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Phần I
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2020
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Thương mại - Dịch vụ
- Tình hình thị trường hàng hóa nhìn chung tương đối ổn định. Hàng hóa, dịch
vụ cung ứng khá phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của
người dân. Giá cả một số loại rau, thực phẩm tại các chợ, cửa hàng đều có biến
động tăng nhưng không có tình trạng khan hàng và tăng giá đột biến.
- Tăng cường công tác sắp xếp, giữ gìn trật tự mua bán tại các chợ trên địa
bàn thị xã. Bố trí bàn cân đối chứng tại các chợ để người dân thuận tiện trong việc
kiểm tra hàng hóa đã mua. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh các quầy/sạp bán thịt
gia súc; kiểm tra nguồn gốc gia cầm và các sản phẩm gia cầm hiện đang buôn bán
tại các chợ, ngăn chặn các loại gia cầm nhập vào chợ không có nguồn gốc, tránh
các dịch bệnh xảy ra tại các chợ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị
trường, giá cả hàng hóa, chống găm hàng, đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại,...
2. Nông nghiệp
Vụ Hè Thu 2020 đã xuống giống 14.283/14.275 ha, đạt 100,1% kế hoạch. Lúa
giai đoạn đẻ nhánh 1.088 ha; đòng - trổ 12.405 ha; chín 440 ha; thu hoạch 350 ha,
năng suất 35-40 tạ/ha.
- Cây trồng khác như: Sen 55 ha; cây mè 50 ha; mít 55 ha; bưởi 13,6 ha; bưởi
xen quýt 10 ha; cây tắc 3 ha, Chanh 6,7 ha; thanh Long 1,2 ha; dừa 8 ha,...
Tổng số đàn gia súc hiện có: 3.647 trâu, bò; 66.017 con gia cầm, Dê 85 con,
heo 3.469 con. Hình thức chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ,không tập trung.
Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản ổn định, hiện chưa ghi
nhận ca bệnh/ nghi bệnh Dịch tả heo Châu phi, Cúm gia cầm H5N1, bệnh Tai xanh
trên heo, bệnh Lở mồm long móng gia súc, tụ huyết trùng trâu, bò và bệnh Dại chó
mèo chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch bệnh xảy ra.
Tổ chức 04 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về kỹ thuật nuôi và
phòng trị bệnh trên gia súc, gia cầm cho hơn 100 nông dân tham dự; thực hiện 2
mô hình trình diễn “Kỹ thuật chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học”, quy mô
300con/mô hình, thời gian thực hiện 4 tháng, hiện gà đang phát triển tốt.
Diện tích thả nuôi thủy sản 203,85 ha, trong đó có 17,3 ha ương cá tra bột, số
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diện tích còn lại chủ yếu nuôi cá tra, cá tai tượng, cá sặc rằn, cá trê lai,… (Công ty
TNHH Thủy sản Đại Thành đã thu hoạch 04 ao diện tích 4 ha; sản lượng khoảng
16.000 tấn).
- Thực hiện vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao: Đang triển
khai 03 mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại 03 xã Bình Hiệp, xã
Thạnh Hưng và Tuyên Thạnh với diện tích 150 ha.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Xã Bình Tân và xã Thạnh Trị đã
được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, nâng số xã đạt
chuẩn nông thôn mới của thị xã là 5/5 xã. Đang thực hiện các bước theo trình tự,
thủ tục đề nghị công nhận thị xã Kiến Tường “Hoàn thành nhiệm vụ nông thôn
mới”, hoàn thành và công nhận trong năm 2020.
3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Các cơ sở sản xuất gạch, đan lục bình, may công nghiệp duy trì hoạt động làm
ra nhiều sản phẩm có giá trị xuất khẩu và tạo việc làm ổn định cho người lao động
tại địa phương. Hiện nay Công ty TNHH Tainan Enterprises (Việt Nam) đang hoạt
động ổn định với 1.000 công nhân Công ty TNHH Victoria Internationnal 900 lao
động, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên hàng hóa ký hợp đồng của 2 công ty còn
hạn chế.
4. Xây dựng cơ bản
Tổng số công trình XDCB được bố trí theo kế hoạch vốn năm 2020 là 153
công trình, với tổng vốn đầu tư 261.157,637 triệu đồng. Giá trị khối lượng thực
hiện được 170.270 triệu đồng, đạt 73% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân thực hiện
là 166.447 triệu đồng, đạt 64% so với kế hoạch. Trong đó:
- Nguồn vốn Ngân sách thị xã bố trí 137 công trình (63 công trình chuyển tiếp
và 74 công trình bố trí khởi công mới). Đã triển khai thực hiện 137/137 công trình1
với tổng số vốn đầu tư 174.760,480 triệu đồng. Giá trị khối lượng thực hiện
128.335 triệu đồng, đạt 73% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân 105.654 triệu đồng,
đạt 60% so với kế hoạch.
- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ đến nay được bố trí cho 16
công trình (11 công trình chuyển tiếp và 05 công trình bố trí khởi công mới). Đã
triển khai thực hiện 16/16 công trình2, với tổng số vốn đầu tư 86.397,157 triệu
đồng. Giá trị khối lượng thực hiện 62.106 triệu đồng, đạt 72% so với kế hoạch. Giá
trị giải ngân 60.792 triệu đồng, đạt 70% so với kế hoạch.
5. Thu - chi ngân sách
Thu ngân sách ước đạt 05 tỷ đồng, lũy kế 73 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch thị
xã, đạt 45% dự toán tỉnh giao; số thu trừ tiền sử dụng đất đạt 50 tỷ đồng, đạt 62%
dự toán tỉnh và kế hoạch thị xã. Chi ngân sách ước đạt 05 tỷ đồng, lũy kế 196 tỷ
đồng, đạt 54% dự toán thị xã giao, đạt 58% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý
1

Đã quyết toán 40 công trình; đã nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 35 công trình; đang thi công 45
công trình; đang đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu 17 công trình.
2 Tiến độ triển khai: Đã quyết toán 05 công trình; đã nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 04 công
trình; đang thi công 07 công trình.
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thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng mục đích, đúng quy định.
6. Quản lý đô thị
- Đã phê duyệt và công bố đồ án quy hoạch điều chỉnh Công viên Văn hóa Thương mại Núi Đất; Trình Sở Xây dựng thẩm định Đề cương Chương trình phát
triển đô thị thị xã Kiến Tường; tổ chức lấy ý kiến thông qua cộng đồng dân cư quy
hoạch Điều chỉnh chỉ giới xây dựng Quốc lộ 62 và Khu đất thương mại thành khu
đất ở trên tuyến Quốc lộ 62 và nhiệm vụ, quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã
Tuyên Thạnh, Điểm tập trung dân cư nông thôn ấp Cái Sậy, Quy hoạch Điểm dân
cư Ấp 3, xã Thạnh Trị. Đang khảo sát và chờ thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 khu tưởng niệm Chiến Thắng, Phường 2; Trình phê duyệt nhiệm vụ đồ án
quy hoạch Khu dân cư Thương mại Phường 3,…
- Đã giải quyết 10/17 hồ sơ cấp phép xây dựng (10 hồ sơ xây mới đã giải
quyết, đang thụ lý 07 hồ sơ). Thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn
thị xã; nhắc nhở các trường hợp sửa chữa, xây dựng công trình chấp hành đúng
quy định, trong tháng chưa phát hiện trường hợp xây dựng nhà không phép, sai
phép.
- Chỉ đạo các ngành thường xuyên kiểm tra, xử lý các đối tượng mua bán lấn
chiếm lòng, lề đường, các trường hợp lấn chiếm không gian, vỉa hè, hành lang an
toàn giao thông. Tập trung cắt, tỉa các nhánh cây khô và các cây vi phạm hành lang
an toàn lưới điện trong nội thị đảm bảo an toàn.
7. Tài nguyên và Môi trường
- Công tác quản lý đất đai được thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất đã được phê duyệt. Công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai
được triển khai đúng quy định. Tiếp nhận và giải quyết 5/5 hồ sơ giao đất; 365/452
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3/6 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng
đất, số hồ sơ còn lại đang trong hạn giải quyết.
- Hoàn thành công tác đo đạc đất công trên địa bàn thị xã đưa vào quản lý sử
dụng. Công tác quản lý vi phạm lĩnh vực tài nguyên và môi trường được tập trung
thực hiện, đã xử lý vi phạm hành chính 07 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất
đai, môi trường, khoáng sản. Tổ chức kiểm tra các trường hợp vi phạm trên lĩnh
vực đất đai (san lấp đất trái phép) gồm: 15 trường hợp san lấp đất cặp Quốc lộ 62;
05 trường hợp san lấp đất cặp tỉnh lộ 831; 19 trường hợp san lấp đất trái phép cặp
đường tuần tra biên giới xã Bình Hiệp. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 03
trường hợp.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi
trường môi trường đối với 10 cơ sở (công ty, doanh nghiệp doanh nghiệp), đang
hoàn tất Kết luận kiểm tra và đề xuất hướng xử lý. Lập Kế hoạch tổ chức sơ kết 03
năm công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường với các
tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Kế hoạch tập huấn nâng cao công
tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục - Đào tạo
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Các cấp học hoàn thành chương trình và tổng kết năm học 2019-2020. Tổ
chức ôn tập, hoàn thành hồ sơ cho công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.
Đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận
trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020. Triển khai công tác hè cho học sinh các
trường. Thực hiện chiến dịch PCXMC hè năm học 2019-2020. Tiếp tục triển khai
theo quy định về quy trình thực hiện chống xuống cấp trường học theo kế hoạch đã
được phê duyệt. Tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12; chuẩn bị tốt các công tác hỗ
trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
2. Văn hóa thông tin - Thể thao - Truyền thanh
Tuyên truyền theo hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo
Thị ủy và của UBND thị xã, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung về công
tác phòng chống Dịch bệnh Covid-19, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến
tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị ở địa
phương3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm
2020, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, biểu dương cá nhân thực hiện tốt mô
hình “Nam giới điểm 10” năm 2019 kết hợp Hội thi “Gia đình văn hóa vui khỏe”.
Tham gia Hội thi “Gia đình Văn hóa – Thể thao tiêu biểu” cấp tỉnh.
Tổ chức tập huấn và triển khai thử nghiệm nâng cấp, bổ sung phần mềm Một
cửa điện tử. Tiếp tục kiểm tra trang thông tin điện tử, rà soát, xóa bỏ email không
sử dụng và đăng ký email mới. Xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động dịch vụ
văn hóa, Internet, xuất bản phẩm, quản lý thuê bao di động trả trước,… trên địa
bàn.
Xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân chào mừng Đại hội Đảng
bộ thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2020- 2025. Tổ chức Hội thi giọng hát hay Bolero
và tổ chức chấm thi cuộc thi ảnh nghệ thuật “Kiến Tường - Hội nhập và phát
triển” năm 2020.
Hệ thống truyền thanh duy trì tốt thời lượng tiếp sóng, phát sóng các chương
trình, chất lượng nội dung được nâng lên4. Thực hiện tốt việc tiếp sóng và cộng tác
với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.
3. Công tác y tế - Dân số
Triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết,
tay chân miệng, đảm bảo phòng dịch trong mùa mưa; thực hiện nghiêm chỉ đạo của
UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Khu cách ly tập trung;
công tác an toàn tiêm chủng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các
Trạm Y tế, đảm bảo đủ cơ số thuốc trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ
BHYT; tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm trên địa bàn,
nhắc nhở và xử lý kịp thời những cơ sở vi phạm quy định.
Sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2020. Tăng cường tuyên truyền chăm
3

Như: Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)…
Xây dựng 30 chương trình thời sự địa phương phát trên sóng FM hàng ngày. Sử dụng 132 tin, 8 bài. Thường xuyên duy trì
các tiết mục, chuyên đề định kỳ hàng tuần như: Hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Phát thanh măng non, Tiếng nói các đoàn thể,
Bảo hiểm y tế toàn dân, vì chủ quyền an ninh biên giới, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, sức khỏe cho mọi
người…
4
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sóc sức khỏe sinh sản VTN/TN, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo kiểm soát mất
cân bằng giới tính khi sinh, xây dựng xã, phường không có người sinh con thứ 3
trở lên, đưa chính sách dân số vào quy ước ấp, khu phố năm 2020. Tuyên truyền,
vận động 22 cuộc với 151 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Tỷ lệ tham gia
bảo hiểm y tế toàn dân hiện đạt 82,09%.
4. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
- Thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo và
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã triển khai, quán triệt và tổ chức
thực hiện đầy đủ các văn bản, chủ trương của TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy
Kiến Tường. Cũng như ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thị xã. Thực
hiện nghiêm công tác cách ly và đưa đi cách ly trên địa bàn thị xã, đến nay toàn thị
xã không có trường hợp mắc bệnh.
- Khu cách ly tập trung cơ sở Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Long An
(cũ) tiếp tục hoạt động tốt và tiếp nhận người từ các nơi chuyển về thực hiện cách
ly tập trung theo quy định. Tính đến ngày 20/7, trên địa bàn thị xã tổng cộng có
330 người được cách ly và đưa đi cách ly, trong đó đã hoàn thành việc cách ly tại
Bệnh viện ĐKKV Đồng Tháp Mười: 26 trường hợp; tại gia đình, nơi cư trú: 60
trường hợp; tại đội K73: 46 trường hợp và có 94 trường hợp người từ nước ngoài
được tiếp nhận về và đưa đi cách ly ở các cơ sở cách ly khác của Tỉnh; tại Trụ sở
Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (cũ): 104 trường hợp (có 79 trường
hợp đã được cấp giấy hết thời gian cách ly); trong tổng số các trường hợp cách ly
có 100 trường hợp được xét nghiệm lần 1, 79 trường hợp xét nghiệm lần 2, kết quả
đều “Âm tính”.
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, các chốt chặn trên tuyên biên giới
phòng, chống dịch Covid-19 và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tổ chức tổ kiểm soát lưu động,
kiểm soát chặt chẽ, tuần tra bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy
định.
- Thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020
của Chính phủ theo đúng quy định, đã hỗ trợ 4.813 trường hợp thuộc hộ nghèo,
cận nghèo, hộ người có công cách mạng, đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã
hội với số tiền 4.827.750.000 đồng; 254 hộ là người bán vé số với số tiền
190.500.000 đồng và đã lập danh sách trình UBND tỉnh hỗ trợ cho các đối tượng
còn lại theo đúng quy định. Ngày 30/6/2020 tiếp tục chi hỗ trợ cho các đối tượng
lao động tự do được theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định
số 15/QĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ, được 1.030 trường hợp với số tiền
841.750.000 đồng theo Chỉ đạo của cấp trên.
5. Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội, công tác
giảm nghèo đúng quy định5. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết việc làm cho 630 lao động,
5 Trợ cấp thường xuyên: 417 trường hợp, số tiền: 732.358.000 đồng. Trợ cấp ưu đãi một lần 03 tháng trước khi mất: 03 đối
tượng, số tiền 22.880.000 đồng. Trợ cấp thân nhân hưởng mai táng phí: 01 đối tượng, số tiền 13.900.000 đồng. Chi điều dưỡng
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lũy kế 1.523/2.500 lao động. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương
binh - Liệt sỹ6 (27/7/1947 – 27/7/2020). Tổ chức kiểm tra 01 cuộc với 04 cơ sở
(massage, cafe, nhà trọ, nhà nghỉ,…). Kết quả các cơ sở hoạt động bình thường
chưa phát hiện vi phạm.
Vận động thu quỹ đền ơn đáp nghĩa trong tháng được 17.175.000 đồng, lũy
kế được 163.458.742, đạt 43,02%, quỹ bảo trợ trẻ em được 34.170.000 đồng, lũy
kế 58.550.000, đạt 27,88%. Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em.
Đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công với cách
mạng 19 căn; Xây dựng Nhà cho hộ nghèo 32 căn; xây dựng và sửa chữa nhà cho
đối tượng người thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng có nhu cầu cấp thiết về nhà ở 7
căn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra số lượng đàn bò do nguyên Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang vận động tài trợ.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH - NỘI CHÍNH
1. Quốc phòng
Tình hình biên giới, nội địa ổn định; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng
chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; duy trì công tác
phối hợp giữa các lực lượng nắm chắc tình hình, tuần tra bảo vệ địa bàn; các lực
lượng chức năng phối hợp tốt trong việc kiểm soát, ngăn chặn người qua lại biên
giới trái phép, tiếp tục duy trì các điểm chốt chặn kiểm dịch Covid-19 trên tuyến
biên giới. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính
phủ về phòng không nhân dân. Sơ kết 6 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc
phòng năm 2020.
Tiếp và làm việc với Quân khu, Bộ CHQS tỉnh khảo sát xây dựng điểm dân
cư liền kề đồn, trạm biên phòng trên tuyến biên giới. Công tác tập huấn, huyến
luyện, hội thi, hội thao được thực hiện đúng theo kế hoạch.
2. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo
ổn định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ
nạn xã hội, buôn lậu và gian lận thương mại và tăng cường tuần tra kiểm soát đảm
bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự xã hội7. Chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị và UBND xã, phường nâng cao chất lượng hoạt động mô hình
“Camera quan sát an ninh trật tự”; tổ chức các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn
tại gia đình cho 123 đối tượng, số tiền: 136.530.000 đồng. Chi trả BHYT: Nguồn ngân sách TW tháng 6 năm 2020: 653 đối
tượng, số tiền 43.783.653 đồng; Nguồn ngân sách địa phương tháng 6 năm 2020: 977 đối tượng, số tiền 65.503.850 đồng….
6 Tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách; tổ chức viếng và cúng nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt
sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).
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Tội phạm xâm phạm TTXH: xảy ra 1/3 vụ (cố ý gây thương tích); tai nạn giao thông: xảy ra 3/3 vụ, làm bị thương 5 người.
- Khởi tố 2 vụ/2 bị can; không khởi tố 1 vụ; khởi tố bổ sung 1 bị can. Đề nghị truy tố 2 vụ/2 bị can. Kết thúc chuyên án truy xét
về trộm cắp tài sản, khởi tố bổ sung 2 bị can. Test nhanh phát hiện 5 đối tượng dương tính; xác định tình trạng nghiện 1 đối
tượng; bắt 3 vụ vận chuyển hàng cấm thu giữ 1.500 bao thuốc lá ngoại. Vận động, thu hồi 1 súng hơi tự chế, 3 hộp tiếp đạn, 287
viên đạn và 2 dao tự chế. Xử phạt VPHC 1 đối tượng về hành vi trốn tránh việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung số tiền
3.500.000 đồng. Tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, lập biên bản xử lý 73 trường hợp, phạt
83.675.000đ, tạm giữ 21 môtô, tước GPLX 3 trường hợp; tuần tra đường thủy nội địa, lập biên bản xử lý hành chính 13 trường
hợp vi phạm, phạt 19.500.000đ; kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC 3 lượt, 11 cơ sở kinh doanh, 40 trụ nước PCCC, qua kiểm tra
chưa phát hiện vi phạm.
Tuyên truyền loa an ninh, trật tự 174 lượt; tuyên truyền loa về vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ
trợ được 17 lượt. Tuyên truyền miệng về ATGT 01 lượt/ 200 giáo viên, học sinh tham dự..
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dân bảo vệ ANTQ” năm 2020. Duy trì quan hệ đối ngoại tốt đẹp với chính quyền
và lực lượng vũ trang huyện Kôngpôngrồ (Campuchia).
3. Nội chính
a) Thực hiện tốt công tác hành chính, tư pháp. Công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện8; hòa giải thành 05/07 đơn dân sự,
đạt tỷ lệ 71,4%. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Công tác theo
dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước và xử lý vi phạm hành chính được
thực hiện theo quy định, không có trường hợp khiếu nại của người dân9.
b) Công tác Thanh tra được thực hiện đúng kế hoạch và đúng theo quy định.10
Tổ chức tiếp công dân được 28 lượt (20 lượt thường xuyên; lượt định kỳ, đột xuất
08 lượt); tổng số đơn 33 đơn (14 đơn kỳ trước chuyển sang, 04 đơn không đủ điều
kiện xử lý), trong đó: 26 đơn phản ánh, kiến nghị (đã giải quyết 17 đơn, 09 đơn
đang giải quyết); 02 đơn khiếu nại (01 đơn không thuộc thẩm quyền, 01 đơn không
thụ lý); 01 đơn tố cáo (không thuộc thẩm quyền đã chuyển đơn theo quy định).
c) Công tác Thi hành án dân sự (9 tháng) được thực hiện theo đúng quy định
của pháp luật. Tỷ lệ việc giải quyết xong 333/730 việc có điều kiện giải quyết đạt
45,62%. Tỷ lệ THADS xong về tiền xong 11,69/66,19 tỷ đồng có điều kiện giải
quyết đạt 17,67%.
d) Trước và trong kỳ họp thứ 14 (kỳ họp lệ giữa năm 2020) HĐND thị xã
khóa II, UBND thị xã ghi nhận và tiếp tục thực hiện 42 ý kiến, kiến nghị của cử tri,
Đại biểu và các Ban HĐND thị xã, kết luận của chủ tọa kỳ họp. UBND thị xã đã có
văn bản chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện.
IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ
1. Cải cách hành chính
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo đúng kế
hoạch; các cơ quan hành chính chủ động phối hợp giải quyết thủ tục hành chính
đối với tổ chức, cá nhân hiệu quả hơn. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông
tin trong công; chấp hành nghiêm chế độ công vụ.
- Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được
997/1.277 hồ sơ, trong đó thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến đối với 105
hồ sơ, chiếm tỷ lệ 62,1% (trong tổng số 169 hồ sơ có thể tiếp nhận qua dịch vụ
công trực tuyến); giải quyết trước hạn 419 hồ sơ: chiếm tỷ lệ 42%, giải quyết đúng
hạn 578 hồ sơ: chiếm tỷ lệ 58%, trong tháng không phát sinh hồ sơ trễ hạn. Công
khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính theo quy định.
2. Nội vụ
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Tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 22 cuộc có 748 người tham dự; sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật được 02 cuộc có 46
lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật
Nuôi con nuôi; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày
03/3/2020 của Bộ Tư pháp; Luật Cán bộ, công chức sửa đổi; Bộ luật Dân sự; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của
Bộ Tư pháp.
9 Đã Xử lý 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực cách ly y tế; 01 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc.
10 Đã ban hành kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tài
chính ngân sách, công tác nội vụ đối với UBND Phường 3 giai đoạn năm 2019. Đang tiến hành Thanh tra việc chấp hành pháp
luật về tài chính – ngân sách đối với UBND xã Tuyên Thạnh giai đoạn 2018-2019 theo kế hoạch.
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- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức tiếp tục được thực
hiện đúng theo quy định. Tổ chức công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố và công
nhận Phó Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành đúng quy định.
- Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã được tạo điều kiện và sinh hoạt bình
thường theo đúng luật đạo, luật pháp Nhà nước. Các hội hoạt động ổn định.
- Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Kiến Tường giai đoạn 20152020, tổng kết thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 20132020, tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025. Kế hoạch
Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Ban hành 09 quyết định khen
thưởng cho 50 tập thể và 236 cá nhân với số tiền thưởng là 154.500.000 đồng.
Nhận xét, đánh giá chung:
Trong tháng 7/2020, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội
tiếp tục được tập trung thực hiện. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2020 đã được tổ chức triển khai thực hiện kịp thời cùng với việc thực hiện tốt công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như:
- Một số cơ quan, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường chưa chủ động, chậm
trễ trong việc tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ do UBND thị xã, Chủ tịch
UBND thị xã giao.
- Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của các loại dịch bệnh.
- Một số nguồn thu ngân sách chưa đạt theo kế hoạch đề ra.
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2020
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
- Tiếp tục tăng cường sắp xếp, giữ trật tự mua bán tại các chợ trên địa bàn thị
xã. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát ổn định thị trường, giá cả hàng hóa;
chống đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại.
- Tăng cường kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật xử lý
nghiêm hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
giả, kém chất lượng, đầu cơ tăng giá.
- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQHĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Long An về việc quy định khu vực thuộc
nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi;
vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Long An.
- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác trục vớt lục bình trên địa bàn các xã,
phường.
- Tiếp tục giám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình sản xuất và hỗ trợ kịp thời
cho nông dân; tăng cường các giải pháp thực hiện chương trình Vùng lúa chất
lượng cao và ứng dụng công nghệ cao, chương trình Phát triển thủy sản theo Nghị
quyết của Thị ủy. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và
vật nuôi, công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn thị xã.
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- Nghiên cứu, đề xuất hướng phát triển cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả
kinh tế cao trên địa bàn thị xã.
- Triển khai thực hiện chặt chẽ kế hoạch phòng, chống hạn, xâm nhập mặn;
phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ năm 2020.
- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết vướng mắc, giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến
độ triển khai thi công các công trình XDCB theo kế hoạch. Tập trung thực hiện
công tác thu ngân sách theo kế hoạch, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy
định.
- Tiếp tục hoàn chỉnh các Đồ án quy hoạch đã được thông qua; thẩm định và
phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch các công trình XDCB năm 2020; đảm bảo giải
quyết hồ sơ cấp phép xây dựng đúng theo quy định; đôn đốc UBND các xã,
phường thực hiện tốt công tác lập lại trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao
thông trên địa bàn thị xã; kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm trên lĩnh vực, xây dựng
theo đúng quy định.
- Tiếp tục quản lý tốt, xác định cụ thể vị trí, ranh giới đất công, đất bìa chéo,
lập thủ tục giao UBND các xã, phường quản lý cụ thể; kiểm tra công tác vệ sinh
môi trường trên địa bàn thị xã; kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi
trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo kế hoạch. Tiếp tục
thực hiện việc thống kê các trường hợp san lấp đất không đúng quy định để có biện
pháp xử lý kịp thời.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè cho cán bộ, giáo viên. Sắp xếp
đội ngũ giáo viên ở các trường. Thực hiện kế hoạch dạy bơi cho học sinh tiểu học
và trung học cơ sở. Thực hiện chống xuống cấp trường lớp và trang bị bàn ghế, hồ
bơi các trường theo kế hoạch. Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục và
công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường nằm trong lộ trình 2020.
Sửa chữa trường lớp chuẩn bị năm học mới. Làm tốt công tác tuyển sinh, chuẩn bị
mọi điều kiện để khai giảng năm học 2020-2021. Tổ chức tốt các hoạt động Hè.
Hỗ trợ tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thành lập bộ máy và đưa vào hoạt
động Trường Mầm non Vành khuyên, Phường 3.
- Tiếp tục tuyên truyền học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn; tuyên truyền các chủ
điểm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thị ủy. Tổ chức tuyên truyền
Đại hội Đảng bộ các cấp. Tổ chức Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác gia đình; thanh tra kiểm tra trên lĩnh vực
văn hóa, thông tin và truyền thông năm 2020. Kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn
hóa, Internet, xuất bản phẩm, quảng cáo… trên địa bàn thị xã theo kế hoạch.
- Thường xuyên tuyên truyền và giám sát công tác phòng chống dịch bệnh
nhất là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Tổ chức thanh kiểm tra về an toàn
thực phẩm, chú trọng các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; tiếp tục chấn chỉnh,
nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân; kiểm tra các cơ sở khám
chữa bệnh và kinh doanh thuốc, mỹ phẩm theo kế hoạch. Tăng cường thực hiện
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công tác Bảo hiểm y tế toàn dân đạt chỉ tiêu đề ra,…
- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19
trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên
truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19, thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn tiếp tục
tăng cường đi cơ sở. Khu cách ly tập trung cơ sở Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng
tỉnh Long An (cũ) tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Giải quyết chế độ
cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện
giám sát chặt chẽ người đi từ Đà Nẵng về, tổ chức cách ly theo quy định.
- Chi trả kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội,
đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày
09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của
Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, nâng cao vị thế của
phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đảm bảo việc
thực hiện quyền của trẻ em. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao
tuổi, người khuyết tật. Đẩy mạnh phong trào xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa,
nhà ở cho hộ nghèo…; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ Bảo trợ trẻ em đạt chỉ
tiêu thị xã giao.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH - NỘI CHÍNH
- Duy trì nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra kết hợp của các
lực lượng theo kế hoạch, chủ động nắm tình hình nhằm giữ vững an ninh chính trị,
trật tự ATXH trên tuyến biên giới và nội địa. Tiếp tục xây dựng các kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020; tổ chức huấn luyện hội
thi, hội thao, huấn luyện diễn tập cho Đại đội bộ binh theo kế hoạch.
- Đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH ở nội địa và trên tuyến biên giới trước,
trong, sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ
2020-2025 và trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện có
hiệu quả các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống tội phạm,
tệ nạn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tín dụng đen; điều tra, xử lý vi
phạm theo đúng quy định. Triển khai kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ
các hoạt động Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm
75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9; 75 năm Ngày truyền thống
CAND; 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; các hoạt động Năm ASEAN
2020.
- Duy trì có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác theo
dõi thi hành pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời các
khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; kiểm tra, thường xuyên thực hiện có hiệu
quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm
bảo cử người và cung cấp chứng cứ đầy đủ, kịp thời cho cơ quan Tòa án khi có yêu
cầu.
IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NỘI VỤ
Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng theo quy định các hồ sơ theo bộ thủ tục
hành chính của công dân. Duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng phục
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vụ nhằm đạt được mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến
giao dịch giải quyết thủ tục hành chính.
Tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày
09/7/2020 của HĐND tỉnh Long An về việc ban hành quy định chức danh, số
lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở
xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức
chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.
Tiếp tục sắp xếp ổn định nhân sự bộ máy các cơ quan chuyên môn và CBCC
xã, phường; kiểm tra công tác ngành Nội vụ, công tác cải cách hành chính, kiểm
soát TTHC đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Xét khen
thưởng thành tích năm học 2019-2020 của ngành giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt
công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thanh niên, công tác Văn thư - Lưu trữ trên
địa bàn. Ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND thị xã
với nhân dân trên địa bàn thị xã năm 2020.
Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 của UBND thị xã Kiến Tường. Tùy theo chức
năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã,
phường xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành
tốt nhiệm vụ chung của thị xã./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban KT - NS HĐND tỉnh;
- Ban VH - XH HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- CT, PCT. UBND thị xã;
- Văn phòng Thị ủy;
- CQ, BNĐT thị xã;
- UBND xã, phường;
- CVP, PCVP, NC;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vũ

