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  KẾ HOẠCH 

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân Thành phố về phát triển kinh tế - xã năm 2023;  

Thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ Phường; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân Phường về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Ủy 

ban nhân dân Phường xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Chương trình hành động 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Phường; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân phường về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh, 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu 

Nghị quyết đề ra.  

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2023. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức triển khai thực hiện phải bảo đảm sự thống nhất, điều hành 

tập trung của Uỷ ban nhân dân phường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức cơ 

sở Đảng, Chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và có sự giám sát của Hội đồng 

nhân dân phường; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ, thẩm quyền, điều kiện thực tế của từng ngành và địa phương. 

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

 1. Về cơ hội, thuận lợi  

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng 

bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2021-2025. Sự 

năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí cao của các cấp uỷ đảng, chính quyền và 

sự đồng thuận của Nhân dân cùng với những cơ chế, chính sách, chủ trương của 

Tỉnh của thành phố trên các lĩnh vực là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện 

hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. 
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2. Về khó khăn, thách thức  

Theo dự báo tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan ngày 

càng khó lường, có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất và đời sống của 

người dân, bên cạnh đó sự biến động về giá cả nguyên vật liệu như: xăng dầu và 

nhiều hàng hóa cơ bản khác, làm chi phí vận chuyển tăng,… kéo theo giá thành 

sản xuất có xu hướng tăng cao.  

III. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển địa phương theo hướng phường văn minh, hiện đại, sáng tạo; có 

môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch, 

thương mại, dịch vụ. Chú trọng phát triển du lịch gắn với phát triển đô thị và 

ứng phó có hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng, 

giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu  

2.1. Chỉ tiêu về kinh tế: 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 đạt 7,484 tỷ đồng; tổng 

chi ngân sách địa phương 7,484 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 950 triệu 

đồng (gồm 02 công trình XDCB: Công trình Trụ sở UBND phường 4, hạng 

mục: sửa chữa, nâng cấp khu hành chính; công trình Trụ sở VP Ban nhân dân 02 

Khóm, hạng mục: sửa chữa, cải tạo).  

2.2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội  

Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu trên giao; đưa 04 lao động làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;; giới thiệu, tạo điều kiện, hỗ trợ việc làm 

cho 250 lao động. Có 88% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phường đạt 

chuẩn phường phù hợp với trẻ em trên 850 điểm. 

 Huy động học sinh trong độ tuổi đến lớp năm học 2022-2023: trẻ em 3 

tuổi vào nhà trẻ đạt trên 38,5%, trẻ em từ 3-5 tuổi vào mẫu giáo trên 85%; trẻ 

em 5 tuổi vào mẫu giáo đạt trên 99%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; bậc 

Tiểu học không có học sinh bỏ học. 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng về cân nặng còn dưới 12%; giữ 

tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%; có 99% hộ dân được dung nước hợp 

vệ sinh, tiêm chủng mở rộng đạt 100%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 

đạt 89%. 

2.3. Chỉ tiêu về an ninh - quốc phòng 

Công tác tuyển quân đạt 100%. Công tác xây dựng lực lượng đạt 100%. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

Kế thừa và phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, quyết tâm 

vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, phấn đấu hoàn thành 
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vượt mức nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để thực hiện 

và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. 

1. Về kinh tế 

Tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố thực hiện tốt công tác xây 

dựng cơ bản, kêu gọi đầu tư khai thác, sử dụng có hiệu quả kè sông tiền, khu dân 

cư chợ Phường 4; tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực mua bán, phát triển các 

loại hình dịch vụ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mở rộng mặt bằng cho hoạt 

động thương mại – dịch vụ, kinh doanh, mua bán đúng theo tinh thần Nghị quyết 

Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tập trung nhiều cho công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, 

tiềm năng, thế mạnh và cơ hội phát triển kinh tế, du lịch của phường; Phục hồi 

và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống để phục vụ khách tham quan du 

lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Chú trọng khai 

thác, phát huy những lợi thế của địa phương để phát triển du lịch (hệ thống nhà 

cổ, Miếu thờ, ẩm thực, du lịch sông nước, trải nghiệm...) góp phần giải quyết 

việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 

Tập trung thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu, thực hiện tốt công tác chỉnh 

trang đô thị, vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng 

khang trang hơn, xứng tầm là phường nội ô của thành phố; khuyến khích nông 

dân tăng dần tỷ trọng sản xuất hoa kiểng theo hướng công nghiệp, thực hiện tốt 

công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Quản lý và khai thác có hiệu 

quả các khu đất công trên địa bàn, thực hiện hoàn thành công tác giao đất có thu 

tiền sử dụng đất. 

2. Về văn hóa-xã hội 

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Tiếp tục nâng cao 

chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa 

bàn. Chú trọng xây dựng gia đình văn hóa theo hướng đi vào thực chất, làm nền 

tảng cho phát triển kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động nhân dân thực hiện tốt 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  

Chú trọng đến công tác phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh về kiến 

thức và đạo đức, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học, xây dựng mối 

quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm ngăn chặn tình trạng 

học sinh bỏ học. Thực hiện tốt công tác uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp 

nghĩa, công tác an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, 

người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo 

ngày càng tốt hơn; giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin, tâm 

thần trên địa bàn. Từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần 

của người dân, tăng cường công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm, đi lao động 

có thời hạn ở nước ngoài cho người lao động đạt chỉ tiêu, có thu nhập tăng cao 

để ổn định cuộc sống.  
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Phấn đấu để mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe ban đầu, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tốt tình hình dịch 

trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân ổn định và phát triển 

kinh tế. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao năng lực cho mỗi người dân 

phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm trên người, không để 

dịch bệnh xảy ra, lây lan trên diện rộng. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình 

mục tiêu quốc gia về y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục tuyên 

truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thường xuyên kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất bị ngộ độc thực phẩm, 

việc sử dụng thực phẩm bẩn và các chất cấm trong chăn nuôi. 

Đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ các chính sách an sinh xã 

hội và các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững. Tập trung huy động 

các nguồn lực xã hội cùng chung tay với chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo 

điều kiện cho các hộ nghèo thoát nghèo. Tuyên truyền, vận động người lao động 

đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tổ chức thực hiện tốt công tác 

quản lý, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 

3. Đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa 

phương; công tác tuyển quân bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định. Tổ 

chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ. Bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, 

thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà 

nước. Tăng cường thực hiện các giải pháp đấu tranh, triệt xóa các loại tội phạm 

nổi, nhất là tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; 

kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi 

phạm pháp luật về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; kiềm chế, kéo 

giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và kéo giảm tai nạn giao thông. 

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, đội dân phòng đảm bảo an 

ninh trật tự tại cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự 

án cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn và Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

4. Về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền, đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

 Áp dụng hiệu quả chuyển đổi số nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, 

năng động, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quyết tâm thực hiện cải cách hành 

chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn 

với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, cung cấp các dịch vụ công cho người 

dân, doanh nghiệp. Phấn đấu thực hiện chỉ số hài lòng của người dân về sự phục 

vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS). Tăng cường việc gửi nhận văn 
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bản điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp, đơn giản hóa thủ tục 

trong tổ chức cuộc họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đẩy 

mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3,4; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản 

ánh, kiến nghị của người dân. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy hành chính gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng CBCC theo 

hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh và đổi mới mạnh mẽ công tác đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kiểm tra, rà 

soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, hạn 

chế đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước trong các lĩnh vực hành chính, tư pháp. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các 

quy định về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác dân 

vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường phối hợp công tác với Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2023, các 

ngành, CBCC xây dựng chương trình công tác, đề ra những giải pháp chủ yếu 

phù hợp với thực tiễn với lĩnh vực mình phụ trách và tổ chức thực hiện tốt các chỉ 

tiêu đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể trong năm 2023, 

góp phần duy trì phát triển bền vững kinh tế - xã hội chung của phường.  

2. Văn phòng UBND theo dõi, chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong quá trình thực hiện để Ủy ban 

nhân dân phường kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch đạt kết quả cao. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức 

chính trị - xã hội phường tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

cùng Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội của Thành phố năm 2023.   

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Uỷ ban 

nhân dân phường./. 

Nơi nhận:  
- UBND TP; 

- Chi Cục Thống kê TP;  

- TT/Đảng uỷ, TT/HĐND phường;  

- CT/PCT UBND phường;  

- UB MTTQVN và các đoàn thể phường;  

- CBCC phường;  

- BND 02 Khóm; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Hùng 
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