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Phần I
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2019
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Thương mại - Dịch vụ
- Tình hình hoạt động thương mại - dịch vụ vẫn duy trì ổn định. Thị trường
hàng hóa dồi dào và phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng, mua sắm của người dân. Trong tháng giá xăng, dầu tăng 01 lần, tác động
nhẹ đến chi phí sản xuất hàng hóa và nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
- 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. Tiến hành kiểm tra vệ sinh các quầy/sạp bán thịt heo,
bò; kiểm tra nguồn gốc gia cầm và các sản phẩm gia cầm hiện đang buôn bán tại
các khu vực chợ, ngăn chặn các loại gia cầm nhập vào chợ không có nguồn gốc,
trách các dịch bệnh xảy ra tại các chợ.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hoá,
chống đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại. Trong tháng đã kết hợp Đoàn thanh tra
về đo lường, chất lượng hàng hoá về mã vạch trong sản xuất kinh doanh, kết quả
kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh điện nước, điện gia dụng, điện máy, điện lạnh, các cơ
kinh doanh đều thực hiện tốt, không có vi phạm.
- Các dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và giao thông vận tải
phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
2. Nông nghiệp
- Cây lúa: Vụ Thu Đông 2019 đã xuống giống: 860 ha đang trong giai đoạn đẻ
nhánh (xã Thạnh Hưng, Thạnh Trị); Vụ Đông xuân 2019 - 2020 đã xuống giống
2.255 ha (ngoài lịch đợt 1), chủ yếu giai đoạn mạ (xã Thạnh Trị, Bình Hiệp, Thạnh
Hưng).
- Cây trồng khác: Cây dưa hấu: 100 ha (xã Bình Tân, xã Bình Hiệp), đang giai
đoạn ra hoa đậu trái. Cây sen 27,4 ha (xã Bình Tân, xã Bình Hiệp) đang phát triển
tốt. Cây mít: 30,5 ha (xã Bình Hiệp, xã Thạnh Trị). Bưởi: 05 ha (xã Bình Hiệp).
Sen, quýt: 10 ha (xã Phường 1, xã Bình Hiệp). Cây tắc: 1,9 ha (xã Thạnh Trị).
Thanh long: 1,2 ha (xã Bình Hiệp).
- Tổng số đàn gia súc hiện có: Trâu, bò 2.824 con; heo 2.504 con, gia cầm

68.780 con, dê 90 con chủ yếu là chăn nuôi nhỏ, lẻ1. Tình hình dịch tả heo Châu
Phi đã xảy ra 8/8 xã, phường với 55 ổ dịch, tiêu hủy 1.674 con, các ngành chức
năng thị xã và các xã, phường tập trung nhiều biện pháp quyết liệt để phòng,
chống, hiện tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế.
- Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản đạt 213,14 ha. Trong đó, nuôi cá tra
thương phẩm 92,19 ha, thu hoạch 03 ao sản lượng 910 tấn; diện tích ương giống cá
tra là 54,4 ha (xã Thạnh Hưng 31 ha, Phường 1: 17,6 ha, xã Tuyên Thạnh 0,2 ha,
xã Bình Tân 5,6 ha); các loại cá khác 66,55 ha.
- Thực hiện vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao: Tổ chức
triển khai 03 mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao của thị xã tại 03 xã
Bình Hiệp, xã Thạnh Hưng và Tuyên Thạnh (diện tích mỗi mô hình bình quân 50
ha/mô hình). Phối hợp với Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp tỉnh triển khai 01 mô
hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP tại xã Tuyên Thạnh. Các mô hình lúa hiện
nay đã thu hoạch xong, năng suất 5,5 - 6,5 tấn, giá bán 4.800 - 5.200 đồng.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới được tiếp tục tập trung đầu tư thực
hiện với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt2 đối với 03 xã chuẩn bị công nhận lại
và theo lộ trình đạt chuẩn mới ở tất cả các xã còn lại, hiện xã Bình Hiệp và Bình
Tân đạt 18/19 tiêu chí; xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng đạt 17/19 tiêu chí; xã Thạnh
Trị đạt 16/19 tiêu chí. Đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thị xã.
3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp (gạch, may công nghiệp, sản xuất
nước đá,…) vẫn duy trì hoạt động tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa
phương. Công ty TNHH Tainan Enterprises đang hoạt động ổn định, với 1.291
công nhân; Công ty TNHH Victoria Internationnal 1.025 công nhân tại Khu kinh tế
cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Ngoài ra, dự án kinh doanh hàng miễn thuế của Công
ty TNHH MTV Thương mại Hữu Nghị Asean đã mở cửa hàng kinh doanh hàng
miễn thuế.
4. Xây dựng cơ bản
Tổng số công trình XDCB được bố trí theo kế hoạch vốn năm 2019 là 146
công trình với tổng vốn đầu tư 186 tỷ 829 triệu đồng. Tổng giá trị khối lượng thực
hiện 159 tỷ 703 triệu đồng, đạt 85% so với kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân 135 tỷ
755 triệu đồng, đạt 73% so với kế hoạch. Trong đó:
- Nguồn vốn Ngân sách thị xã được bố trí gồm 135 công trình, với tổng số
vốn đầu tư năm 2019 là 139 tỷ 275 triệu đồng. Giá trị khối lượng thực hiện 118 tỷ
652 triệu đồng, đạt 85% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân 98 tỷ 196 triệu đồng, đạt
71% so với kế hoạch.
- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ đến nay được bố trí cho 11
Có 1 cơ sở chăn nuôi heo quy mô trên 100 con ở xã Bình Hiệp và 3 - 4 cơ sở chăn nuôi gà quy mô từ 1.000 - 2.000 con ở xã
Bình Tân và Phường 1.
2 Tiêu chí chưa đạt đối với từng xã: Xã Bình Hiệp (tiêu chí Y tế); Xã Bình Tân ( tiêu chí Y tế); Xã Thạnh Hưng (tiêu chí Y tế,
Môi trường và an toàn thực phẩm); Xã Tuyên Thạnh (tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, Y tế); Xã Thạnh Trị (tiêu chí Y
tế, Nhà ở dân cư, Môi trường và an toàn thực phẩm).
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công trình, với tổng số vốn đầu tư năm 2019 là 47 tỷ 554 triệu đồng. Giá trị khối
lượng thực hiện 41 tỷ 051 triệu đồng, đạt 86% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân 37
tỷ 559 triệu đồng, đạt 79% so với kế hoạch.
Đã quyết toán 52 công trình; Nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành, đang lập hồ
sơ quyết toán 20 công trình; Đang thi công 72 công trình; Đang triển khai hồ sơ dự
thầu, đấu thầu 02 công trình.
5. Thu - chi ngân sách
Thu ngân sách ước đạt 02 tỷ đồng, lũy kế 162 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch thị
xã, đạt 129% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách ước đạt 02 tỷ đồng, lũy kế 255 tỷ
đồng, đạt 74% dự toán thị xã giao, đạt 86% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý
thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng mục đích, đúng quy định.
6. Quản lý đô thị
- Đã phê duyệt, công bố Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư khu
phố 5 (giai đoạn 2); khảo sát chuẩn bị lập đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết
tỷ lệ 1/500 Khu đất xây dựng bia Chiến Thắng trận Mộc Hóa cặp đường tránh thị
xã; lập Đề Cương chương trình phát triển đô thị thị xã Kiến Tường; Xin chủ trương
cho điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Kiến Tường định hướng đến năm
2030. Triển khai thi công công trình Nạo vét hệ thống cống năm 2019.
- Trong tháng đã giải quyết 19/26 hồ sơ cấp phép xây dựng (19 hồ sơ xây mới
đã giải quyết, 07 hồ sơ đang thụ lý). 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.
- 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. Triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp kiểm
tra liên ngành số 01/KHLN-CATX-QLĐT-TTGT ngày 06/8/2019 về việc thực
hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường
thủy nội địa trên địa bàn thị xã Kiến Tường năm 2019.
- Đảm bảo phương tiện vận tải phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại, vận chuyển
của người dân trên địa bàn.
7. Tài nguyên và Môi trường
- Công tác quản lý đất đai được thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất năm 2019 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 40/75 hồ sơ giao
đất; 11/38 hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; 12/30 hồ sơ chuyển mục đích
sử dụng đất; 329/673 hồ sơ biến động, đã chỉnh lý biến động được 100 bộ hồ sơ; số
hồ sơ còn lại đang trong hạn giải quyết.
- Tổ chức chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, kiểm tra định kỳ các cơ sở
sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã. Tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ đăng ký
kế hoạch bảo vệ môi trường.
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- Hoàn thành công tác đo đạc đất công trên địa bàn thị xã đưa vào quản lý sử
dụng. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng theo quy định.
Đang tổ chức thực hiện 02 quyết định3 có hiệu lực pháp luật.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục - Đào tạo
Thực hiện giảng dạy theo chương trình, kế hoạch chuyên môn. Triển khai kế
hoạch dạy bơi ở trường. Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác trường chuẩn ở các
trường đăng ký theo lộ trình. Tổ chức thành công “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt
đời”.
Tiếp tục thực hiện nội dung chống xuống cấp và mua sắm theo kế hoạch được
phê duyệt. Báo cáo về công tác quản lý giáo dục và đào tạo tiếp đoàn thanh tra
Chính phủ.
2. Văn hóa thông tin - Thể thao - Truyền thanh
Hoạt động văn hóa, thông tin đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa
phương4. Treo cờ, pano, paner, băng rôn, thông tin lưu động, văn nghệ, thể dục, thể
thao phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019.
Phối hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ công nhận khu đất Gò
Chùa tại xã Thạnh Trị là di tích cấp tỉnh. Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản
trên lĩnh vực karaoke cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; tổ chức thành công
họp mặt Ngày Sân khấu Việt Nam, ngày doanh nhân Việt Nam. Phối hợp với Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa tại Trường
Trung học phổ thông Kiến Tường.
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,… năm 2019. Tổ chức kiểm tra các cơ sở
kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được 08 cuộc/08 cơ sở.
Tổ chức giải thể dục dưỡng sinh với 07 đội, 70 vận động viên tham gia; giải
bóng đá hoạt động thông tin đối ngoại có 6 đội, 60 vận động viên tham gia. Tiếp
tục chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao cấp tỉnh.
Hệ thống Đài, Trạm Truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định5. Cán bộ kỹ thuật
thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở, giúp các xãphường kịp thời sửa chữa, duy trì hoạt động thường xuyên. 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
Trong tháng ghi nhận 27 ca sốt xuất huyết mới trong tháng, xử lý ổ dịch sốt
xuất huyết tại xã Bình Tân, xã Bình Hiệp, Phường 1, Phường 2, ghi nhận 17 ca tay
chân miệng. Ổ dịch được xử lý ổn, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống
dịch bệnh. Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác an toàn
tiêm chủng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế, đảm bảo đủ
Vụ ông Lê Văn Ri; vụ ông Nguyễn Đức Sơn.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Ngày truyền thống công
tác Dân vận của Đảng (15/10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).
3
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Duy trì thực hiện chương trình thời sự hàng ngày: Sử dụng 150 tin, 19 bài.
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cơ số thuốc trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT. Trong tháng
không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tình hình sinh con thứ ba trở lên trong
tháng là 01 trẻ (Phường 1). Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 83,08%. Tổ chức tuyên truyền những điều
cần biết về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, đẩy mạnh triển khai những điểm
mới thay đổi về thời gian sử dụng thẻ và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cấp cho
người tham gia được sử dụng lâu dài.
4. 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, công tác bảo vệ trẻ em đúng quy định. Trong tháng hỗ trợ, tư vấn giải
quyết việc làm cho 207 lao động, lũy kế 2.200/2.500 lao động; ký kết và xóa hợp
động lao động ở 03 cơ sở với 06 lao động.
Rà soát, lập danh sách sơ bộ chuẩn bị công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
cuối năm 2019. Thường xuyên kiểm tra lớp may công nghiệp (nghề may giày dép)
đang được tổ chức tại công ty Victory.
Vận động mạnh thường quân tặng quà cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn với số tiền gần 265 triệu đồng trên địa bàn xã Bình Tân và xã Bình Hiệp.
Thực hiện tốt các công tác tổ chức Tết Trung thu trẻ em năm 2019.
Công tác vận động thu quỹ đền ơn đáp nghĩa trong tháng được 65.651.000
đồng, lũy kế được 406.219.000, đạt 140,07%, quỹ bảo trợ trẻ em trong tháng thu
được 56.555.000 đồng, lũy kế 131.980.000, đạt 101,5%. Thực hiện tốt Luật Bình
đẳng giới. Tổ chức kiểm tra 01 cuộc với 04 cơ sở (cà phê, nhà trọ, nhà nghỉ…),
nhắc nhở 02 cơ sở thực hiện đăng ký hợp đồng lao động đúng theo quy định (cơ sở
đã thực hiện khắc phục ngay sau đợt kiểm tra).
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH - NỘI CHÍNH
1. Quốc phòng
Tình hình biên giới, nội địa ổn định; đường biên, cột mốc được đảm bảo; duy
trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc
phòng địa phương theo kế hoạch; duy trì công tác phối hợp giữa các lực lượng theo
Nghị định 77/2010/NĐ-CP, nắm chắc tình hình, tuần tra bảo vệ địa bàn. Phối hợp
với BCHQS tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị và phục vụ Hội nghị tổng kết xây
dựng điểm BCHQS tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng, quân sự địa
phương giai đoạn 2 (2016-2019). Hoàn thiện văn kiện diễn tập chiến đấu phòng
thủ xã Thạnh Hưng 2019. Tổ chức xét duyệt NVQS cấp thị xã. Công tác huấn
luyện, xây dựng lực lượng 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 ổn định. Duy trì
có hiệu quả và đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn
xã hội, buôn lậu và gian lận thương mại; tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo

5

trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự xã hội6. Ban hành các kế hoạch:
Hưởng ứng ngày toàn dân PCCC và tháng an toàn PCCC; phòng ngừa, đấu tranh
chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”;
thực hiện đăng ký, quản lý lưu trú trực tuyến; ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật
trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản,… Phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh tổ quốc tiếp tục được duy trì thực hiện.
3. Nội chính
- Thực hiện tốt công tác hành chính, tư pháp. Tuyên truyền pháp luật được 21
cuộc có 819 lượt người tham dự; sinh hoạt theo định kỳ “Ngày pháp luật” được 03
cuộc có 96 lượt người tham dự và sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 9 với nội
dung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP
ngày 26/5/2016 của Chính phủ được 120 người tham dự7. Hòa giải thành 05/05
đơn dân sự. 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 định8, không có trường hợp khiếu
nại của người dân.
- Đang thực hiện 01 cuộc thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây
dựng và thực hiện pháp luật về xây dựng đối với UBND xã Bình Tân giai đoạn
năm 2017 - 2018. Tiếp công dân 06 lượt (tiếp thường xuyên 03 lượt, định kỳ và đột
xuất 03 lượt). Tiếp nhận 25 đơn phản ánh, kiến nghị (đã giải quyết 09 đơn, 16 đơn
đang giải quyết); 01 đơn khiếu nại (đã đối thoại với công dân, hiện nay đang hoàn
chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu ban hành theo quy định); tố cáo 01
đơn (đã ban hành thông báo không thụ lý theo quy định tại Điều 29, Luật Tố cáo
năm 2018). Hiện còn 02 quyết định có hiệu lực pháp luật (ông Nguyễn Đức Sơn và
ông Lê Văn Ri đã khởi kiện ra tòa). Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham
nhũng trên địa bàn thị xã.
- Tỷ lệ thi hành án dân sự (năm 2019) về việc giải quyết xong 556/731 việc có
điều kiện giải quyết 76,06%. Số việc chuyển kỳ sau: 598 việc. Số việc chưa có
điều kiện thi hành: 423 việc. Tỷ lệ thi hành án về tiền giải quyết xong 22,9/51,3 tỷ
số có điều kiện giải quyết đạt 44,66%, số tiền chuyển kỳ sau: 148,3 tỷ đồng. Số
tiền chưa có điều kiện thi hành: 120 tỷ đồng. Kết quả thi hành án dân sự thị xã năm
2019 đạt, vượt chỉ tiêu do Quốc hội và ngành giao.
Tình hình TTATXH: phạm pháp hình sự 4/2 vụ; tai nạn giao thông: Không xảy ra. Khởi tố 6 vụ/6 bị can, đề
nghị truy tố 4 vụ/4 bị can. Bắt 3 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy; 1 vụ/2 đối tượng về hành vi làm tiền giả.
Phá một phần Chuyên án đấu tranh với hoạt động tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...
Bắt 8 vụ/1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, thu giữ 1.790 bao thuốc lá ngoại và một số hàng
hóa khác. Test nhanh phát hiện 29 đối tượng dương tính với ma túy; giáo dục tại xã, phường 1 đối tượng. Tuần tra
kiểm soát đảm bảo TTATGT, lập biên bản xử lý 71 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt 55,8 triệu đồng,
tước giấy phép lái xe 01 trường hợp, tạm giữ 11 phương tiện; xử phạt 22 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy,
phạt 30,9 triệu đồng. Kiểm tra hành chính 52 lượt/121 cơ sở kinh doanh, 02 điểm kinh doanh giame bắn cá, lập biên
bản 07 trường hợp vi phạm. Xử phạt 05 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, phạt 116 triệu đồng; 03 trường
hợp trên lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, phạt 6,5 triệu đồng; 3 đối tượng sử
dụng trái phép chất ma túy, phạt 2,25 triệu đồng; 2 trường hợp trên lĩnh vực ANTT, phạt 3 triệu đồng...
7
Nội dung tuyên truyền gồm: Hiến pháp năm 2013; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Hộ tịch; Luật Hôn
nhân và Gia đình; Luật Chăn nuôi; Luật An toàn giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng, Luật Kế toán; Luật
Công chứng .... và các văn bản hướng dẫn thi hành.
8
Đã xử lý 03 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng.
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IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ
1. Cải cách hành chính
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính năm
2019 theo kế hoạch; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc;
nâng cao hiệu quả văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Ban hành Kế hoạch thực hiện việc Đo lường
sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà
nước trên địa bàn thị xã Kiến Tường năm 2019; công văn chấn chỉnh, khắc phục
hạn chế trong công tác CCHC; kiểm soát TTHC và công tác cán bộ năm 2019.
- Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết 794/1.301 hồ sơ (giải
quyết trước hạn 203 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 15,6%; giải quyết đúng hạn 591 hồ sơ,
chiếm tỷ lệ 45,4%, không phát sinh hồ sơ trễ hạn); hồ sơ đang giải quyết: 507 hồ
sơ chưa đến hạn, chiếm tỷ lệ 39%. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến
đối với 11 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 11% (trong tổng số hồ sơ có thể tiếp nhận qua dịch
vụ công trực tuyến). Phối hợp với Bưu điện thị xã thực hiện chuyển trả 03 hồ sơ,
chiếm tỷ lệ 1,8% (trong tổng số hồ sơ có thể nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu
chính công ích theo quy định) đối với Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh
doanh.
2. Nội vụ
- Công tác tổ chức biên chế, nhân sự, việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm,
đào tạo CBCC được thực hiện đúng quy trình9. Chuẩn bị các nội dung thực hiện kế
hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân Phường
1 về môi trường và rác thải nhựa. Đôn đốc UBND Phường 3 đã kiện toàn xong
chức danh Trưởng Khu phố 3, hoàn thành việc sáp nhập Khu phố 4 vào Khu phố 3,
Phường 3 theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác quản lý hội và hướng dẫn các hoạt động tôn giáo đảm
bảo có nề nếp, đúng theo luật đạo và luật pháp của nhà nước. Công tác thi đua,
khen thưởng được thực hiện kịp thời và đúng quy định10.
3. Công tác chỉ đạo thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu, các
Ban và Thường trực HĐND thị xã
Trước và trong kỳ họp thứ 11 (kỳ họp lệ 6 tháng đầu năm 2019) HĐND thị xã
khóa II, UBND thị xã ghi nhận và tiếp tục thực hiện 27 ý kiến, kiến nghị (trong đó
có 04 nội dung kiến nghị tỉnh) của cử tri, Đại biểu và các Ban HĐND thị xã, kết
luận của chủ tọa kỳ họp. UBND thị xã đã tổ chức thực hiện xong 16/27 ý kiến,
kiến nghị; các ý kiến, kiến nghị còn lại đang được triển khai thực hiện, trong đó
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có của thị xã là: 747/821 người trong đó công chức hành chính
78/82 người, viên chức sự nghiệp 669/739 người và Hợp đồng theo Nghị định 68 là 42 người (trong đó hành chính
07 người, sự nghiệp là 35 người); ngoài ra có 03 đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc thị xã với tổng số 37 người.
Cử 18 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp học quân sự cơ sở năm 2019; tập huấn công tác bảo trợ
xã hội; tập huấn đề án 1961; cử người có uy tín trong họ tộc đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2019; lớp bồi
dưỡng kiến thức tôn giáo năm 2019.
10
Ban hành 12 quyết định khen thưởng cho 22 tập thể và 54 cá nhân với số tiền thưởng là 44.100.000 đồng; Kế
hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai
đoạn 2019 - 2025.
9
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một số kiến nghị liên quan đến đầu tư công trình XDCB đang được xem xét bố trí
lộ trình đầu tư phù hợp trên cơ sở cân đối nguồn vốn và nhu cầu thực tế.
Nhận xét, đánh giá chung:
Trong tháng 10/2019, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội
tiếp tục được tập trung thực hiện trong điều kiện cơ bản thuận lợi. Các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã được các ngành, các cấp chủ động tổ chức
triển khai thực hiện kịp thời, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển.
Tuy nhiên vẫn còn tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục, tập trung
giải quyết như:
- Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình XDCB còn
vướng mắc (do một số hộ dân chưa đồng tình với mức bồi thường, hỗ trợ của Nhà
nước).
- Còn xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, mua bán lấn
chiếm lòng đường, vỉa hè; tình trạng người dân bỏ rác không đúng nơi quy định và
việc thu gom rác thải sinh hoạt chưa đảm bảo tại một số nơi trong nội ô thị xã.
- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc tham mưu đề xuất và thực
hiện nhiệm vụ do UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao và chưa thực hiện tốt
công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc. Cụ thể là trong
công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng; việc dẫn dụ, gây nuôi chim
yến trong các khu tập trung dân cư.
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2019
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
- Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian
lận thương mại, sản xuất và tiêu thụ hàng giả. 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.
- 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.
- Vận động nhân dân thu hoạch đến đâu vệ sinh đồng ruộng đến đó để chuẩn
bị cho sản xuất vụ lúa Đông xuân 2019-2020; theo dõi tình hình sản xuất và hỗ trợ
kịp thời cho nông dân; tăng cường các giải pháp thực hiện vùng lúa chất lượng cao
và ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết của Thị ủy. Thực hiện tốt công tác
phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; công tác phòng chống dịch bệnh trên
cây trồng và vật nuôi. Tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
cho các cơ sở đủ điều kiện.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển 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.
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- 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; tập trung thu ngân sách theo kế hoạch, chi
ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp tổ chức Lễ động thổ khởi công xây dựng
công trình Trường Thiên Hộ Vương do nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang
vận động tài trợ.
- Tiếp tục hoàn chỉnh các Đồ án quy hoạch đã được thông qua; tiếp tục điều
chỉnh quy hoạch nông thôn mới ở các xã; 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 đất công, đất bìa chéo, 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
tổ chức thực hiện lần lượt thực hiện 02 quyết định có hiệu lực pháp luật còn tồn
đọng.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh trong nhà trường. Tiếp tục thực
hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch chương trình dạy học. Tăng cường công
tác kiểm tra công tác quản lý chuyên môn và việc tổ chức hoạt động giảng dạy của
giáo viên theo tinh thần đổi mới; đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực
phẩm trường học.
Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện thực
hiện chương trình mới lớp 1 năm học 2020-2021. Hoàn thành hồ sơ quyết toán
chống xuống cấp, sửa chữa của các trường. Tổng hợp nhà công vụ các trường trên
địa bàn thị xã; kết quả công tác chiến dịch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hè 2019.
Kiểm tra công nhận các xã, phường đạt chuẩn PCGD, XMC,
PCTH, PC THCS và tỉ lệ thanh niên trong độ tuổi có bằng tốt nghiệp trung học
phổ thông và tương đương năm 2019.
2. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
nhân các ngày lễ lớn trên địa bàn11. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động
dịch vụ văn hóa, Internet, xuất bản phẩm, quảng cáo,… trên địa bàn thị xã theo kế
hoạch đề ra. Kiểm tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn thị
xã.
Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
Chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao cấp tỉnh.
3. Thường xuyên tuyên truyền và giám sát công tác phòng chống dịch bệnh
nhất là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Thực hiện thường xuyên công tác
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, người khám
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
(23/11), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ (25/11).
11
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chữa bệnh BHYT và ý thức phục vụ nhân dân; kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh
và kinh doanh thuốc, mỹ phẩm theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng
và giám sát an toàn tiêm chủng. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về dân số
- kế hoạch hóa gia đình; kiểm tra mô hình xã, phường không có người sinh con thứ
3 trở lên.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT vận động tham gia
BHXH tự nguyện nhân dân, BHYT theo hộ gia đình, tăng cường kiểm tra, khai
thác những doanh nghiệp đã khai báo thuế nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT,
BHTN cho người lao động trên địa bàn xã, phường.
4. Chi trả kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng chính sách, đảm bảo an
sinh xã hội. Triển khai các lớp dạy nghề nông thôn và tổ chức đào tạo nghề cung
cấp lao động cho dự án của Công ty TNHH Victory, Công ty TNHH Tainan tại
Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và các lớp đào tạo nghề theo kế hoạch.
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. Chuẩn bị nội dung diễn tập chiến đấu
phòng thủ xã Thạnh Hưng năm 2019. Phối hợp tổ chức tổng kết VMTD về công
tác QP, QSĐP giai đoạn 2 (2016-2019). Đảm bảo tình hình ANCT - TTATXH ở
nội địa và trên tuyến biên giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại; điều
tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định.
- Duy trì có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công
tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền. Tập trung tuyên truyền
các văn bản pháp luật mới ban hành. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ xử phạt
vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND thị xã. Tổ chức
tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức tư pháp trên các lĩnh vực hộ tịch,
chứng thực, hòa giải ở cơ sở, xử lý vi phạm hành chính…
- Tiếp tục 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. Tiếp nhận
và giải quyết kịp thời, đúng theo quy định các hồ sơ theo bộ thủ tục hành chính của
công dân. Triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác thi hành án dân sự niên độ năm
2020.
IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NỘI VỤ
Tiếp tục sắp xếp ổn định nhân sự bộ máy các cơ quan chuyên môn và CBCC
xã, phường; tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất và việc thực hiện văn hóa công sở
đối với CBCC-VC trên địa bàn. Tiếp tục rà soát tình hình và thực hiện tốt việc
quản lý nhà nước về công tác thanh niên, công tác Hội trên địa bàn thị xã. Đẩy
mạnh việc thực hiện quy chế văn thư - lưu trữ nhà nước năm 2019. Tổ chức đối
thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân năm 2019 tại Phường 1 về
môi trường và rác thải nhựa.
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Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 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; (báo cáo)
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- CT, PCT. UBND thị xã;
- Văn phòng Thị ủy;
- CQ, BNĐT thị xã;
- UBND xã, phường; (thực hiện)
- CVP, PCVP, NC;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vũ
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