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TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

Năm 2022, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã cơ bản thuận lợi. Tình hình 

dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế dần được phục hồi, 

quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, địa phương vẫn còn nhiều 

khó khăn, thử thách. Tình hình sản xuất chưa bền vững, dịch bệnh diễn biến 

phức tạp, việc khiếu nại, khiếu kiện vẫn còn diễn ra. 

Với những khó khăn trên, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo các 

cơ quan, ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường; phối hợp các ngành 

đoàn thể thị xã tổ chức triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15 tháng 12 

năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu về mục tiêu, phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây 

dựng hệ thống chính trị năm 2022; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 16 tháng 

12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về tình hình kinh tế - xã 

hội năm 2021 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 với nhiều giải 

pháp thiết thực, mang lại hiệu quả. Qua đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

trong năm 2022 trên địa bàn thị xã tiếp tục duy trì và phát triển, các chính sách 

được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết quả đạt được 

trên các lĩnh vực chủ yếu sau: 

1. Về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 

đạt 260,56 triệu đồng, đạt 104,24% chỉ tiêu Nghị quyết. 

Kết thúc vụ năm 2022, diện tích gieo trồng lúa được 3.028 ha (so cùng kỳ ít 

hơn 6 ha), đạt 100,93% chỉ tiêu kế hoạch; có 274 ha bị thiệt hại do ngập úng, đã 

khắc phục 100% diện tích thiệt hại1. Năng suất bình quân đạt 5,12 tấn/ha với 

tổng sản lượng 14.889 tấn, đạt 106,35% chỉ tiêu kế hoạch. 

 
1 Trong đó, thiệt hại dưới 50% là 34 ha của xã Vĩnh Hải, trên 50% là 92 ha (Vĩnh Hải 33 ha, Lạc Hòa 39 ha và 

20 ha Phường 2) và 100% là 120 ha (Lạc Hòa 51 ha, Vĩnh Hải 19 ha, 50 ha Phường 2).  
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Màu đã gieo trồng được 11.546 ha, vượt 5,13% chỉ tiêu kế hoạch và tăng 

93 ha so với cùng kỳ năm 2021; sản lượng màu đạt 255.763 tấn, vượt 2,31% kế 

hoạch, tăng 17.073 tấn so cùng kỳ. Trong đó, hành tím thương phẩm là 6.889 ha, 

đạt 98,41% kế hoạch, sản lượng 118.129 tấn, tăng 14.885 tấn so với cùng kỳ. 

Toàn thị xã có 376 ha diện tích cây ăn quả, sản lượng thu hoạch 3.335 tấn. 

Trong đó, diện tích nhãn 292 ha (nhãn xuồng cơm vàng 281,9 ha và thanh nhãn 

10,1 ha)2, đã thu hoạch 2.580 tấn, giá bán dao động từ 50.000 đồng/kg - 60.000 

đồng/kg. 

Nuôi trồng thuỷ sản được 32.350 ha, đạt 113,51% chỉ tiêu kế hoạch. Trong 

đó, nuôi tôm 26.128 ha, đạt 108,87%, tôm bị thiệt hại 1.560 ha, chiếm 5,97% 

diện tích thả nuôi (năm 2021 là 5,13%)3. Tổng sản lượng thủy sản đạt 125.340 

tấn, vượt 8,99% chỉ tiêu kế hoạch và tăng 5.820 tấn so cùng kỳ. Trong đó, các 

loại thủy sản khác 11.840 tấn, đạt 164,4% chỉ tiêu kế hoạch4. 

Diện tích đất làm muối 246 ha, năng suất 54,9 tấn/ha, sản lượng 2.855 tấn, 

đạt 95,17% chỉ tiêu kế hoạch5.  

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã có 01 ổ dịch tả heo Châu Phi tại ấp 

Xum Thum A, xã Lai Hòa cơ bản đã được khống chế. Thực hiện tốt công tác 

tiêm phòng, tiêu độc khử trùng trên địa bàn và kiểm soát giết mổ trên địa bàn6. 

Tổng đàn gia súc 10.500 con, đạt 105,74% chỉ tiêu kế hoạch7 và đàn gia cầm 

138.430 con, đạt 106,48% chỉ tiêu kế hoạch; có 177 cơ sở nuôi chim yến của 

158 hộ đã lập danh sách và ghi tọa độ định vị quản lý, tăng 16 cơ sở so với năm 

2021. 

Phối hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai  

nâng cấp, mở rộng tuyến ống với tổng chiều dài thi công là 31.602m, giải quyết 

nhu cầu nước sạch cho 885 hộ dân8. 

Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận xã Lai Hòa, xã Lạc Hòa đạt nông thôn 

mới và xã Vĩnh Hiệp đạt nông thôn mới nâng cao; phối hợp với các sở, ngành 

tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã 

 
2 Nhãn xuồng 2.505 tấn, thanh nhãn 75 tấn, mãng cầu 305 tấn và thanh long 450 tấn. 

3 Diện tích thiệt hại 72,1 ha, chiếm 1,74%; diện tích thu hoạch 3.636 ha, năng suất bình quân 10,62 tấn/ha, sản 

lượng 38.621 tấn; tỉ lệ hộ có lãi chiếm 70,75%, hộ huề chiếm 19,25% và hộ lỗ chiếm 10%. 

4 Nuôi Artemia 461 ha, sản lượng trứng 17,27 tấn, sinh khối 59 tấn; Nuôi tôm thẻ 19.594 ha, thiệt hại 1.392,6 ha, 

chiếm 7,11%, thu hoạch 15.957 ha, năng suất 5,32 tấn/ha, sản lượng 84.921 tấn; tôm sú 6.534 ha, thiệt hại 167,5 

ha, chiếm 2,56%, thu hoạch 4.102 ha, năng suất 2,82 tấn/ha, sản lượng 11.557 tấn; cá các loại 934, cua biển 

1.420 ha và nuôi tôm cá tự nhiên 3.104 ha. 
5 Nguyên nhân không đạt kế hoạch vì giao 51 ha đất của HTX muối-tôm-artemia Vĩnh Tân cho Công ty Khang 

An để nuôi tôm ao bạt theo hình thức thâm canh, công nghệ cao. 
6 

Tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trâu bò 3.187 con, viêm da nổi cục trâu bò 40 con, tụ huyết trùng trâu bò 

642 con; lở mồm long móng dê 2.704 con; tụ huyết trùng heo 1.994 con, phó thương hàn heo 1.989 con, dịch tả 

heo 1.996 con, tai xanh heo 248 con; cúm gia cầm 149.000 con; dại chó 4.547 con. Tiêu độc khử trùng 400 

lít/360.000 m2. Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ heo 3.145 con heo. 
7 Đàn trâu, bò 2.700 con; đàn heo, dê 7.800 con. 
8 Gồm các xã, phường: Vĩnh Hải (dài 4.674m, 267 hộ), Vĩnh Hiệp (dài 9.528m, 131 hộ), Khánh Hòa (dài 

10.545m, 264 hộ), Lai Hòa (dài 4.683m, 140 hộ), Vĩnh Tân (dài 2.172m, 83 hộ). 
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Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã Hòa Đông tiến hành rà soát các 

tiêu chí thực hiện xã nông thôn mới nâng cao để triển khai và lập hồ sơ đề nghị 

ngành chuyên môn tỉnh thẩm định. Tổ chức hội thi “Tuyến đường nông thôn 

mới kiểu mẫu” cấp thị xã với 09 tuyến đường của 06 xã tham dự9. 

Công tác thủy lợi, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quan 

tâm, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất và an toàn cho nhân dân; thu Quỹ phòng, 

chống thiên tai trên địa bàn thị xã được 205 triệu đồng. Triển khai thực hiện nạo 

vét hệ thống kênh thủy lợi tạo nguồn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp - thoát nước 

phục vụ sản xuất với 306 công trình, chiều dài 159,9km, khối lượng thực hiện 

419.799m3, với tổng kinh phí 10.495 triệu đồng; chỉ đạo các xã, phường thống 

kê, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra, khẩn trương huy động lực 

lượng hỗ trợ người dân kịp thời khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. 

Trong năm đã hỗ trợ khắc phục thiên tai 26 căn nhà bị ảnh hưởng thiệt hại với 

tổng số tiền 183 triệu đồng10.  

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, giới 

thiệu Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đến doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ sản xuất, kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức 

như phóng sự, truyền thanh, treo panô, áp phích... Đồng thời tổ chức đánh giá lại 

02 sản phẩm OCOP là Hành tím Vĩnh Châu và Artemia Vĩnh Châu đạt 4 sao, 

đồng thời đánh giá 01 sản phẩm Chả lụa sạch Hương đạt 3 sao, đã gửi hồ sơ cho 

Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh xem xét, đánh giá 03 sản phẩm trong 

năm 2022.  

2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ 

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã năm 

2022 (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.150 tỷ đồng, đạt 104,55% chỉ tiêu 

kế hoạch và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với 

cùng kỳ, tăng 3,53% chỉ tiêu kế hoạch.  

Tăng cường quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch từng bước tạo thương 

hiệu đặc trưng riêng của Vĩnh Châu, tăng cường quảng bá tiềm năng Du lịch 

Vĩnh Châu, tăng thời lượng và chất lượng tuyên truyền quảng bá hình ảnh du 

lịch thông qua hệ thống loa, đài, fanpage, zalo, Facebook, YouTube, cổng thông 

tin điện tử thị xã, tham gia quảng bá du lịch tại các sự kiện trong và ngoài tỉnh; 

tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư phát triển các khu du lịch sinh 

thái Hồ Bể, khu du lịch Hải Ngư, các điểm du lịch homestay và hỗ trợ phát triển 

các điểm du lịch cộng đồng, di tích trên địa bàn thị xã. 

3. Tài chính, đầu tư công và tín dụng 

 
9 Tuyến đường Năm Căn, ấp Năm Căn, xã Lai Hòa đạt giải nhất và đã đăng ký tham gia Hội thi “Tuyến đường 

nông thôn mới kiểu mẫu” cấp tỉnh. 
10 Tiếp tục đề nghị tỉnh hỗ trợ đợt II sữa chữa 06 căn với số tiền 46,5 triệu đồng; thẩm tra đánh giá mức độ thiệt 

hại 12 căn nhà để tham mưu tỉnh hỗ trợ đợt III. 
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Ngay từ đầu năm, thị xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân 

sách trên địa bàn; triển khai có hiệu quả công tác thu nợ thuế, đặc biệt thu nợ 

thuế tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 

2019 của Chính phủ đã góp phần tạo nguồn tăng thu và triển khai kịp thời chính 

sách ưu đãi về nợ thuế tiền sử dụng đất đến nhân dân. Qua đó, kết quả thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 là 77.063 triệu đồng, đạt 138,35% dự toán. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 227.264 triệu đồng (vốn do thị xã làm 

chủ đầu tư là 34.718 triệu đồng và vốn thị xã quyết định đầu tư là 192.546 triệu 

đồng). Nhằm kịp thời chỉ đạo công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong 

việc giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức giao ban hàng 

tuần và thường xuyên yêu cầu các ban ngành, các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công, đến nay đã giải ngân được 164.226 triệu đồng11, phấn đấu 

đến hết niên độ tỷ lệ giải ngân đạt 100%. 

Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp; trong năm 2022, Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Vĩnh Châu đã phát vay 

631.939 triệu đồng, tổng dư nợ hiện tại 822.032 triệu đồng; Phòng Giao dịch 

Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát vay 99.235 triệu đồng, tổng dư nợ ủy thác 

hiện tại 501.615 triệu đồng. 

4. Xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể 

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực 

cạnh tranh của thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các ban ngành phối hợp 

Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương, quyết liệt đôn đốc, hỗ trợ triển 

khai các dự án đã cấp chủ trương đầu tư trên địa bàn để các dự án sớm đi vào 

hoạt động. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã đã triển khai được 11 dự án Nhà 

máy điện gió; trong đó, đã giao mặt bằng cho 10 dự án điện gió 01 Trạm biến áp 

220kV và đường dây đấu nối.  

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã có 32 doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến nay là 274 doanh 

nghiệp; có 327 hộ đăng ký kinh doanh và 20 hộ chấm dứt hoạt động kinh doanh, 

nâng tổng số hộ đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã đến nay là 5.176 hộ,  

với tổng vốn là 58.712 triệu đồng. 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, xây 

dựng và tái cơ cấu mô hình hợp tác có hiệu quả. Trong năm đã thành lập mới 01 

hợp tác xã và 02 tổ hợp tác; lũy kế đến nay trên địa bàn thị xã có 01 Liên hiệp 

hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu (gồm 4 hợp tác xã thành viên); có 28 hợp tác xã 

nông nghiệp, thủy sản và 01 chi nhánh Hợp tác xã lĩnh vực thủy sản; có 101 tổ 

 
11 Trong đó: vốn thị xã làm chủ đầu tư giải ngân được 25.053 triệu đồng đạt 72.16% kế hoạch và vốn thị xã 

quyết định đầu tư giải ngân được 139.173 triệu đồng đạt 72,28% kế hoạch. 
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hợp tác đang hoạt động. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện khảo sát, đánh giá xếp loại 

các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thị xã12. 

5. Tài nguyên và môi trường 

  Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống ứng phó 

biến đổi khí hậu được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý bản đồ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ hành chính, bản đồ giá đất trên địa bàn thị 

xã đều đúng theo quy định. Tiếp nhận bàn giao bản đồ, hồ sơ địa giới hành 

chính cấp huyện, cấp xã. Thực hiện Dự án Tổng thể lập hồ sơ địa chính đến nay 

đã xét duyệt cấp xã chuyển về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã 

thẩm định là 49.453 hồ sơ, đã cấp 10.604 giấy chứng nhận. Cấp phép cho 85 cá 

nhân chuyển mục đích đất với diện tích 103.525,2m2. Thị xã đã chủ động phối 

hợp với các sở, ngành tỉnh khảo sát và xây dựng mới bãi rác tại khóm Khánh 

Nam, phường Khánh Hòa với diện tích 7,14 ha; cấp 01 giấy phép kế hoạch bảo 

vệ môi trường và 16 giấy xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất cho hộ gia 

đình, cá nhân; tiến hành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 21 dự án13 trên 

địa bàn thị xã. 

6. Quản lý đô thị, xây dựng, giao thông 

Đã thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu đô thị mới Đường Thanh Niên, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, tỷ 

lệ 1/500 tại Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022; tổ chức 

công bố quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thương mại - Dịch vụ Phường 1 và 

Phường 2, thị xã Vĩnh Châu; rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao đối với xã Hòa Đông và theo tiêu chí kiểu 

mẫu đối với xã Vĩnh Hiệp; lấy ý kiến cộng đồng, Sở Xây dựng tỉnh, các ban 

ngành thị xã đối với nhiệm vụ và dự toán các quy hoạch phân khu: số 5 (phường 

Vĩnh Phước), số 6 (Phường 2), số 7 (phường Khánh Hòa); lấy ý kiến Sở Tài 

nguyên - Môi trường tỉnh đối với đề xuất giải pháp đối với mô hình, công nghệ 

xử lý, các biện pháp về kiểm soát và bảo vệ môi trường đối với khu vực đề xuất 

xây dựng bãi rác thị xã Vĩnh Châu. 

Các hoạt động xây dựng tiếp tục được quản lý chặt chẽ, đã tiếp nhận và cấp 

phép xây dựng 44 hồ sơ14, với tổng diện tích 5.808,3m2; đồng thời, chỉ đạo kiểm 

tra, thanh tra 50 công trình, trong đó ra quyết định xử phạt 03 trường hợp với 

tổng số tiền 41,15 triệu đồng; đồng thời hướng dẫn người dân, các tổ chức liên 

hệ cơ quan có thẩm quyền xin phép xây dựng theo quy định. 

 
11 Kết quả có 01 HTX loại tốt, 06 HTX loại khá, 15 HTX loại trung bình, 04 HTX loại yếu, 03 HTX không hoạt 
động và 01 HTX mới thành lập chưa đủ thời gian để đánh giá xếp loại. 
13 Dự án Nhà máy điện gió Công Lý Sóc Trăng (NMĐG số 1); Dự án NMĐG số 2; 3; 18; 19; 20; Dự án NMĐG 

Hòa Đông 2; Dự án NMĐG Lạc Hòa 2; Dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối; Nâng cấp 

đê biển kết hợp xây dựng hệ thống ngăn mặn từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu; Trụ sở UBND xã Lạc Hòa; 

Trường Tiểu học Lạc Hòa 2; Trụ sở Công an phường Vĩnh Phước; Trung tâm Văn hóa thị xã; Dự án Tuyến 

đường trục phát triển kinh tế Đông Tây; Đường Trần Hưng Đạo nối dài; Đường 30/4 nối dài, tỉnh lộ 936; Trường 

dân tộc nội trú; đường huyện lộ 45, huyện lộ 47, công trình xây dựng mới cầu Khánh Hòa trên tỉnh lộ 935. 
14 Cấp 42 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, 01 giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng và 01 giấy 

phép xây dựng công trình trụ viễn thông hạ tầng kỹ thuật cấp 3. 
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Tổng giá trị đầu tư thực hiện xây dựng các công trình giao thông nông thôn 

là 154.382 triệu đồng, đạt 90,32% chỉ tiêu kế hoạch và tổng giá trị đầu tư xây 

dựng giao thông đô thị là 16.577 triệu đồng, đạt 80,34% chỉ tiêu kế hoạch. Thực 

hiện sửa chữa 489 và lắp đặt mới 324 đèn chiếu sáng15. 

7. Văn hóa - Xã hội 

Công tác thông tin - tuyên truyền tiếp tục làm tốt vai trò phổ biến đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân; 

thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ, Kỷ niệm và 

các sự kiện lớn của đất nước; kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh, công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh khác ở người trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành kinh 

tế - xã hội được đảm bảo thông suốt, kịp thời; tổ chức thành lập đoàn học tập, 

trao đổi kinh nghiệm mô hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, tết, kỷ niệm, thể 

dục, thể thao được tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo nguyên tắc an toàn, phù hợp với 

quy định phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể 

thao thị xã Vĩnh Châu. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện quy ước 

khu dân cư trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2025, kiểm tra kết quả thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xã văn hóa 

nông thôn mới, phường đô thị văn minh” ở 10 xã, phường trên địa bàn thị xã. 

Tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp 

các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ quốc gia. Ủy ban 

nhân dân thị xã tiến hành rà soát, lập danh sách 57/271 thủ tục cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 131/271 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4; tất cả các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường 

đều được cấp chứng thư số tổ chức.  

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm. Công tác huy động 

học sinh ra lớp đầu năm học được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kết quả huy động 

được 35.733 học sinh; số chưa ra lớp gần 400 em (chủ yếu trẻ 3, 4 tuổi). Toàn 

thị xã có 36/48 trường đạt chuẩn quốc gia16. Triển khai thực hiện Đề án bảo đảm 

cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn giai 

đoạn 2021 - 202517 và đầu tư xây dựng mới 02 trường với tổng kinh phí 6.000 

triệu đồng. Thực hiện trang bị sách giáo khoa và sách giáo viên lớp 3, lớp 7 với 

số lượng 1.614 bộ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của năm học 

2022 - 2023, thực hiện giảng dạy môn tiếng Anh và Tin học từ lớp 3 của các 

Trường Tiểu học đạt 100%. Thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá, kiểm định, 

chất lượng các cơ sở giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 

 
15 Đường huyện 46 từ Ngã 3 chợ Vĩnh Hiệp tới cầu Tân Lập: 40 ngọn đèn với kinh phí 876 triệu đồng; Đường 
tỉnh 940 từ cầu Chợ Kinh tới Cầu 47: 38 ngọn đèn với kinh phí 965 triệu đồng. 
16 Gồm: Mầm non 09 trường; Tiểu học 17 trường; THCS 08 trường và THPT 02 trường. 
17 Nâng cấp, sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, sân đường, hàng rào cho 24 điểm trường với tổng kinh phí đầu tư 
hơn 7 tỷ đồng. 
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Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 

27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời chuyên môn 

y tế, triển khai các Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 và thực hiện chiến 

dịch tiêm cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm vét cho đối tượng từ 12 tuổi 

trở lên đạt 93,4%, chiến dịch tiêm cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi mũi 

nhắc lại đạt 96,3%, chiến dịch tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên mũi nhắc lại 

đạt 97,2%. Đến nay trên địa bàn thị xã ghi nhận 641 ca mắc COVID-19, điều trị 

khỏi là 641 ca và có 28 ca tử vong do COVID-19. 

Qua các đợt chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn, chỉ số muỗi trung bình 

sau phun hóa chất chủ động tại các ấp, khóm có nguy cơ cao sau 2 vòng là 0.1 

giảm 90%. Tất cả các ca mắc sốt xuất huyết (SXH-D) đều được diệt lăng quăng 

bán kính 200m18, ngoài ra các Trạm Y tế và Cộng tác viên thực hiện diệt lăng 

quăng định kỳ hàng tuần, song song thực hiện đánh giá chỉ số đánh độ côn trùng 

(BI) 100% các ấp, khóm trên địa bàn để có hướng xử lý kịp thời khi các chỉ số 

vượt ngưỡng cho phép. 100% ổ dịch được xử lý đúng quy trình và đúng kỹ 

thuật, không để dịch lây lan ra diện rộng. Sốt xuất huyết ghi nhận mắc 399 ca, 

phát hiện 203 ổ dịch; tay chân miệng ghi nhận 166 ca; thành lập Đoàn kiểm tra 

an toàn thực phẩm các xã, phường, qua kiểm tra các cơ sở phần lớn thực hiện tốt 

điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, một số cơ sở vi phạm lỗi khám 

sức khỏe quá hạn. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 12 loại vắc xin cho trẻ không đạt 

(67%) do thiếu vắc xin sởi, vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT).  

Trong năm, đã tổ chức khai giảng 40 lớp dạy nghề với 709 học viên; truyền 

nghề, kèm cặp nghề cho 3.156 lao động, tổng số đào tạo nghề ước thực hiện đến 

cuối năm đào tạo nghề cho 3.865/3.700 lao động; giới thiệu việc làm cho 2.612 

lao động, các xã, phường xác nhận 1.367 lao động tự tìm việc làm. Đưa 50 lao 

động đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế 

hoạch. 

Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với 

người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác vận 

động, kêu gọi thu quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được 

thực hiện. Đã thực hiện chi trợ cấp thường xuyên cho gia đình chính sách trên 

địa bàn thị xã với tổng số tiền 11.501 triệu đồng; chi trợ cấp một lần đối với thân 

nhân của người có công với cách mạng từ trần, người có công giúp đỡ cách 

mạng, với số tiền 1.201 triệu đồng; chi điều dưỡng tại gia đình cho 261 người có 

công với số tiền 382 triệu đồng; tặng 2.975 phần quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh 

hùng, gia đình chính sách, người có công, thân nhân thờ cúng liệt sĩ, cán bộ hưu 

trí, gia đình có con em tại ngũ... với tổng số tiền 830 triệu đồng, chi tiền thờ 

cúng liệt sĩ năm 2022 cho 880 đối tượng với tổng số tiền 1.232 triệu đồng.  

Tổ chức họp mặt đại biểu gia đình chính sách, người có công trên địa bàn 

thị xã nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tặng 1.591 phần quà 

cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân thờ cúng liệt 

 
18 Nếu chỉ số muỗi cao (>0,5) xã/phường sẽ tiến hành phun chủ động và nguồn lực này từ Trạm Y tế chủ động. 
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sĩ, với tổng kinh phí 581 triệu đồng19. Tổ chức lễ viếng nghĩa trang, thắp nến tri 

ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã nhân dịp Lễ, tết Nguyên đán 

và tiết Thanh minh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho lao động 

không có hợp đồng lao động 1.296 người, với tổng kinh phí 1.944 triệu đồng; hỗ 

trợ tiền ăn cho người dân phải cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn thị xã cho 1.338 người với tổng kinh phí 1.194 triệu đồng; hỗ trợ hộ kinh 

doanh đang hoạt động không phải đăng ký kinh doanh20 cho 4.587 hộ, tổng kinh 

phí 13.761 triệu đồng. 

Tổ chức tiếp nhận và phân phối gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ gặp khó khăn do 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã trên 754 tấn gạo. Nhân dịp tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022, từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân trong và ngoài tỉnh, đã trao tặng 9.335 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã với số tiền 3.501 

triệu đồng. Chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 2409/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ cho 3.503 hộ với số tiền 967 triệu đồng.  

Tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Thành lập các 

đoàn đến thăm, tặng quà 21 chùa Khmer, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách trên 

địa bàn thị xã nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và lễ Sene Đôl Ta với 

kinh phí 257 triệu đồng. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, Kế hoạch thực hiện chính 

sách và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thị xã 

Vĩnh Châu năm 2022; phối hợp với Học viện Dân tộc mở 04 lớp bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn thị 

xã21. Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thị xã nhiệm 

kỳ 2022 - 2027. 

8. Thanh tra, tư pháp, nội vụ và cải cách hành chính 

Đã thực hiện tiếp 35 lượt công dân (trong đó, tiếp thường xuyên tại Ban 

Tiếp công dân thị xã là 25 lượt, tiếp định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị 

xã là 07 lượt, tiếp đột xuất của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 

là 03 lượt với 111 người dự). Tiếp nhận 58 đơn, đã chuyển 58 đơn đến các cơ 

quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền. 

Tiến hành thực hiện 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch, qua đó phát hiện tổng sai 

 
19 Đưa 04 thân nhân liệt sĩ nhận Bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Nghệ An, 01 Thương binh 1/4 dự họp mặt người 

có công tại Thủ đô Hà Nội, 08 gia đình chính sách họp mặt Người có công tại tỉnh Sóc Trăng và đưa 04 người có 

công với cách mạng đi tham quan tại Thủ đô Hà Nội. 
20 Hỗ trợ theo khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 
21 Có 280 học viên tham gia dự học với tổng kinh phí là 422,2 triệu đồng. 
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phạm số tiền 128.982.751 đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với 

tổng số tiền 89.293.451 đồng 22.  

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành 47 Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 

về các lĩnh vực với số tiền xử phạt là 390 triệu đồng; Ủy ban nhân dân các xã, 

phường ban hành 117 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 196 

triệu đồng; áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính 92 đối tượng23. Các 

tổ hòa giải ở ấp, khóm và Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tiếp nhận hòa giải 

342 vụ24. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục 

pháp luật; Chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã phối hợp với Hội Luật gia, các cơ quan 

liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường thường xuyên tiếp nhận, trợ giúp 

pháp lý cho người dân khi có nhu cầu, đặt biệt trợ giúp miễn phí cho những đối 

tượng là người nghèo, người có công với cách mạng, người già neo đơn, người 

khuyết tật, trẻ em và người dân tộc thiểu số. Nội dung trợ giúp chủ yếu liên 

quan đến hôn nhân và gia đình, chính sách, bạo hành trẻ em, đất đai và các vấn 

đề dân sự, qua một năm phối hợp thực hiện trợ giúp với hơn 950 trường hợp 

trên địa bàn thị xã.  

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của thị xã đạt loại tốt và xếp hạng 

02/11 huyện, thị xã, thành phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển 

khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công tại các kế hoạch có liên quan 

đến công tác cải cách hành chính năm 2022. Triển khai thực hiện các Thông báo 

kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

hành chính và công tác cán bộ trên địa bàn thị xã; thực hiện việc tổ chức lại Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã trên cơ sở sáp nhập Phòng 

Y tế thị xã vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, thực 

hiện việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã và Đài Truyền thanh thị 

xã thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh thị xã, sáp nhập Trung 

tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành bộ phận của Trung tâm Y tế thị xã; 

tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức thị xã giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thị xã 

Vĩnh Châu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng và trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 

công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu. 

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 11 công chức, 

viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ.  

9. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định; các ngành chức 

năng tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng không để 

 
22 Thanh tra chấp hành các chính sách, pháp luật về công tác thu, chi tài chính ngân sách trường Mầm non Vĩnh 
Tân; 01 cuộc thanh tra công trình XDCB 03 nhà cộng đồng xã Lai Hòa, đã thu hồi số 89.293.451 đồng đạt 
100%. Kiến nghị xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 04 cá nhân. 
23 Giáo dục tại xã, phường là 58 đối tượng, đưa vào trường giáo dưỡng 02 đối tượng và 32 đối tượng đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc. 
24 Đưa ra hòa giải 342 vụ, hòa giải thành 291 vụ (đạt tỷ lệ 85%), hòa giải không thành 51 vụ (đạt 15%). 
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xảy ra bị động, bất ngờ; triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị tại 

địa phương. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã; chỉ đạo 

diễn tập chiến đấu Phường 1, Phường 2 trong khu vực phòng thủ; thực hành diễn 

tập đúng kịch bản, đúng lịch diễn tập Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt. 

Tổ chức giao nhận quân cho các đơn vị cấp trên đảm bảo an toàn tuyệt đối 

về mọi mặt với 163 công dân25 đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tiếp nhận 121 quân 

nhân xuất ngũ trở về địa phương. Tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ năm 2022. Chỉ đạo nắm nguồn công dân, sơ tuyển sức khỏe 

nghĩa vụ quân sự năm 2023. 

Thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 1.080/1080 công dân, 

sơ tuyển sức khỏe được 1.175/1.175 thanh niên. Triển khai kế hoạch tuyển sinh 

quân sự cho các Trường THPT trên địa bàn. Tổ chức huấn luyện Dân quân ven 

biển theo kế hoạch. Công tác huấn luyện Dân quân tự vệ  được 1.841/1.494 

đồng chí, đạt 1.123,26% . Đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an 

ninh cho đối tượng 4 với 270 học viên; 02 lớp chức việc trong tôn giáo 160 học 

viên, 01 lớp chủ doanh nghiệp với 80 học viên. 

Chỉ đạo Công an thị xã đã tổ chức 01 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, 

đã tấn công 230/230 đối tượng và tấn công phát sinh 106 đối tượng; thụ lý 84 vụ 

- 99 bị can (khởi tố mới 52 vụ - 59 bị can), đã khám phá 74 vụ, tỷ lệ điều tra án 

chung đạt 88,1%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; 

các trường hợp tạm giữ, tạm giam, điều tra và xử lý tội phạm luôn được thực 

hiện đúng trình tự, thủ tục và đúng quy định pháp luật, đơn vị đã bắt tạm giữ 31 

đối tượng, tạm giam 47 đối tượng, không có trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

Ra quyết định tạm đình chỉ điều tra 06 vụ - 01 bị can26 và quyết định đình chỉ 

điều tra 02 vụ - 03 bị can27. Tổ chức triệt phá 15 vụ - 43 đối tượng có hành vi 

tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, mời thử test ma túy 185 trường hợp, kết 

quả 67 trường hợp dương tính28; triệt phá 55 điểm tệ nạn, bắt quả tang 315 đối 

tượng29; Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 14 vụ, hậu quả làm 12 người chết, 

16 người bị thương, thiệt hại tài sản 49 triệu đồng; va chạm giao thông 02 vụ, 

hậu quả làm 02 người bị thương, thiệt hại tài sản 7 triệu đồng.  

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của thị xã tiếp tục duy trì 

và phát triển; có 18/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

thị xã giao. Phát triển nông nghiệp đa dạng cây trồng, vật nuôi; mô hình nuôi 

 
25 Quốc phòng 130 công dân, Công an 33 công dân. 
26 Do hết thời hạn điều tra không xác định được bị can 05 vụ và hết hạn điều tra không biết bị can đang ở đâu 01 

vụ - 01 bị can. 
27 Do không chứng minh được bị can thực hiện hành vi phạm tội 01 vụ - 01 bị can, người thực hiện hành vi phạm 

tội chết 01 vụ - 01 bị can và 01 bị can đình chỉ do người bị hại không yêu cầu khởi tố. 
28 Phạt tiền 32 đối tượng với số tiền 41.625.000 đồng, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường 20 đối tượng; 

lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 06 đối tượng; phạt cảnh cáo 06 đối tượng, đang củng cố hồ sơ xử lý 03 

trường hợp và giáo dục. Cam kết 118 trường hợp còn lại. 
29 Xử phạt VPHC 208 đối tượng số tiền 392 triệu đồng; giáo dục, cam kết 93 đối tượng. 
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tôm công nghệ cao được nhân rộng và quy mô hơn so với cùng kỳ mang lại hiệu 

quả kinh tế cao cho người dân; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội vượt chỉ tiêu kế hoạch.  

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt cao so dự toán; giải ngân nguồn 

vốn đầu tư công đạt kế hoạch. Công tác xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư tiếp 

tục được quan tâm chỉ đạo; số dự án mới tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 

chủ trương đầu tư; nhiều dự án đã và đang được các nhà đầu tư tích cực triển 

khai thực hiện.  

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ; dạy 

nghề, giải quyết việc làm đạt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 luôn được quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, nghiêm túc, khẩn trương, các 

ngành, các cấp tích cực phối hợp các nhiệm vụ được phân công. Các chính sách an 

sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được tích cực 

triển khai thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, 

trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo, công tác tuyển quân hoàn thành chỉ tiêu và 

được xếp loại xuất sắc; cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công 

tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng thực hiện tốt.  

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 

2022 trên địa bàn thị xã còn một số khó khăn, hạn chế như: dịch bệnh trong tôm 

nuôi còn diễn biến khó lường; sản lượng trứng Artemia đạt thấp, giá tiêu thụ 

một số mặt hàng nông sản, thủy sản gặp nhiều khó khăn, không ổn định, có tăng 

nhưng so với sản phẩm đầu vào không đảm bảo. Tiến độ thực hiện giải phóng 

mặt bằng một số dự án còn chậm; quản lý nhà nước về môi trường (nhất là quản 

lý môi trường trong nuôi tôm) còn hạn chế và bất cập; tiến độ thực hiện Dự án 

tổng thể lập hồ sơ địa chính còn chậm. Số ổ dịch và ca mắc bệnh sốt xuất huyết, 

tay chân miệng tăng cao. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19  

năm 2021 kéo dài, trong năm 2022 dù đã có tính hiệu phục hồi nhưng vẫn còn 

chậm, đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội như: lượt khách đến địa phương tham quan, doanh thu từ hoạt động du 

lịch tăng chậm. Ngoài ra, do khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng; công tác giải 

phóng mặt bằng gặp khó khăn do chịu tác động từ các dự án điện gió đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai các công trình cũng như tiến độ giải 

ngân các nguồn vốn trên địa bàn. Tình hình trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng 

nơi chưa ổn định; tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện tố cáo còn xảy ra 

trên địa bàn. 

Phần 2 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2023 

I. MỤC TIÊU 

Tập trung thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch 

COVID-19 hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện 

Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Tạo môi 
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trường thuận lợi, phát huy nội lực và thu hút nhiều nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, 

duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Phát triển văn hóa, giáo 

dục, y tế từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bảo đảm 

an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, điều kiện sinh hoạt và 

chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy 

sản đạt từ 255 triệu đồng trở lên. 

2. Diện tích trồng lúa 2.600 ha, tổng sản lượng 14.000 tấn (trong đó: có 

12.600 tấn lúa đặc sản). 

3. Diện tích trồng màu lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp ngắn 

ngày 11.000 ha, trong đó hành tím 7.000 ha; tổng sản lượng là 250.000 tấn. 

4. Diện tích nuôi thủy sản là 28.500 ha (trong đó nuôi tôm 24.000 ha, thủy 

sản khác 4.500 ha). Tổng sản lượng thủy hải sản 115 tấn; trong đó, sản lượng 

nuôi trồng là 103.000 tấn, sản lượng khai thác biển là 4.800 tấn. 

5. Số lượng chăn nuôi với đàn gia súc 9.000 con và đàn gia cầm 130.000 con. 

6. Sản xuất muối hột với sản lượng 2.500 tấn. 

7. Giá trị sản xuất công nghiệp 1.200 tỷ đồng (tính theo giá so sánh 2010). 

8. Xây dựng nông thôn mới: xã Hòa Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao. 

9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 

9.000 tỷ đồng. 

10. Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp trên địa bàn 65.000 triệu đồng. 

11. Về giáo dục - đào tạo: huy động học sinh ra lớp đầu năm học là 35.022 

học sinh. Trong đó: nhà trẻ, mẫu giáo 5.800 cháu (nhà trẻ: 450, mẫu giáo: 

5.350), tiểu học 16.222 học sinh, trung học cơ sở 9.700 học sinh, trung học phổ 

thông 3.300 học sinh. Phổ cập giáo dục tiểu học 80 người, phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở 300 người; tỷ lệ xã, phường đạt phổ cập giáo dục THCS 100%; 

xóa mù chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi là 100 người; tỷ lệ trường đạt chuẩn 

Quốc gia là 77%. 

12. Y tế: tỷ lệ xã, phường đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã là 100%. Tỷ 

lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 99%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

suy dinh dưỡng (thể cân nặng theo tuổi) còn 9,5%; tỷ lệ Trạm Y tế có bác sĩ 

phục vụ đạt 100%; tổng số giường bệnh là 300 giường và tổng số bác sĩ trên địa 

bàn thị xã là 63 bác sĩ. 

13. Bảo hiểm xã hội: tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15% và tỷ lệ 

tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 31,3%. 
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14. Văn hóa, thể thao và du lịch: tổng số gia đình văn hóa mới là 33.656 hộ; 

58.000 người luyện tập thể dục thể thao và số hộ gia đình thể thao đạt 3.450 hộ. 

15. Lao động - dạy nghề - giảm nghèo: giải quyết việc làm mới 2.500 lao 

động; trong đó, lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài là 

50 người. Lao động được qua đào tạo là 3.700 người (trong đó dạy nghề 700 

người kể cả tư nhân); giảm từ 1.000 hộ nghèo trở lên (trong đó có 700 hộ 

Khmer). 

16. Môi trường: tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp 

nước tập trung ở đô thị là 96% và nông thôn là 50%; tỷ lệ cơ sở sản xuất đạt tiêu 

chuẩn môi trường là 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh 99,9%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, 

dịch vụ đạt chuẩn môi trường 97%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

khu dân cư nông thôn đạt chuẩn môi trường 55%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải 

nguy hại 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch 

hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải 100%. 

17. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đạt 100% số đơn thư 

thuộc thẩm quyền giải quyết. 

18. Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100%; xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% theo quy mô tổ chức; tỷ lệ dân quân tự 

vệ được huấn luyện đạt từ 92% trở lên. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp sản xuất nông nghiệp thích 

ứng với biến đổi khí hậu; trong đó, tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, trọng tâm là thực hiện các giải pháp về: (1) Chuyển đổi hình thức 

tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung với giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

của các hợp tác xã; (2) Tháo gỡ khó khăn về vốn sản xuất và đầu vào với giải 

pháp thực hiện liên kết sản xuất theo đơn hàng gắn với yêu cầu nâng cao chất 

lượng nông sản hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; (3) Quản lý sản 

xuất chủ động với giải pháp thực hiện triệt để việc đăng ký kê khai ban đầu 

trong sản xuất nông nghiệp; (4) Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp kỹ thuật về 

phòng ngừa, quản lý và xử lý bệnh ở tôm nuôi, đồng thời khắc phục những bất 

lợi, khó khăn trong nuôi trồng thủy sản; các biện pháp quản lý tổng hợp về 

phòng trừ sâu bệnh trên hành tím thương phẩm. 

- Tập trung phát triển rau màu, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, khuyến 

khích chuyển đổi giống mới, áp dụng quy trình kỹ thuật cho sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn an toàn thực phẩm. Chú trọng các giải pháp hạ giá thành, chủ động phòng 

tránh những bất lợi do nắng nóng, phòng ngừa sâu bệnh… Phối hợp thực hiện 

có hiệu quả các đề án, dự án của tỉnh về: phát triển cây ăn quả đặc sản, phát triển 

chăn nuôi bò thịt, chương trình sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh, chương 

trình OCOP, chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm nông nghiệp bằng tem xác thực điện tử. 
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- Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại tập trung gắn 

với chuỗi sản xuất và phòng, chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong 

chăn nuôi. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp trồng rừng, đáp ứng yêu cầu phòng hộ 

ven biển, ven sông; đảm bảo độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, 

hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và 

tăng cường phòng, chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão. 

- Chỉ đạo tốt công tác thủy lợi và thủy lợi nội đồng, phát huy vai trò quản lý 

nguồn nước tại cộng đồng. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện nạo vét các kênh thủy 

lợi, nâng cấp, sửa chữa các cống, kết hợp với vận hành, điều tiết thủy lợi linh 

hoạt phục vụ tốt cho sản xuất.  

- Huy động mọi nguồn lực thực hiện nâng cao chất lượng thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động tốt các 

nguồn lực, bố trí vốn kịp thời cho các dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết 

yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về kết cấu hạ tầng. Kịp thời 

phát hiện và nêu gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới nâng 

cao để đề nghị biểu dương, khen thưởng. 

2. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ 

- Tăng cường quảng bá lợi thế, tiềm năng của địa phương để thu hút đầu tư 

các thành phần kinh tế; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm 

công nghiệp Vĩnh Châu. Thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Phối hợp cùng với các sở, 

ngành tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án phát 

triển hạ tầng lưới điện, cung cấp điện và các dự án điện năng lượng tái tạo trên 

địa bàn. 

- Triển khai thực hiện công tác khuyến công nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp 

và cơ sở sản xuất đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Khuyến cáo, 

tuyên truyền sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, cải thiện năng lực quản lý và 

tay nghề; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và thực hiện đầy đủ các chính sách 

đối với người lao động.  

- Tăng cường các hoạt động kích cầu thị trường, đẩy mạnh các hoạt động 

xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; hỗ trợ kết nối cung cầu và liên kết tiêu 

thụ hàng hóa. Xây dựng kết hợp quảng bá các thương hiệu hàng hóa thế mạnh 

và tiềm năng của địa phương để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.  

- Tập trung đầu tư, sửa chữa, nâng cao hiệu quả hoạt động các chợ trên địa 

bàn, nhất là nâng cấp xây dựng chợ nông thôn đạt tiêu chuẩn quốc gia về nông 

thôn mới. Thực hiện xã hội hóa xây dựng khu phố chợ, chợ nông thôn, các dịch 

vụ tiện ích. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường kiểm tra và hướng 

dẫn hoạt động quản lý, khai thác chợ; tổ chức các hoạt động khuyến khích người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đưa hàng Việt về nông thôn. 



15 

 

- Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận 

chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm, tình hình giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu 

cho người dân. 

3. Tài chính, đầu tư công, tín dụng 

- Tăng cường quản lý, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách, phấn đấu thu 

ngân sách nhà nước năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tăng cường 

các biện pháp quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ 

các khoản chi, chống lãng phí; thực hiện công khai minh bạch việc sử dụng ngân 

sách nhà nước cũng như các nguồn quỹ nhân dân đóng góp. 

- Khẩn trương triển khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Tập trung mọi 

nguồn lực bảo đảm giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch. Đẩy mạnh giải ngân đi 

đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

Thực hiện quyết toán vốn đầu tư, quyết toán công trình hoàn thành theo quy 

định.  

- Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ tín dụng để các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể tiếp cận được các nguồn vốn, tạo điều 

kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp và phát triển kinh tế hộ gia đình. 

4. Xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể 

- Tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2023. 

Quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ 

các dự án đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư. 

- Tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; trong đó, quan tâm 

triển khai các hoạt động nâng cao năng lực doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp kết 

nối cung cầu để tiếp cận và mở rộng thị trường. Quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh 

chuyển đổi lên doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh 

nghiệp cả về số lượng và chất lượng. 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ 

hợp tác hiện có. Xây dựng kế hoạch chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể gắn 

với dự án có hỗ trợ đầu tư vốn để nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. 

5. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đô thị, bảo vệ môi trường, 

phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, 

khoáng sản, lĩnh vực biển, biến đổi khí hậu. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô 

nhiễm môi trường; có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường công tác quản lý việc cấp phép xây dựng, đảm bảo việc thực 

hiện xây dựng đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch kiến 

trúc đô thị, xử lý nghiêm với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tập trung duy tu, sửa 

chữa các công trình giao thông nông thôn, có giải pháp ngăn chặn xe quá tải, góp 
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phần đảm bảo thông suốt và an toàn cho nhân dân. Tiếp tục duy trì cắt tỉa cây 

xanh và kiểm tra đèn chiếu sáng, sửa chữa kịp thời khi có sự cố. 

6. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chương trình giảm nghèo 

bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dân số, phát triển văn hóa 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách 

người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và nhất là giải quyết 

chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 

Chương trình giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em và bình đẳng giới; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo 

đúng quy định. 

- Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực, 

tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa mạng lưới trường lớp. 

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, 

phục vụ tốt công tác dạy và học; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn và tái 

chuẩn Quốc gia theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý giáo dục, công tác giảng dạy ở các cơ sở giáo dục trực thuộc. 

Tăng cường thực hiện huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số học sinh, hạn chế 

tình trạng học sinh bỏ học nhất là học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. 

Quan tâm sâu sát đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học; tăng cường nề 

nếp, kỷ cương trong trường học; xây dựng văn hóa học đường và môi trường 

giáo dục lành mạnh. 

- Thực hiện tốt công tác thông tin - tuyên truyền về chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội. 

Tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử đã được công 

nhận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn 

bằng nhiều hình thức. Phát triển du lịch phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa 

phương, gắn với tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.  

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; 

đẩy mạnh tuyên truyên sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Giải quyết tốt 

về khiếu nại, tố cáo và các nhu cầu chính đáng của đồng bào, góp phần ổn định 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

thị xã. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tổ chức rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành; tiếp 

tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo công khai, minh 

bạch trong thực hiện thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công 
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nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính của thị xã. Tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, thực hiện chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức 

trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ. Tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra thi hành công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, 

nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. 

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các cấp, các 

ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; tích cực kiểm tra, rà soát các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo. Thực hiện công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên 

chức đúng vị trí việc làm, gắn với đề cao chất lượng và trách nhiệm trong thực 

thi nhiệm vụ, công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện tốt các 

quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

8. Giữ vững quốc phòng, an ninh  

- Tập trung triển khai có hiệu quả công tác giữ vững an ninh quốc phòng, 

đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, 

thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi 

công dân nhập ngũ năm 2023, củng cố và phát triển lực lượng dân quân đảm bảo 

thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng toàn dân. Tăng cường tổ chức huấn 

luyện cho lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ, luôn trong tư thế 

sẵn sàng chiến đấu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh với âm mưu, hoạt 

động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tổ chức các đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kết hợp công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức trong nhân dân nhằm phòng chống và bài trừ các loại tệ nạn xã hội. 

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo 

đảm an toàn giao thông, nhằm giảm thiểu số vụ, số người chết do tai nạn giao 

thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp, kiểm soát chặt chẽ các loại dịch bệnh 

trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu trình kỳ họp 

thứ 7, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT. Thị ủy;  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Các cơ quan Đảng, CQ, MTTQ, ĐT; 

- TT. HĐND-UBND các xã, phường;  
- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 
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