn, kết quả hoà giải thành 20 đơn, tỷ lệ 

87%, số đơn hòa giải không thành 03 chuyển cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết. 

- Thực hiện tốt công tác hộ tịch chứng thực, cấp bản chính khai sinh 34 trường 

hợp, thay đổi cải chính hộ tịch 05 trường hợp, bổ sung 14 trường hợp, xác nhận mất bộ 

khai sinh 33 trường hợp, chứng thực bản sao 1.487 trường hợp, chứng thực chữ ký bản 

dịch 639 trường hợp. Phường xã đã cấp 300 giấy khai sinh các loại; 134 giấy chứng tử; 

chứng thực chữ ký 742 trường hợp và chứng thực bản sao trên 16.027 trường hợp. 

3. Công tác quốc phòng;  
- Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, tác chiến, thông tin liên lạc và sẵn 

sàng chiến đấu từ Thành phố đến Phường xã; bảo đảm canh phòng an toàn tuyệt đối 

các trụ sở, địa bàn trọng yếu trước, trong và sau Tết nguyên đán;  

- Triển khai kế hoạch tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng và lực lượng năm 

2015.  

4. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: 
- Triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước, trong và sau tết Nguyên Đán Ất Mùi và kế 

hoạch phối hợp lực lượng bảo vệ chợ tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015. 

+ Về tình hình trật tự, an toàn xã hội và giao thông trên địa bàn: 
- Trong quí I  năm 2015 đã xảy ra 19 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, 

làm chết 01 người, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản khoảng 785 triệu đồng; trong 

đó xảy ra 01 vụ giết người, 3 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ cướp giật tài sản, 8 vụ 

trộm cắp tài sản và 6 vụ đánh bạc; so với cùng kỳ năm 2014 tăng 8 vụ; đã khởi tố 

14 vụ, 15 bị can;  

- Vi phạm pháp luật về kinh tế, đã phát hiện 14 vụ vận chuyển mua bán 

hàng cấm và 25 vụ kinh doanh hàng hoá không hóa đơn chứng từ, vi phạm nhãn 

hàng hóa; so cùng kỳ năm 2014 tăng 15 vụ, đã xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ, 

12 đối tượng với số tiền trên 62 triệu đồng; 

- Vi phạm pháp luật về ma túy : phát hiện 2 vụ, 4 đối tượng mua bán trái 

phép các chất ma túy; so cùng kỳ giảm 2 vụ; đã khởi tố 2 vụ, 2 bị can; so cùng kỳ 

năm 2014 giảm 2 vụ; 

- Về tệ nạn xã hội: phát hiện 50 vụ, 206 đối tượng đánh bạc; đã xử phạt 

hành chính 39 vụ, 173 đối tượng với số tiền trên 287 triệu đồng; so cùng kỳ năm 

2014 tăng 25 vụ. 

- Về tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 39 vụ, làm chết 5 người, bị thương 

50 người, làm thiệt hại tài sản trên 71 triệu đồng; so cùng kỳ năm 2014 tăng 10 vụ, 

số người chết giảm 2 người, bị thương tăng 20 người. 

- Thực hiện tốt công tác lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, đô thị, 

đường thủy nội địa và thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị đã tổ chức tuần 

tra 280 cuộc, xử lý 1.655 phương tiện vi phạm trật tự đô thị với số tiền phạt trên 1 

tỷ 772 triệu đồng. 

- Tổ chức 279 cuộc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 

phòng gian, tố giác tội phạm với 8.862 lượt người tham dự. 
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PHẦN THỨ HAI: 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÍ II NĂM 2015 
__________________ 

 

Từ những thành tựu đạt được về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh quí I và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015. Ủy ban Nhân dân 

Thành phố Vĩnh Long đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện 

trong quí II năm 2015 như sau:  

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ: 

1. Thương mại - dịch vụ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và sản xuất 

nông nghiệp:  
- Tập trung thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn đưa các cơ sở sản xuất kinh 

doanh đi vào định hướng qui hoạch và thực hiện đúng các qui định của nhà nước trong 

sản xuất kinh doanh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất 

lượng, kiểm tra việc niêm yết giá, đo lường, chất lượng hàng hóa và thực hiện tốt công 

tác phòng chống buôn lậu. Tiếp tục thực hiện công tác khuyến công, phát triển mạng 

lưới chợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển chợ, trong đó tập trung các công 

trình chợ đang được đầu tư xây dựng. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, 

vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn. 

- Tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế 

hợp tác; nâng cao năng lực quản lý, điều hành đối với Hợp tác xã nông nghiệp theo đề 

án nông nghiệp đô thị của Thành phố. 

- 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 

Thành phố. 

- Chỉ đạo và theo dõi các địa phương trong việc xuống giống vụ lúa Hè Thu và 

rau màu; ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, triển khai các chính sách hỗ 

trợ nông nghiệp, nông thôn và nông dân; chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi; 

tập trung vào các cây, con giống có năng suất cao, chất lượng tốt; phát triển và mở 

rộng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao. 

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chú trọng 

công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Chỉ đạo nhân rộng các mô hình sản xuất 

nông nghiệp đạt hiệu quả.  

2. Công tác qui hoạch, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý tài nguyên 

và đô thị: 
- Thường xuyên kiểm tra các cọc tiêu, biển báo giao thông, kiểm tra hệ thống 

chiếu sáng công cộng đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân đi lại thuận lợi. 

- Tăng cường công tác 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. Kiên quyết xử lý các phương tiện bỏ tuyến để chạy theo hợp 

đồng và không niêm yết giá vé trên xe.   

- Tăng cường công tác kiểm tra về an toàn giao thông, trật tự, mỹ quan đô thị, 

bảo đảm thực hiện đúng các qui định của Nhà nước về trật tự đô thị và trật tự xây 

dựng.  

- 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. Chỉ đạo tập trung 

thực hiện nhanh chương trình VLAP.  
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- Tổ chức chi trả, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình, bảo đảm giao 

mặt bằng cho chủ đầu tư đúng tiến độ. Tập trung hoàn thành nhanh các công trình xây 

dựng cơ bản, đặc biệt chú trọng đến các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, 

các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, kết cấu hạ tầng giáo dục, y tế, văn 

hóa - thể thao, các Khu dân cư, tái định cư và thương mại dịch vụ.  

- Rà soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân 

Thành phố Vĩnh Long năm 2015 và lập kế hoạch để điều chỉnh thực hiện, trong đó chú 

trọng về chỉ tiêu thu ngân sách, giải ngân và quyết toán khối lượng hoàn thành các 

công trình xây dựng cơ bản. 

3. Hoạt động thu - chi ngân sách: 
- Chỉ đạo khai thác tốt các nguồn thu thuế ngoài quốc doanh, thuế nhà đất, 

thuế trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân và các loại phí, lệ phí. Triển 

khai thực hiện ổn định thuế các hộ kinh doanh, tập trung khai thác tốt các nguồn thu; 

tăng cường công tác thu hồi nợ đọng; tổ chức tốt các hoạt động đối thoại nhằm tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Phấn đấu tăng thu theo chỉ tiêu 

được Tỉnh giao; 

-  Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chi ngân sách Nhà nước, thực hiện 

các khoản chi theo dự toán đã được phê duyệt. Giám sát việc chi ngân sách của các 

ban ngành, địa phương, bảo đảm thực hiện việc chi đúng, chi đủ, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, chống tham nhũng trong sử dụng ngân sách.  

- Tích cực quyết toán các công trình xây dựng cơ bản do các chủ đầu tư gửi, 

tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chủ đầu tư trong công tác gửi hồ sơ quyết toán, 

tất toán các công trình còn tồn đọng cũng như hoàn thành khối lượng kế hoạch đầu tư 

xây dựng cơ bản đã được giao.  

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; củng cố 

kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp theo tiêu chuẩn và bảo đảm biên chế đủ sức 

hoàn thành nhiệm vụ; tập trung công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn. 

Giải quyết tốt các chế độ chính sách của cán bộ công chức theo qui định.  

- 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 của Tỉnh.  

2. Hoạt động văn hóa và thể dục thể thao: 
- Nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và các 

ngày lễ lớn trong quí. Tăng cường công tác quản lý, nâng cấp, sữa chữa kịp thời hệ 

thống truyền thanh Thành phố và phường xã để đảm bảo thông tin thông suốt đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ. Phát triển phong trào xã hội hóa văn hóa trên địa bàn, duy trì tốt 

hoạt động các Câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ sở thích.   

- Tổ chức hoạt động dã ngoại giúp dân xã Tân Hòa Anh hùng và kỷ niệm 40 

năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 

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

Thành phố, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở 

cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng và nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm hành chính trên lĩnh vực hoạt động văn hóa - dịch vụ văn hóa. 

- Tiếp tục thực hiện phong trào xã hội hoá thể dục thể thao, phong trào toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt 
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động thể thao của Thành phố và tham dự các giải thi đấu do Tỉnh và khu vực tổ chức 

bảo đảm đạt thành tích cao trong thi đấu. 

3. Y tế, Dân số Gia đình:  
- Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh tại các tuyến y tế, tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức 

khoẻ cho nhân dân vào thời điểm khí hậu, thời tiết có nhiều thay đổi bất thường. Duy 

trì và thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia và chương trình lồng ghép theo kế 

hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý cơ sở hành 

nghề y dược tư nhân và giáo dục phòng chống HIV/AIDS.  

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

đình ít con thông qua chương trình truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Ổn định đội ngũ cán bộ chuyên trách làm 

công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm tư vấn tại hộ đạt chỉ tiêu; 

4. Giáo dục - Đào tạo:  
Chỉ đạo các trường tập trung chất lượng học tập học kỳ 2, xét công nhận hoàn 

thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thực hiện tốt các nội 

dung giáo dục lồng ghép, cập nhật số liệu công tác phổ cập giáo dục và phát giấy gọi 

nhập học cho trẻ em 6 tuổi.  

5. Công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm và chăm sóc trẻ em 
- Lập danh sách tăng giảm đối tượng bảo trợ xã hội và đối chiếu kiểm tra cấp 

phát kinh phí chi trả bảo trợ xã hội hàng tháng cho 11 phường - xã đúng thời gian quy 

định. Tiếp tục theo dõi và kịp thời lập thủ tục mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 

đúng qui định. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng 

chống cháy nổ. Tập trung thực hiện giải quyết tốt các chính sách xã hội; chú ý đến 

công tác xóa đói giảm nghèo. Thực hiện chương trình truyền thông phòng chống tai 

nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt tập trung chuyên đề phòng chống phỏng và đuối 

nước,... 

- Thực hiện tốt công tác giới thiệu, tư vấn, tuyển dụng và giải quyết việc làm; 

tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động và lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo 

dự án. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nông thôn và Đề án 1956 đào tạo nghề cho 

11 phường - xã. 

 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 giải quyết số đơn khiếu nại tồn đọng và phát sinh; tăng cường 

chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết về đất đai 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.  

- Tập trung thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2015; 

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, hoà 

giải ở cơ sở. Duy trì triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" theo các chủ đề; 

 

 



 12 

3. Công tác quốc phòng:  
Bảo đảm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, công tác quốc phòng địa 

phương; phối hợp với công an, mặt trận tổ 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. Thực hiện tốt kế hoạch, bảo đảm đạt chất lượng công tác huấn luyện quân sự 

- giáo dục quốc phòng theo kế hoạch. Tổ chức đăng ký bổ sung, xét duyệt, khám sức 

khỏe và đưa quân nghĩa vụ quân sự năm 2015 đạt chỉ tiêu Tỉnh giao.  

4. Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội: 
- Thường xuyên tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, củng cố 

và tăng cường công tác kiểm tra của Đội kiểm tra trật tự đô thị, giải tỏa các hộ kinh 

doanh và nhân dân mua bán lấn chiếm lòng lề đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm bảo đảm đường thông, hè thoáng và văn minh đô thị. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội và an toàn giao thông. Tăng cường điều tra phá án, lập kế hoạch tấn công trấn áp 

các loại tội phạm, tệ nạn xã hội giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; đặc biệt chú 

trọng đến công tác bảo vệ các cơ quan, địa bàn trọng điểm nhân các ngày lễ lớn trong 

quí và đại hội Đảng các cấp. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, 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. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 

hội, quốc phòng an ninh quí I/2015 và phương hướng nhiệm vụ quí II/2015. Ủy ban 

Nhân dân thành phố Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng 

nhiệm vụ được giao trên cơ sở những thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành nhiệm 

vụ phát triển kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh quí II và cả năm 2015. 

 

  

Nơi nhận: 

- VP.UBND Tỉnh (báo cáo); 

- TT.UBND, TT.HĐND.TP (báo cáo); 

- VP.Thành Ủy Vĩnh Long (báo cáo); 

- Khối vận, LĐLĐ.TP (biết);  

- Thành viên UBND.TP (biết); 

- UBND các Phường xã (biết); 

- Lãnh đạo VP, CVNC (kiểm tra t/h); 

- Đ/c Hậu -CVNC (theo dõi t/h);  

- Lưu: VP;  

----------------------------------------------- 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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