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Phần I
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11/2018
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
- Tình hình thị trường hàng hóa nhìn chung tương đối ổn định. Hàng hóa, dịch
vụ cung ứng phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của
người dân.
- Tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký nhãn
hiệu hàng hóa.Tăng cường công tác sắp xếp, giữ gìn trật tự mua bán, đảm bảo công
tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ. Tổ chức kiểm tra 08 bàn cân cân đối chứng
tại chợ Bình Hiệp, chợ Phường 1, chợ Phường 2, chợ trung tâm, kiểm tra cân thông
dụng tại các chợ trên địa bàn thị xã 350 cái. Trong tháng không xảy ra ngộ độc
thực phẩm.
- 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
Kết thúc sản xuất nông nghiệp năm 2018, diện tích lúa gieo sạ cả năm 31.175
ha, đạt 106,8% kế hoạch, bằng 104,9% so với cùng kỳ. Năng suất đạt 56,3 tạ/ha,
đạt 98,1% so với kế hoạch và bằng 93,4% so với cùng kỳ. Sản lượng lúa cả năm
đạt 175.557 tấn, đạt 100,3% so với kế hoạch và bằng 102,8% so với cùng kỳ. Lợi
nhuận bình quân đạt 26.041.000 đồng/ha, tăng 2.065.000 đồng so với năm 2017.
Cây trồng khác 352,6 ha. Trong đó: Dưa hấu 273,8 ha, năng suất ước đạt 240
tạ/ha, sản lượng 6.571 tấn, lợi nhuận bình quân từ 20-30 triệu đồng/ha. Dưa gang
35 ha, năng suất 260 tạ/ha, sản lượng 910 tấn, giá bán 3.000-3.500 đồng/kg, lợi
nhuận bình quân từ 30 triệu đồng/ha. Sen 32,5 ha, năng suất ước đạt 25 tạ/ha, sản
lượng 81 tấn, giá 15.000 đồng/kg, lợi nhuận 10-15 triệu đồng. Các loại rau màu
khác 11,3 ha.
Sản xuất nông nghiệp năm 2019: Vụ Đông xuân 2018-2019 đã gieo sạ được
2.995 ha, lúa ở các giai đoạn: Mạ 2.375 ha, đẻ nhánh 620 ha.
- Chăn nuôi: Trâu 232 con, bò 3.150 con; heo 2.315 con, gia cầm 83.295 con,
chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ.
- Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát, không xảy ra dịch
bệnh; công tác tiêm phòng được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động

vật và tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh vệ sinh thú y trong lò giết mổ,
kiểm soát giết mổ.
- Đến nay, tổng diện tích nuôi thủy sản 123,3 ha. Trong đó, có 30,1 ha ương
cá tra bột (Phường 1 có 06 ha; Thạnh Hưng 19 ha, Bình Tân 5,1 ha đã thu hoạch
3,2 ha). Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 16.726 tấn.
Trong tháng đã tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, số lượng cá
thả đợt này là 670 kg và 10.000 con cá giống. Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp
luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tổng kết mô hình nuôi cá điêu hồng đơn tính
tại xã Tuyên Thạnh. Tổ chức công khai danh sách các hộ dân đủ điều kiện được hỗ
trợ chính sách phát triển thủy sản đợt 2 năm 2016 và năm 2017 tại các xã, phường.
3. Việc triển khai thực hiện chương trình phát triển Vùng lúa chất lượng
cao và ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 theo Nghị quyết số 04-NQ/TXU
ngày 04/4/2017 của Thị ủy
Vụ Đông xuân 2018-2019 đã triển khai 04 mô hình sản xuất lúa ứng dụng
công nghệ cao. Trong đó:
- Phối hợp với tỉnh triển khai 01 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao
trong tại xã Thạnh Hưng với diện tích triển khai 50 ha.
- Thị xã triển khai 03 mô hình nhân rộng: Xã Thạnh Hưng 50 ha; xã Tuyên
Thạnh 50 ha; xã Bình Hiệp đang tổ chức vận động nhân dân tại ấp Gò Dưa tham
gia thực hiện.
- Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật: Tập huấn “3 giảm, 3 tăng” của Dự
án VnSAT được 12 lớp, có 305 lượt nông dân tham dự. Tổ chức 07 điểm trình diễn
nuôi cá rô phi, cá tai tượng tại Phường 1, Phường 2, Phường 3, Bình Hiệp, Tuyên
Thạnh, Thạnh Hưng, cá phát triển tốt, đã tổng kết 02 mô hình lợi nhuận từ 1,5-2
triệu đồng/mô hình.
4. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tập trung đầu tư thực
hiện với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt đối với 03 xã đạt chuẩn nông thôn
mới, và theo lộ trình đạt chuẩn mới ở tất cả các xã còn lại, hiện xã Bình Hiệp đạt
18/19 tiêu chí; xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng, Bình Tân đạt 16/19 tiêu chí; xã
Thạnh Trị đạt 15/19 tiêu chí.
5. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 42 tỷ 205 triệu đồng, tăng
4,2% so với tháng trước và giảm 6,4% so với cùng kỳ; lũy kế đến cuối tháng 11
ước đạt 486 tỷ 858 triệu đồng tăng 29,8% so với cùng kỳ. Chủ yếu ở các ngành
công nghiệp chế biến; sản xuất tập trung và phân phối điện; khai thác, lọc và phân
phối nước.
- Công ty TNHH Tainan Enterprises hoạt động ổn định. Các cơ sở sản xuất
tiểu thủ công nghiệp (gạch, may công nghiệp, sản xuất nước đá,…) duy trì hoạt
động tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương.
- Công tác khuyến công được chú trọng thực hiện, tổ chức rà soát các cơ sở
sản xuất đồ gỗ, mỹ nghệ trên địa bàn để hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất, đã
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hỗ trợ 06 cơ sở với số tiền 192 triệu đồng. Hướng dẫn 01 cơ sở mộc làm hồ sơ xét
thợ giỏi.
7. Xây dựng cơ bản
Tổng số công trình XDCB được bố trí theo kế hoạch vốn năm 2018 là 175
công trình, với tổng vốn đầu tư 225 tỷ 876 triệu đồng. Tổng giá trị khối lượng thực
hiện năm 2018 là 238 tỷ 073 triệu đồng, đạt 105% so với kế hoạch. Tổng giá trị
giải ngân thực hiện năm 2018 là 201 tỷ 485 triệu đồng, đạt 89% so với kế hoạch.
Trong đó:
- Nguồn vốn ngân sách thị xã bố trí 166 công trình, với tổng vốn đầu tư 188 tỷ
496 triệu đồng. Giá trị khối lượng thực hiện năm 2018 là 202 tỷ 488 triệu đồng, đạt
107% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân thực hiện năm 2018 là 167 tỷ 676 triệu
đồng, đạt 89% so với kế hoạch.
- Nguồn vốn Trung ương và tỉnh hỗ trợ bố trí 09 công trình, với tổng vốn đầu
tư 37 tỷ 380 triệu đồng. Giá trị khối lượng ước thực hiện 35 tỷ 585 triệu đồng, đạt
95% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân ước thực hiện 33 tỷ 809 triệu đồng, đạt
90% so với kế hoạch.
Đã quyết toán 72 công trình; Đã nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành, đang lập hồ
sơ quyết toán 55 công trình; Đang thi công 45 công trình; Đang triển khai công tác
đền bù giải phóng mặt bằng là 03 công trình.
8. Thu - chi ngân sách
Thu ngân sách ước đạt 11 tỷ đồng, lũy kế 240 tỷ đồng, đạt 192% kế hoạch thị
xã, đạt 239% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách ước đạt 07 tỷ đồng, lũy kế 310 tỷ
đồng, đạt 113% dự toán thị xã giao, đạt 104% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý
thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng mục đích, đúng quy định.
9. Quản lý đô thị
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo đồ án quy hoạch được
duyệt. Đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch Nông thôn mới các xã Bình Hiệp,
Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng, Bình Tân, Thạnh Trị. Phối hợp với đơn vị tư vấn lập
đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Khu phố 5 và khu dân
cư Khu phố 8.
- Tổ chức kiểm tra, sửa chữa cắm mới lại hệ thống cọc tiêu, biển báo trên các
tuyến đường: Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng, Bình Hiệp - Thạnh Trị,… Kiểm tra các
hố ga, cống thoát nước để kịp thời xử lý nước đọng trong mùa mưa. Nâng cấp sửa
chữa đường Lê Lợi (đoạn Chợ Khu phố 2, Phường 1).
- Đã giải quyết 22/28 hồ sơ cấp phép xây dựng (06 hồ sơ đang giải quyết
trong hạn). 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 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp trong
lĩnh vực xây dựng với số tiền phạt là 25.000.000 đồng.
- Thực hiên Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng
được 52 căn (xây dựng mới 29 căn, sửa chữa 23 căn). Đã giải ngân việc hỗ trợ xây
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dựng nhà ở cho hộ nghèo đối với 10 hộ.
- 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.
- Kiểm tra, nhắc nhở hoạt động của Bến xe - Tàu khách Kiến Tường và các
hợp tác xã vận tải đảm bảo hoạt động đúng theo quy định, an toàn về kỹ thuật,
phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân trên địa bàn.
10. 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 17/31hồ sơ giao đất;
277/451 hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; 22/31 hồ sơ chuyển mục đích sử
dụng đất, đã chỉnh lý biến động được 100 bộ hồ sơ; số hồ sơ còn lại đang trong hạn
giải quyết.
- Tổ chức tập huấn phân loại rác thải đô thị tại Phường 2. Thực hiện phong
trào chống rác thải nhựa và phát động chiến dịch làm sạch Thế giới. Tiếp nhận và
giải quyết 02 hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Đang tổ chức đo đạc, cắm mốc đất công để đưa vào quản lý theo quy định.
Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng theo quy định. Hoàn
thành đo đạc đất nông lâm trường xã Thạnh Hưng; đang tiếp tục nội nghiệp đất
nông lâm trường xã Thạnh Trị. Đang tổ chức thực hiện lần lượt các bước 02 quyết
định1 có hiệu lực pháp luật.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục - Đào tạo
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng kỷ niệm 36 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Tiếp tục huy động học sinh
bỏ học ra lớp phổ cập; tiếp đoàn thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia công nhận
mới Trường Tiểu học Thạnh Trị, Trường THCS Trần Văn Giàu và công nhận lại
Trường Tiểu học Đặng Thị Mành. Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sửa
chữa nhà vệ sinh các trường. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, công nhận thị xã đạt
chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018.
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
phương2. Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 152 và Lễ rước Tượng thần Đốc Binh Nguyễn
Tấn Kiều lần thứ 3 năm 2018. Kiểm tra các hoạt động văn hóa, thông tin và truyền
thông trên địa bàn thị xã được 06 cuộc/18 cơ sở, qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm
hành chính 01 cơ sở, với số tiền 5.000.000 đồng. Các dịch vụ nhạc sống, karaoke
Vụ ông Lê Văn Ri; vụ ông Nguyễn Đức Sơn.
Tuyền truyền Ngày doanh nhân Việt Nam năm 2018, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày thành lập Mặt trận dân tộc
Thống nhất Việt Nam (18/11/1930); Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
(23/11/1946),……
1
2
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di động hoạt động từ sau 22 giờ, sử dụng âm thanh quá mức quy định đã giảm
đáng kể.
Tham dự Hội thi giọng hát hay Bolero tỉnh Long An, đạt 02 giải khuyến
khích. Cử 03 đại biểu tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần
thứ VIII năm 2018 tại Hà Nội. Tổ chức giải Đá cầu học sinh các nhóm tuổi, có 10
đội, 31 vận động viên tham dự; giải Bida phăng mở rộng thị xã Kiến Tường, có 10
đội, 40 vận động viên tham dự; mở lớp Dưỡng sinh trường sinh học.
Hệ thống Đài, Trạm Truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định3. 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 An4.
3. Công tác y tế - Dân số
Công tác phòng chống dịch bệnh thường xuyên được chú trọng, tập trung
khống chế không để dịch bệnh lớn xảy ra như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh
do vi rút Zika,…và các bệnh dịch khác. 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 cơ số thuốc trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân
có thẻ BHYT. Thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra giám sát cơ sở thực hiện các
quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Triển khai chiến dịch dân số và lòng
ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản đợt 2 năm 2018, tăng cường tuyên truyền chăm
sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thành niên.
Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân hiện đạt 83,1%, 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 126 lao động, lũy kế 2.515 lao động; ký kết và xóa hợp đồng
lao động ở 03 cơ sở với 09 lao động. Tiếp tục vận động triển khai mở các lớp đào
tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Tổ chức 08 lượt kiểm tra với 53 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm hạn
chế, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội ở các cơ sở có nguy cơ cao về tệ nạn xã
hội, đã xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền 5.000.000 đồng. Công tác
vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em được thực hiện tốt5.
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

Thực hiện 31 chương trình thời sự hàng ngày; sử dụng 148 tin, 23 bài.
Cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An 49 tin.
5 Quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động được 290.206.642 đồng đạt 100.07% kế hoạch, quỹ bảo trợ trẻ em vận động được
104.635.000 đồng đạt 130.8% kế hoạch.
3
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chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương 6; duy trì công
tác phối hợp giữa các lực lượng nắm chắc tình hình, tuần tra bảo vệ địa bàn. Tổ
chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2019. Chuẩn bị các nội dung tiếp đoàn Bộ
Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra nhiệm vụ QSQP năm 2018.
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 duy trì
đảm bảo 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 và tăng cường
tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự xã
hội7. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được duy trì có hiệu quả.
3. Nội chính
Thực hiện tốt công tác hộ tịch và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật8.
Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải thành 03/03 đơn. Công tác theo
dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước và xử lý vi phạm hành chính được
thực hiện theo đúng quy định9.
Tổ chức tiếp công dân được 12 lượt; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản
ánh, kiến nghị đúng quy định. Tiếp nhận 02 đơn khiếu nại (đã giải quyết); 17 đơn
phản ánh, kiến nghị (đang giải quyết). Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng,
chống tham nhũng trên địa bàn thị xã. Ban hành kết luận thanh tra chấp hành pháp
luật trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính ngân sách của UBND xã Thạnh
Hưng, thị xã Kiến Tường (giai đoạn từ năm 2016 đến 30/6/2018).
- Trung tâm hành chính công tiếp nhận và giải quyết 863/1.125 hồ sơ, có 07
hồ sơ trễ hẹn, chiếm 0,8%; thực hiện chuyển 32 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân qua
đường bưu điện.
IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ
1. Cải cách hành chính
- Ban hành Văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường
khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính và báo cáo
định kỳ năm 2018; văn bản phối hợp thực hiện điều tra xã hội học phục vụ xác
6 Ban hành quyết định miễn, hoãn gọi công dân nhập ngũ, thi tuyển công chức ngành quân sự cơ sở, sơ tuyển sức khỏe nghĩa
vụ quân sự, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chủ doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, chủ nhà trọ, nhà
nghỉ, karaoke, kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ QSQP năm 2018.
7 Tội phạm xâm phạm TTXH: 4/3 vụ; tai nạn giao thông: 1/1 vụ (Bình Tân). Bắt 05 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập
lậu, thu giữ 9.700 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Bắt 01 vụ đánh bạc, lập hồ sơ xử lý 04 đối tượng. Trật tự an toàn giao thông, xử
phạt 84 trường hợp (đường thủy 14 trường hợp) xử phạt 57,7 triệu đồng. Kiểm tra hành chính 05 cuộc/11 cơ sở dịch vụ, kinh
doanh, lập BB 03 trường hợp vi phạm; kiểm tra 03 lượt/07 cơ sở kinh doanh lĩnh vực văn hóa, chăn nuôi gia sức, lập BB 01
trường hợp vi phạm… test nhanh phát hiện 02 đối tượng dương tính với ma túy, giáo dục tại xã, phường 01 đối tượng, đưa đi cai
nghiện 01 đối tượng; Phạt 01 đối tượng đánh bắt thủy sản trái phép; 02 trường hợp không đăng ký lưu trú; 02 trường hợp xúc
phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ.
Điều tra làm rõ 4/4 vụ xâm phạm TTXH, lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng. Khởi tố 4 vụ/4 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố
03 vụ/4 bị can; không khởi tố 05 vụ; tạm đình chỉ 02 vụ/1 bị can; chuyển đi 1 vụ.
8 Tuyên truyền được 22 cuộc có 946 lượt người tham dự, sinh hoạt “Ngày pháp luật” được 06 cuộc có 198 lượt người tham
dự, nội dung tuyên truyền gồm: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Nuôi con
nuôi; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Trẻ em; Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9 Kiểm tra, đảm bảo tính pháp lý 07 hồ sơ XLVPHC trong lĩnh vực vận chuyển buôn bán hàng cấm, môi trường và khoáng
sản, văn hóa, an ninh trật tự.
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định chỉ số cải cách hành chính năm 2018.
- Ban hành Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng
thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Kiến Tường.
2. Nội vụ
- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức được thực hiện
đúng theo quy định. Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ10.
- 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 nước11; hướng dẫn các cơ sở tôn giáo
thực hiện thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hàng năm theo Luật Tín ngưỡng,
tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
- Tổ chức họp Hội đồng thẩm định xã An toàn khu đối với xã Tuyên Thạnh.
Ban hành quyết định về việc điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 383/QĐ-UBND
ngày 05/3/2018 về việc ban hành quy định tổ chức và phát động phong trào thi đua
yêu nước hàng năm trên địa bàn thị xã. Ban hành 10 quyết định khen thưởng đối
với 35 tập thể và 102 cá nhân với số tiền thưởng là 36.540.000 đồng.
Nhận xét, đánh giá chung:
Trong tháng 11/2018, 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 2018 đã được triển khai thực hiện đạt yêu cầu, kinh
tế - xã hội tiếp tục phát triển.
Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như:
- Việc giải quyết hồ sơ theo bộ thủ tục hành chính còn trễ hẹn (0,8%).
- Việc kiểm tra, sắp xếp trật tự tại các chợ còn hạn chế; tình trạng buôn bán và
lắp dựng mái che không đúng quy định còn xảy ra tại các chợ.
Nguyên nhân:
- Một số cơ quan, đơn vị 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 và chưa
thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc, cụ
thể như: Công tác phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công và các ngành chuyên
môn như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
tại thị xã,… chưa được thực hiện tốt.
- Do lãnh đạo Ban Quản lý chợ thiếu sự sâu sát trong kiểm tra và chỉ đạo xử
lý kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra tại các chợ.
Phần II
Cử cán bộ lãnh đạo tham dự Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại (01 trường hợp); cử cán bộ đi học lớp thạc sĩ chuyên
ngành Quản lý giáo dục (02 trường hợp).
11 Tham dự Lễ mừng công trình Nhà thờ mới và kỷ niệm 20 năm thụ phong Linh mục Garbiel Nguyễn Hữu Kỳ tại Giáo xứ
Mộc Hóa; Lễ tưởng niệm cố Ni trưởng Thông Liên tại Tịnh xá Ngọc Tháp.
10
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PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 12/2018
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
- Tiếp tục tăng cường sắp xếp, giữ trật tự mua bán tại chợ. Thực hiện tốt công
tác kiểm tra, kiểm soát ổn định thị trường, giá cả hàng hóa.
- 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 vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị cho sản xuất vụ lúa
Đông xuân 2018-2019; 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.
- 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 Nhà nước theo kế hoạch; thu, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu
quả. Thông qua HĐND thị xã và tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự
toán thu - chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch XDCB năm 2019.
- Tiếp tục hoàn chỉnh các Đồ án quy hoạch đã được thông qua; tiếp tục thực
hiện điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới ở các xã còn lại; 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.
- Hoàn thành công tác thống kê, kiểm tra công tác quản lý đất công, đất bìa
chéo trên địa bàn thị xã. Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất kinh
doanh. Phối hợp các ngành có liên quan tuyên truyền hướng dẫn người dân thực
hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 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. Tổ chức kiểm tra các trường theo kế hoạch. Tiếp đoàn thẩm định công nhận
mới trường đạt chuẩn quốc gia đối với Trường THCS Lê Quí Đôn và công nhận lại
trường đạt chuẩn với đối Trường THCS Võ Văn Kiệt. Tổ chức cho học sinh tiểu
học tham gia thi an toàn giao thông cấp tỉnh. Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra
cuối học kỳ 1.
2. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
nhân các ngày lễ lớn trên địa bàn12. Kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh phúc
tra các tiêu chí đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa”, “Phường đạt chuẩn văn
Ngày Thế giới phòng chống AIDS (01/12), kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019,…
12
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minh đô thị” năm 2018 đối với xã Thạnh Trị và Phường 3.
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.
3. Thường xuyên tuyên truyền, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh nhất
là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng
khám và điều trị bệnh cho người dân, người khám chữa bệnh BHYT và ý thức
phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác y tế dự phòng, chú trọng công tác dân số,
an toàn vệ sinh thực phẩm, đặt biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi năm 2019. Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động khám
chữa bệnh tư nhân, cơ sở bán thuốc chữa bệnh.
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 doanh 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 Victorry VIETNAM, Công ty TNHH TaiNan
tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và các lớp đào tạo nghề trong kế
hoạch đã đề ra.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH - NỘI CHÍNH
- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng
tuần tra, kiểm soát địa bàn; chủ động nắm tình hình ngoại tuyến, biên giới và nội
địa; xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới. Kiểm tra công tác GDQP
và AN xã, phường. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chủ
doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, chủ nhà trọ, nhà nghỉ, karaoke. Thực hiện các
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo kế hoạch.
- Đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH ở nội địa và trên tuyến biên giới nhất,
nhất là cao điểm lễ, tết cuối năm 2018. 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; triển khai thực
hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày
28/7/2017 của Bộ Tư pháp; tiếp tục rà soát, giải quyết các vấn đề về hộ tịch, quốc
tịch, hộ khẩu và các giấy tở tùy thân cho người dân di cư tự do từ Campuchia về
nước và người gốc Việt ở Campuchia; vấn đề về quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là
con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn; thực
hiện tốt 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. Tiếp nhận và giải
quyết kịp thời, đúng theo quy định các hồ sơ theo bộ thủ tục hành chính của công
dân.
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IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NỘI VỤ
Tiếp tục tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp
thuộc UBND thị xã theo Nghị quyết của Thị ủy và Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh
ủy. Hoàn thành báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018; đánh giá, chấm
điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thị xã gửi tỉnh. Phối hợp với Sở
Nội vụ tiến hành tổ chức điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ
chức phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Hướng dẫn, tổ chức
xét thi đua, khen thưởng năm 2018 theo quy định. Kiểm tra công tác quản lý nhà
nước về tôn giáo đối với các xã, phường năm 2018.
Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 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;
(báo cáo)
- TT. TU, 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; (thực hiện)
- CVP, PCVP, NC;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vũ
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