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Phần I
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2019
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Thƣơng 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. Trong tháng giá xăng, dầu điều chỉnh 01 lần, ảnh hưởng chi phí sản
xuất hàng hóa và nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Công tác sắp xếp, giữ gìn
trật tự mua bán tại các chợ được tăng cường.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa; chống
đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại. Trong tháng đã thực hiện kiểm tra 22 cơ sở
hàng hóa, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã. Qua kiểm tra có một số cơ sở
giấy xác nhận kiến thức ATTP sắp hết hạn, đã nhắc nhở các cơ sở thực hiện việc
đăng ký để cấp lại theo đúng quy định. Tổ chức rà soát được 03 cơ sở sản xuất,
kinh doanh đặc sản của thị xã để hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu.
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 Hè thu 2019, toàn thị xã đã gieo sạ được 3.693 ha. Lúa phát
triển bình thường và đang ở các giai đoạn: Mạ 2.813 ha; đẻ nhánh 340; làm đòng trổ 140 ha; chín 100 ha.
- Cây trồng khác: Cây dưa hấu: 52 ha, giai đoạn nhánh, dưa gang 47 ha, Sen
17,4 ha, rau các loại 5,62 ha phát triển tốt.
- Tổng số đàn gia súc hiện có: Trâu 251 con; bò 2.922 con; heo 3.115 con, gia
cầm 66.550 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. Công tác ứng phó Dịch tả
lợn Châu Phi được tập trung thực hiện.
- Diện tích nuôi thủy sản đạt 135,2 ha. Trong đó nuôi cá tra 40,8 ha; 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 40 ha.

- Thực hiện vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao:
+Tổ chức triển khai 02 mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao của thị
xã tại 02 xã Thạnh Hưng và Tuyên Thạnh;tập huấn đầu vụ cho các mô hình sản
xuất ứng dụng công nghệ cao tại 03 xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng và Bình Hiệp.
+Tổ chức tổng kết mô hình, lợi nhuận bình quân đạt cao hơn so với ngoài mô
hình 3 triệu đồng/ha. Trong đó, lợi nhuận của mô hình tại xã Tuyên Thạnh cao hơn
so với ngoài mô hình là 2,3 triệu đồng/ha; tại xã Thạnh Hưng cao hơn so với bên
ngoài 3,7 triệu đồng/ha.
- Chương trình xây dựng nông thôn: Được tiếp tục tập trung đầu tư thực hiện
với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt1 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 15/19 tiêu chí.
- Tổ chức sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2018 – 2019; triển khai kế hoạch vụ
Hè thu 2019.
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 hoạt động ổn định, với 1.200 công
nhân. Công ty TNHH Victoria Internationnal đang xây dựng với diện tích 5,7 ha
tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, khi hoàn thành dự kiến giải quyết
việc làm cho khoảng 10.000 lao động.
4. Xây dựng cơ bản
Tổng số công trình XDCB được bố trí theo kế hoạch vốn năm 2019 là 126
công trình, với tổng vốn đầu tư 176 tỷ 244 triệu đồng. Tổng giá trị giải ngân 54 tỷ
053 triệu đồng, đạt 30,7% so với kế hoạch. Trong đó:
- Nguồn vốn Ngân sách thị xã được bố trí gồm 115 công trình, với tổng số
vốn đầu tư năm 2019 là 130.690 triệu đồng. Giá trị giải ngân 38.296 triệu đồng, đạt
29,3% so với kế hoạch.
- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ đến nay được bố trí cho 11
công trình, với tổng số vốn đầu tư năm 2019 là 45.554 triệu đồng. Giá trị giải ngân
15.756 triệu đồng, đạt 34,6% so với kế hoạch.
Đã quyết toán 46 công trình; Nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành, đang lập hồ
sơ quyết toán 16 công trình; Đang thi công 31 công trình; Đang thẩm định lại hồ sơ
thiết kế dự toán trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 22 công trình; Đang
đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu là 11 công trình.
5. Thu - chi ngân sách
Thu ngân sách ước đạt 06 tỷ đồng, lũy kế 80 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch thị
xã, đạt 63% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách ước đạt 05 tỷ đồng, lũy kế 87 tỷ
1

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,
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Thạnh Trị (tiêu chí Y tế, Nhà ở dân cư, Tổ chức sản xuất, Môi trường và an toàn thực phẩm).
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đồng, đạt 25% dự toán thị xã giao, đạt 29% 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
- Phối hợp với đơn vị tư vấn lập hoàn thành đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi
tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Khu phố 4 và Khu dân cư Khu phố 5, Phường 2.
- Hoàn thành Sơn kẻ vạch tín hiệu giao thông; đang thi công lắp đặt biển báo
hiệu giao thông; cắt tỉa cây che khuất tầm nhìn và cải tạo miệng thu nước hố ga các
tuyến đường nội ô thị xã.
- Giải quyết 31/44 hồ sơ cấp phép xây dựng (13 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.
- 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 .
- 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 trƣờng
- 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 04/12 hồ sơ giao
đất; 09/18 hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; 11/39 hồ sơ chuyển mục đích
sử dụng đất; 239/455 hồ sơ biến động, đã chỉnh lý biến động được 90 bộ hồ sơ; số
hồ sơ còn lại đang trong hạn giải quyết.
- Tổ chức tập huấn với chuyên đề “Quản lý rác thải sinh hoạt đô thị” trên địa
bàn Phường 1, 2, 3, có 200 lượt người tham dự. Bên cạnh đó tổ chức hưởng ứng
Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ trái đất
(31/3). Tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
- 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 trình tự các bước 02 quyết định2 có hiệu lực pháp luật.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục - Đào tạo
Kiểm tra đột xuất công tác tổ chức, quản lý bếp ăn học sinh bán trú. Triển
khai công tác chống xuống cấp và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các
trường năm 2019. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II, năm học 2018-2019. Tập
trung huy động học viên ra lớp phổ cập. Rà soát công tác xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia. Tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp tỉnh (đạt 1
giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải 3); hội thi tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh (đạt 1
giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải khuyến khích và 1 giải trẻ tuổi); thi học sinh giỏi văn
2

Vụ ông Lê Văn Ri; vụ ông Nguyễn Đức Sơn.
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hóa cấp tỉnh. Triển khai các trường MG-MN khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ.
Tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tập trung tổ chức ổn tập cho các em học
sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019. Tăng cường phòng,
chống bạo lực học đường; an toàn thực phẩm và chất lượng suất ăn học sinh bán
trú.
2. Văn hóa thông tin - Thể thao - Truyền thanh
Tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), ngày Quốc tế Lao
động 1/5, 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 129 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); Ngày sách Việt Nam
21/4. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 có 3.530 người
dự (cấp thị xã có 960 người tham dự; cấp xã có 2.570 người tham dự).
Đăng tải tin, bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử; rà soát theo dõi việc
sử dụng email (tên miền: longan.gov.vn); hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký chữ ký số cho
lãnh đạo UBND xã, phường. Tăng cường ứng dụng chữ ký số và phần mềm quản
lý văn bản và điều hành công việc.
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn
bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm
công tác gia đình cấp huyện, xã năm 2019. Tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa
và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, các cơ sở in photocopy trên địa bàn thị
xã: 02 cuộc 06 cơ sở, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.
Tổ chức hội thi “Duyên dáng Áo dài” Nữ CNVC-LĐ thị xã chào mừng 109
năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2019). Tổ chức giải bóng đá học sinh
tiểu học 5 người, có 10 đội, 100 vận động viên; giải bóng chuyền hơi BIDV thị xã
năm 2019, có 5 đội, 45 vận động viên. Tổ chức các lớp hướng dẫn viên bóng
chuyền, có 9 đơn vị, 18 học viên. Mở lớp tập huấn dưỡng sinh trường sinh học
khóa II; các lớp năng khiếu (điền kinh, cờ vua, đá cầu, bơi lội).
Hệ thống truyền thanh duy trì tốt thời lượng tiếp sóng, phát sóng các chương
trình, chất lượng nội dung được nâng lên3; 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
Tiếp tục thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên
toàn thị xã; kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm theo
kế hoạch. Các cơ sở y tế đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm tại các điểm trường có bếp ăn tập thể, qua
kiểm tra không phát hiện vi phạm.
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Phát sóng 05 chuyên đề “Tiếng nói các đoàn thể”, 02 chương trình “Phát thanh măng non”, 01 Chuyên đề kể chuyện về
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 03 chuyên đề bảo hiểm y tế toàn dân, 05 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”. Xây
dựng 19 tiểu phẩm tuyên truyền trong các chuyên đề, tiết mục như: “sức khỏe cho mọi người”, “phát triển nông nghiệp chất
lượng cao”, “xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay bảo vệ môi trường”, “Chuyện xóm, chuyện làng”, 20 chương trình có nội
dung tuyên truyền về bệnh dịch tả heo Châu Phi và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
4
Công tác Đài Phát thanh và Truyền hình Long An được 31 tin, 01 mẫu chuyện.
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân,
tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 74%. 01 doanh nghiệp đăng ký tham
gia bảo hiểm y tế cho 6 lao động.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát chiến dịch cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ
và phong trào dân số đợt 1 năm 2019; nói chuyện chuyên đề về sàng lọc trước
sinh, sơ sinh, tiền hôn nhân, vị thành niên và thanh niên ở các xã, phường. Tổng số
trẻ sinh đến hiện tại là 90 trẻ, tăng 6 trẻ so với cùng kỳ. Nhìn chung 8/8 xã, phường
điều giảm sinh.
4. Lao động - Thƣơng binh và Xã hội
Tổ chức khai giảng 05 lớp đào tạo nghề may giày dép với 154 học viên tham
gia; kiểm tra, giám sát các lớp may công nghiệp. Phối hợp với Trung tâm giải
quyết việc làm tỉnh Long An tổ chức sàn giao dịch việc làm tại Trường cao đẳng
Nghề Long An - chi nhánh vùng Đồng Tháp Mười với hơn 500 đại biểu tham dự.
Hỗ trợ, tư vấn việc làm cho 452 lao động, lũy kế 797/2500 lao động. Tổ chức kiểm
tra 02 cuộc với 05 cơ sở, 07 quán cafe (karaoke, massage, cafe…). Kết quả các cơ
sở hoạt động bình thường, chưa phát hiện vi phạm.
Thực hiện tốt công tác chính sách người có công5. Thực hiện gia hạn, mua
mới BHYT cho đối tượng hộ nghèo 1.164 thẻ; hộ cận nghèo 2161 thẻ.
Triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ
bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng; đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện
trẻ em những năm đầu đời tại gia đình; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em;
thúc đẩy quyền tham gia trẻ em vào các vấn đề trẻ em.
Quỹ Bảo trợ trẻ em thu được 2.280.000 đồng, đạt tỷ lệ 1,7%, Quỹ Đền ơn đáp
nghĩa thu được 7.498.000 động, đạt tỷ lệ 2,6%.
III. QUỐC PHÕNG - 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, nhất là cao điểm lễ và các sự kiện quan trọng của đất nước; duy trì công
tác phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP và Nghị định
133/2015/NĐ-CP, nắm chắc tình hình, tuần tra bảo vệ địa bàn; thực hiện tốt nhiệm
vụ quân sự quốc phòng địa phương6. 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 được đảm bảo
ổn định. Công tác đối ngoại được giữ vững; tổ chức đoàn sang chúc Tết cổ truyền
của dân tộc Khmer năm 2019 tại huyện Kôngpôngrồ (Campuchia). Duy trì có hiệu
5

Trợ cấp thường xuyên: 449 trường hợp, số tiền: 737.261.000 đồng. Trợ cấp ưu đãi một lần 03 tháng trước khi mất: 01 đối
tượng, số tiền 4.545.000 đồng. Trợ cấp thân nhân hưởng mai táng phí: 02 đối tượng, số tiền 27.800.000 đồng (01 đối tượng ngân
sách TW, số tiền 13.900.000 đồng; 01 đối tượng ngân sách địa phương, số tiền 13.900.000 đồng). Chi ăn thêm lễ ngày giỗ tổ
Hùng Vương (10/3 Al), ngày chiến thắng (30/4) và quốc tế Lao động (01/5) năm 2019: 6 đối tượng, số tiền: 3.600.000 đồng. Chi
trả BHYT nguồn ngân sách TW: 678 đối tượng, số tiền 127.226.700 đồng…..
6
Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; tổng kết công tác giáo dục quốc
phòng và an ninh năm 2018 triển khai công tác năm 2019. Tiếp đoàn Quân khu và BCH Quân sự tỉnh khảo sát chuẩn bị tổng kết
xây dựng điểm BCHQS tỉnh VMTD về công tác QP. QSĐP giai đoạn 2016-2019.
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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.
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, hoà giải thành 04/04 đơn dân sự. Công tác
theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước và xử lý vi phạm hành chính
được tiếp tục thực hiện theo đúng quy định9.
Đang tiến hành 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch10. Tổ chức tiếp công dân
được 15 lượt; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đúng quy định.
Tiếp nhận 10 đơn phản ánh, kiến nghị 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo (đang giải
quyết). Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị
xã.
Trung tâm hành chính công tiếp nhận và giải quyết 717/1027 hồ sơ, trong đó,
giải quyết trước hạn 212 hồ sơ chiếm tỷ lệ 20,6%, giải quyết đúng hạn 505 hồ sơ
chiếm tỷ lệ 49,2%, có 01 hồ sơ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,1% (Văn phòng Đăng ký đất
đai tỉnh trả kết quả giải quyết hồ sơ không đúng thời hạn quy định); thực hiện
chuyển trả 09 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 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ
tục hành chính và Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước
năm 2019 trên địa bàn thị xã Kiến Tường.
- Có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ, tiếp tục
nâng cao trách nhiệm công vụ.
- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai
kế hoạch năm 2019.
2. Nội vụ
- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức được thực hiện
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Triệt xoá 01 tụ điểm/06 đối tượng đánh bạc; giải tán 12 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ. Bắt 5 vụ vận chuyển hàng cấm , thu giữ
2.490 bao thuốc lá ngoại các loại. Test nhanh phát hiện 5 đối tượng dương tính với ma túy. Xử phạt hành chính 6 trường hợp trên
lĩnh vực QLHC về TTXH số tiền 16,1 triệu đồng.
Lập biên bản xử lý 110 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt 74,7 triệu đồng, tạm giữ 09 phương tiện, tước giấy
phép lái xe 03 trường hợp; xử phạt 13 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy, phạt 22,4 triệu đồng. Kiểm tra PCCC 3 cuộc/10
trụ sở cơ quan; kiểm tra hành chính 3 lượt/17 cơ sởkinh doanh thực phẩm, 02 lod giết mổ gia súc, 13 điểm trường có bếp ăn tập
thể, 8 cơ sở cho thuê lưu trú; phát hiện và xử lý 1 trường hợp tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.
Khởi tố 3 vụ/5 bị can; không khởi tố 02 vụ; đề nghị truy tố 4 vụ/4 bị can.
8
Tuyên truyền được 21 cuộc có 882 lượt người tham dự, sinh hoạt Ngày pháp luật” được 04 cuộc có 148 lượt người tham
dự, nội dung tuyên truyền gồm: Luật Cạnh tranh; 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 Thủy sản; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật An ninh mạng;
Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Quy hoạch.
9
Kiểm tra, đảm bảo tính pháp lý 03 hồ sơ trên lĩnh vực vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Bna hành Kế hoạch kiểm tra thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch tập huấn chuyên sâu công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019.
10

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sấch đối với UBND xã Bình Hiệp.

6

đúng theo quy định11; công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tiếp tục được quan tâm
thực hiện12.
- 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 nước13.
- Công tác thi đua – khen thưởng được thực hiện đúng theo quy định14.Tổ
chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai kế hoạch
năm 2019.
Nhận xét, đánh giá chung:
Trong tháng 4/2019, 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. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
được tổ chức phong phú và bắn pháo hoa phục vụ cho người dân trên địa bàn vui
xuân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, an toàn.
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.
- Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện tốt công tác phối kết hợp trong
giải quyết công việc và 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. Một số nội
dung thực hiện chưa đúng và chưa kịp thời theo chỉ đạo.
Phần II
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2019
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
11

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP
và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Lập danh sách đăng ký tinh giản biên chế viên chức đợt 6 tháng cuối năm
2019.
12
Cử cán bộ công chức tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về dân số phát triển cho Trưởng ban DS-KHHGĐ cấp xã
năm 2019, lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019.
13
Tổ chức đoàn dự lễ Tạ ơn Tam bảo tại chùa Tường Vân; ban hành Công văn hướng dẫn, quản lý trong dịp lễ Phục sinh
năm 2019. Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019.
14
Trình tỉnh khen thưởng Doanh nghiệp tư nhân, Hộ sản xuất-kinh doanh năm 2018 trên địa bàn thị xã kiến Tường; Tờ trình
tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”. Ban hành 04 quyết định khen thưởng cho 17 tập thể và 28 cá nhân với số
tiền thưởng là 20.160.000 đồng.
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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.
- 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 tại 03 xã (Bình Hiệp, Tuyên Thạnh, Thạnh
Hưng) trong vụ Hè thu 2019 mỗi xã 01 mô hình (diện tích thực hiện 50 ha mỗi mô
hình), 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.
- 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.
- Tiếp tục hoàn chỉnh các Đồ án quy hoạch đã được thông qua; thẩm định và
phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Khu phố 5 (giai
đoạn 2); 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
Tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019. Kiểm tra
chuyên đề các trường theo kế hoạch. Rà soát tình hình học sinh bỏ học và kịp thời
có giải pháp vẫn động học sinh trở lại lớp. Xét công nhận hoàn thành chương trình
cấp tiểu học và xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Chỉ đạo rà soát công tác công nhận
lại trường chuẩn Quốc gia theo lộ trình. Kiểm tra các hội đồng xét tốt nghiệp trung
học cơ sở. Chuẩn bị các công tác hè cho học sinh. Tổng hợp kết quả cuối năm học.
Tiếp tục triển khai công tác chống xuống cấp, sửa chữa trường lớp và bổ sung
trang thiết bị đồ dùng dạy học cho các trường.
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 44 năm
ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2019), ngày Quốc tế Lao động 1/5, 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
(7/5/1954 - 7/5/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2019). Tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019). Tổ chức Lễ đón nhận danh
hiệu xã đạt chuẩn văn hóa đối với xã Thạnh Trị. Tổ chức các hoạt động thể dục,
thể thao nhân các ngày lễ lớn và tham gia các giải đấu do tỉnh tổ chức. Tăng cường
công tác kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, Internet, xuất bản phẩm … trên
địa bàn thị xã theo kế hoạch đề ra.
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- Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh; tăng cường kiểm
tra, thanh tra về an toàn thực phẩm; 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 công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
Thực hiện tốt các mô hình, đề án DS-SKSS; nói chuyện chuyên đề về mất cân
bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn
nhân. Chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền vận động
toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
- Tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam
hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2019. Lập danh sách điều dưỡng tại gia
đình và điều dưỡng tập trung gửi tỉnh đúng theo quy định. Chi trả kịp thời cho đối
tượng chính sách người có công và các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo quy
định. Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em.
III. QUỐC PHÕNG - 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 2019. Thực hiện các kế hoạch
huấn luyện, hội thao theo kế hoạch.
- Đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH ở nội địa và trên tuyến biên giới. Triển
khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ lễ 30/4, 01/5. 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. Tổ chức Hội nghị
triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương
ban hành. Tiếp tục triển khai Chương trình PBGDPL ban hành kèm theo Quyết
định số 705/QĐ-TTg, các chương trình phối hợp, các đề án về PBGDPL. Theo dõi
thi hành pháp luật năm 2019 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp cho người lao động; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ xử phạt
vi phạm hành chính. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình
hình mới.
- 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.
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; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác ngành nội vụ năm
2019 đối với các cơ quan hành chính - sự nghiệp, UBND các xã, phường trên địa
bàn thị xã. Triển khai thực hiện kế hoạch công tác Văn thư-Lưu trữ năm 2019; tiếp
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tục triển khai thực hiện kế hoạch công tác quản lý nhà nước về Thanh niên trên địa
bàn; tiếp tục ổn định nhân sự, hoạt động của các tổ chức Hội trên địa bàn. Thực
hiện các quy trình, thủ tục sáp nhập Khu phố 3 và Khu phố 4, Phường 3.
Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn; thực
hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên, công tác văn thư, lưu trữ và công
tác Hội trên địa bàn thị xã.
Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 5 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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