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Phần I
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2019
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Thương mại – Dịch vụ
Tình hình thị trường nhìn chung tương đối ổn định, hàng hóa trong dịp Tết
tăng nhẹ nhưng không có nhiều đột biến. Hàng hóa, dịch vụ cung ứng khá phong
phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân; công tác sắp
xếp, giữ gìn trật tự mua bán tại các chợ được tăng cường. Các dịch vụ bưu chính
viễn thông, công nghệ thông tin và giao thông vận tải phục vụ tốt nhu cầu của nhân
dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa; chống
đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
2019.
2. Nông nghiệp
- Cây lúa: Vụ Đông xuân 2018-2019, toàn thị xã đã gieo sạ được 14.651 ha,
đạt 100,5% so với kế hoạch (làm đòng 3.249 ha; trổ 6.325 ha; chín 2.977 ha; thu
hoạch 2.100 ha), ước năng suất 65,4 tạ/ha đạt 100% so với kế hoạch, tăng 6,5% so
với cùng kỳ, một số diện tích thu hoạch trước Tết giá bán từ 5.000 – 5.500 đồng,
lợi nhuận bình quân ước đạt 17 triệu đồng/ha. Tuy nhiên thời điểm sau Tết giá lúa
có chiều hướng giảm.
- Cây dưa hấu: 179 ha, thu hoạch 162 ha, năng suất 220 tạ/ha, giá 5.000 7.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân 35 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, một số diện tích
trồng dưa tại xã Bình Hiệp (30 ha) năng suất thấp nông dân không có lợi nhuận.
- Sen 17,4 ha, rau ăn các loại 5,62 ha.
- Tổng số đàn gia súc hiện có: Trâu 799 con; bò 1.986 con; heo 1.859 con, gia
cầm 62.859 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.
- Xây dựng kế hoạch phát triển nuôi thủy sản năm 2019; tổ chức 01 lớp tập
huấn về kỹ thuật ương cá tra bột tại xã Bình Tân có 40 nông dân tham dự.
- 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, đã tổ chức tập huấn đầu vụ và giữa vụ, các trà lúa
trong mô hình phát triển tốt, đang giai đoạn chín. Các diện tích lúa trong 02 mô
hình thực hiện giảm được lượng phân bón (đạm) và thuốc rầy sử dụng so với bên
ngoài mô hình, dự kiến tổ chức hội thảo tổng kết trong tháng 3/2019.
- Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật: Tập huấn 04 lớp phòng trị sâu
bệnh giữa vụ Đông xuân 2018-2019 tại xã Bình Tân và Phường 2 với 98 nông dân
tham gia.
- 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 16/19 tiêu chí; xã Thạnh Trị
đạt 15/19 tiêu chí.
Thị ủy, UBND thị xã đã tổ chức thăm đồng kiểm tra, chỉ đạo sản xuất sau Tết
Nguyên đán.
3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 53 tỷ 452 triệu đồng, bằng
107,8% so với tháng trước và bằng 119% so với cùng kỳ năm trước.
- Công ty TNHH Tainan Enterprises hoạt động ổn định. 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. 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.
4. Xây dựng cơ bản
- 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 được 8.293 triệu
đồng, đạt 6,3% 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
được 2.358 triệu đồng, đạt 5,2% so với kế hoạch.
Tiến độ thực hiện: Kế hoạch XDCB năm 2019 chủ yếu bố trí trả nợ khối
lượng các công trình đã hoàn thành và các công trình chuyển tiếp, còn lại các công
trình mới khởi công năm 2019 đã phê duyệt xong hồ sơ thiết kế dự toán để trình
thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công. Đến nay đã triển khai
mở thầu được 06 công trình.
5. Thu - chi ngân sách
Thu ngân sách ước đạt 27 tỷ đồng, lũy kế 50 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch thị
xã, đạt 40% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách ước đạt 05 tỷ đồng, lũy kế 40 tỷ 600
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,
Nhà ở dân cư, Môi trường và an toàn thực phẩm); Xã Tuyên Thạnh (tiêu chí Giao thông, Môi trường và an toàn thực phẩm, Y
tế); Xã 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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triệu đồng, đạt 12% dự toán thị xã giao, đạt 14% 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 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
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.
- Tổ chức kiểm tra, sửa chữa cắm mới lại hệ thống cọc tiêu, biển báo trên các
tuyến đường nội ô thị xã và các tuyến đường liên xã,… Nâng cấp sửa chữa đường
Lê Lợi (đoạn Chợ Khu phố 2, Phường 1). Tập trung kiểm tra lại tất cả hệ thống
chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị xã nhằm đảm bảo ánh sáng phục vụ nhân dân
trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Tổ chức thực hiện các công
trình2 phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019.
- Đã giải quyết 09/14 hồ sơ cấp phép xây dựng (05 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 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
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 11/84 hồ sơ giao
đất; 26/64 hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; 11/39 hồ sơ chuyển mục đích
sử dụng đất; 134/254 hồ sơ biến động, đã chỉnh lý biến động được 100 bộ hồ sơ; số
hồ sơ còn lại đang trong hạn giải quyết.
- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019. Tiếp nhận và giải quyết 04 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 lần lượt các bước 02 quyết định3 có hiệu lực pháp luật.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục - Đào tạo
2 Trồng cây hoàng yến hai bên lề đường Quốc lộ 62 (đoạn từ cầu Cửa Đông đến Cổng Chào thị xã); Thực hiện trang trí mới
Đèn trang trí Tết 2019 trên các tuyến đường; Thay thế và gắn mới các bóng đèn Led các cây xanh trên các tuyến đường nội ô thị
xã; Sửa chữa, thay thế các đèn, hoa văn gắn trên trụ điện, dãy ngang đường,…; Chuẩn bị hoa trang trí Tết Nguyên đán năm 2019
dọc đường 30/4, UBND thị xã và gắn thêm móc treo hoa trên đường 30/4; Sơn lại các vạch tim đường, vạch cho người đi bộ, sơn
tín hiệu giao thông các dãy phân cách; Cắt tỉa cây cảnh ở Công viên 30/4 và các tuyến đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường và
cắt tỉa tạo hình các con vật ở Công viên 30/4.
3 Vụ ông Lê Văn Ri; vụ ông Nguyễn Đức Sơn.
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Đã hoàn thành sơ kết học kỳ I, năm học 2018-2019. Khảo sát nhu cầu chống
xuống cấp, sửa chữa các trường năm 2019. Chuẩn bị tốt các công tác tuyển dụng
giáo viên mầm non. Các trường tổ chức dạy học sau Tết đúng quy định. Tiếp tục
triển khai kiểm tra các trường theo kế hoạch. Các trường thực hiện tốt công tác vận
động, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, phường nên học sinh bỏ học giảm
so với cùng kỳ (Mầm non-mẫu giáo:00, tiểu học:00, THCS:13/2991 học sinh, tỷ lệ
0,43%).
2. Văn hóa thông tin - Thể thao - Truyền thanh
Chỉ đạo các ngành phối, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao4; đặc biệt phối hợp Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Long An tổ
chức chương trình ca múa nhạc tổng hợp kết hợp và tổ chức bắng pháo hoa phục
vụ nhân dân trong đêm Giao Thừa chào đón năm mới Xuân Kỷ Hợi năm 2019, có
khoảng 10.000 người dự xem; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thông tin và truyền thông thị xã Kiến Tường
phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra các
hoạt động văn hóa và các cơ sở kinh doanh “Nhạc sống, karaoke di động”, các cơ
sở in photocopy trên địa bàn thị xã: 03 cuộc, 16 cơ sở; nhằm răn đe các tổ chức, cá
nhân không vi phạm quy định pháp luật trên lĩnh vực Văn hóa, Thông tin góp phần
đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết trên địa bàn thị xã.
Tổ chức treo cờ Tổ quốc, băng rôn: Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc, cờ phướn: 500 lá;
tiếp nhận và treo 14 tấm pano (148m2) tuyên truyền mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ
Hợi năm 2019 do đơn vị Vinaphone tài trợ.
Tiếp đoàn phúc tra của tỉnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” năm 2018 của thi xã và danh hiệu “Xã Văn hóa” đối với Thạnh Trị
và “Phường Văn minh đô thị” đối với Phường 3. Kết quả xã Thạnh Trị đủ điểm
công nhận “Xã Văn hóa”; đơn vị Phường 3 tỉnh sẽ phúc tra lại cuối năm 2019.
Hệ thống truyền thanh duy trì tốt thời lượng tiếp sóng, phát sóng các chương
trình, chất lượng nội dung được nâng lên5; thực hiện tốt việc tiếp sóng và cộng tác
với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An6.
3. Công tác y tế - Dân số
Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười và các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác
trực khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là trực cấp cứu trong dịp Tết.
Tiếp tục thực hiện chiến dịch phòng chống dịch bệnh trên toàn thị xã, kiểm
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Phối hợp Đoàn Cải luong Long An, Câu lạc bộ đờn ca tài tử tổ chức chương trình văn nghệ phục
vụ 8/8 xã, phường; Chiếu phim, văn nghệ phục vụ Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Tổ
chức Hội thao mừng Đảng - mừng Xuân với các môn thi đấu bóng đá nam, bóng chuyền nữ, trò chơi dân
gian thu hút 63 đội và 511 lượt vận động viên tham gia.
Thực hiện 31 chương trình thời sự hàng ngày, sử dụng 156 tin, 26 bài (trong đó có 49 tin, 11 bài của cộng tác viên). Phát
sóng 04 chuyên đề “Tiếng nói các đoàn thể", 01 chuyên đề kể chuyển tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 03 chuyên đề “Bảo
hiểm y tế toàn dân”, 04 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, ”, 02 chương trình “Phát thanh măng non”.
6 Công tác Đài Phát thanh và Truyền hình Long An được 46 tin, 01 chương trình Tết, 01 chương trình cộng tác trên địa bàn
thị xã.
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soát tốt dịch bệnh về tay chân miệng, sốt xuất huyết…; kiểm tra, giám sát an toàn
thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ
phẩm theo kế hoạch.
Thực hiện có hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dân số. Hiện có 5/8 xã,
phường không có người sinh con thứ 3 trở lên7. Tiếp tục triển khai thực hiện công
tác DS-KHHGĐ năm 2019; tiếp tục duy trì việc thực hiện các mô hình, đề án DSKHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Đẩy mạnh công tác cập nhật biến động người tham gia BHXH theo hộ gia
đình. Tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH và BHYT.
4. Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ chức đi thăm và tặng 5.779 phần quà với số tiền là 2.030.640.000 đồng
(Nguồn Trung ương, tỉnh, thị xã hỗ trợ 2.881 với số tiền 627.430.000 đồng; các tổ
chức, cá nhân, các mạnh thường quân hỗ trợ được khoảng 2.898 phần quà với số
tiền là 1.403.210.000 đồng ) cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ
xã hội, trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các đối
tượng vui xuân, đón Tết.
Thăm 41 bệnh nhân đang điều trị bệnh lưu lại những ngày Tết ở Bệnh viện Đa
khoa khu vực Đồng Tháp Mười với số tiền 20.500.000 đồng. Tổ chức thăm và
chúc tết Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, hỗ trợ 10 đối tượng của thị xã đang điều trị
tại Trung tâm, số tiền 4.000.000 đồng và tặng cho Trung tâm 2.000.000 đồng để
chăm lo Tết cho các đối tượng đang điều trị tại Trung tâm.
Rà soát lập danh sách lao động có nhu cầu học nghề theo Đề án 1956/QĐTTg, nghề may công nghiệp để thực hiện mở lớp; có 01 cơ sở đến đăng ký lao
động với 06 lao động; hỗ trợ, tư vấn việc làm cho 12 lao động, lũy kế 98/2.500 lao
động.
Tiếp tục lập hồ sơ tham gia BHYT cho trẻ em theo đúng quy định. Tăng
cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực xâm
hại trẻ em.
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, nhất là cao điểm lễ, Tết Nguyên đán 2019; thực hiện tốt nhiệm vụ quân
sự quốc phòng địa phương8; duy trì công tác phối hợp giữa các lực lượng nắm chắc
tình hình, tuần tra bảo vệ địa bàn. Tiếp tục thực việc xây dựng điểm dân cư liền kề
với chốt dân quân biên giới xã Bình Tân.
2. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
7
Xã Bình Tân, Bình Hiệp, Thạnh Trị, Phường 3, Thạnh Hưng (trong đó 4 xã duy trì là Bình Tân, Bình Hiệp, Thạnh Trị, Phường 3; 01 mới
đạt trong năm là Thạnh Hưng).

Ban hành các quyết định: Giao chỉ tiêu thanh niên sẵn sang nhập ngũ năm 2019; quyết định gọi công dân nhập ngũ, năm
2019. Thực hiện công tác chuẩn bị Hội trại Tòng quân năm 2019. Xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc
phòng; kế hoạch huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến dịch,… Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm
2018. Tiếp đoàn kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nghiệm thu bàn giao công
trình chiến đấu chốt Dân quân Bình Tân…
8
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Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo
ổn định. Tổ chức họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với chính quyền, lực
lượng vũ trang huyện Kôngpôngrồ.
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 hội9, nhất là
trong cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
3. Nội chính
Thực hiện tốt công tác hộ tịch và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật10;
ban hành Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, trong tháng
không phát sinh đơn tranh chấp. 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 định11.
Tổ chức tiếp công dân được 05 lượt; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản
ánh, kiến nghị đúng quy định. Tiếp nhận 04 đơn phản ánh, kiến nghị (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 660/924 hồ sơ, trong đó:
Giải quyết trước hạn 329 hồ sơ (35,6%), đúng hạn 331 hồ sơ (35,8%), không có hồ
sơ quá hạn.
IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ
1. Cải cách hành chính
- Ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019.
- Lập danh sách cán bộ chủ chốt cấp thị xã gửi tỉnh phục vụ công tác điều tra
xã hội học về công tác cải cách hành chính;
- Ban hành văn bản chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch
UBND các xã, phường triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
năm 2019.
2. Nội vụ
- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức tiếp tục được thực
hiện đúng theo quy định.
9 Bắt 01 vụ đánh bạc, lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng. Bắt 16 vụ/01 đối tượng vận chuyển hàng cấm (trong đó có 02 tụ điểm/01
đối tượng), thu giữ 8.980 bao thuốc lá ngoại các loại, 25 thùng nước ngọt, 450 hộp nhang muỗi. Test nhanh phát hiện 01 đối
tượng dương tính với ma túy. Xử phạt hành chính 02 đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu, 01 trường hợp không đăng ký lưu
trú, 02 trường hợp gây mất trật tự công cộng.
Lập biên bản xử lý 92 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt 76,6 triệu đồng, tạm giữ 21 phương tiện, tước giấy phép
lái xe 06 trường hợp; xử lý 9 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy, phạt 16,2 triệu đồng. Kiểm tra hành chính 34 cuộc/63
lượt cơ sở, dịch vụ kinh doanh, 37 tiểu thương, 2 bến đò ngang, lập biên bản 8 trường hợp vi phạm
Khởi tố 2 vụ/3 bị can; Không khởi tố 01 vụ; đề nghị truy tố 2 vụ/3 bị can.
10 Tuyên truyền được 21 cuộc có 840 lượt người tham dự, sinh hoạt “Ngày pháp luật” được 02 cuộc có 72 lượt người tham
dự, nội dung tuyên truyền gồm: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Nuôi con nuôi; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật An ninh mạng; Luật Quy hoạch; Luật Cạnh tranh;
Luật Đấu giá tài sản.
11 Kiểm tra, đảm bảo tính pháp lý 01 hồ sơ trong lĩnh vực vận chuyển buôn bán hàng cấm; 01 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý
hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
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- 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. Tổ chức họp mặt, chúc tết 06 cơ
sở tôn giáo trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
- Công tác thi đua – khen thưởng được thực hiện đúng theo quy định. Ban
hành kế hoạch phát động thi đua thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm công vụ, tham gia sinh hoạt
chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần năm 2019.
Nhận xét, đánh giá chung:
Trong tháng 02/2019, 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. Công tác tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được
thực hiện tốt, chu đáo; các chế độ, chính sách trợ cấp Tết và vận động tặng quà Tết
cho hộ nghèo và đối tượng chính sách được thực hiện sớm và đầy đủ.
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:
- Việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND thị xã còn
chậm.
- Trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND các xã, phường
còn hạn chế, công tác hòa giải cơ sở chưa được chú trọng để phát huy.
- Vẫn còn tình trạng quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường gây mất mỹ
quan đô thị.
- Tình trạng buôn lậu qua biên giới vẫn còn xảy ra.
- 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
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3 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
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.
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- 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
- Khảo sát và dự toán chống xuống cấp, mua sắm bàn ghế và trang thiết bị dạy
học các trường năm 2019. Tiếp tục kiểm tra các trường theo kế hoạch. Chỉ đạo
Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, phường vận động học sinh bỏ học
trở lại lớp. Tham gia các hội thi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Chuẩn bị tốt tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 và ôn tập cho học
sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
- Tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; tuyên truyền kỷ kiệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989
- 3/3/2019), Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019), Ngày Quốc tế hạnh phúc
(20/3), Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2019).
- Tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
năm 2018, triển kế hoạch thực hiện phong trào năm 2019. Yêu cầu BCĐ phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường 3, Bình Hiệp, Tuyên
Thạnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và quyết tâm thực
hiện đạt các chỉ tiêu còn lai nhằm đạt danh hiệu “Phường Văn minh đô thị”, “Xã
Văn hóa” vào cuối năm 2019.
- Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Tăng cường
công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ văn hóa, Internet, xuất
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bản phẩm… trên địa bàn thị xã. Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin tuyên
truyền qua các chương trình thời sự địa phương phát hàng ngày.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh; tiếp tục nâng cao
chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân; kiểm tra an toàn vệ sinh thực
phẩm, khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc, mỹ phẩm theo kế hoạch. Giám sát an
toàn tiêm chủng. Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện các mô hình, đề án dân số kế
hoạch hóa gia đình. Tiếp tục cập nhật biến động người tham gia BHXH theo hộ gia
đình; tăng cường tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế.
- 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 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 2019. Tổ chức lễ giao, nhận
quân năm 2019 và tổng kết công tác tuyển quân năm 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.
Tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.
- Duy trì có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Tiếp tục thực hiện
về chuẩn tiếp cận pháp luật theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của
Bộ Tư pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện công tác hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp, cho người khó khăn về tài chính; đôn đốc rà soát dữ liệu
hộ tịch tại các xã, phường. Triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày
18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các
thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử
tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”. 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.
IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NỘI VỤ
Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp thuộc
UBND thị xã theo tinh thần Nghị quyết của Thị ủy và Đề án số 02-ĐA/TU của
Tỉnh ủy; tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát
động thi đua năm 2019; tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai
kế hoạch năm 2019. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác Văn thư-
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Lưu trữ năm 2019. Ký kết công tác liên tịch với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
đoàn thể năm năm 2019. Thực hiện các quy trình, thủ tục sáp nhập Khu phố 3 và
Khu phố 4, Phường 3.
Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 3 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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