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Phần I
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2020
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Thương mại - Dịch vụ
- Tình hình thị trường hàng hóa nhìn chung tương đối ổn định. Hàng hóa, dịch
vụ cung ứng khá phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của
người dân. Giá cả một số loại rau, thực phẩm tại các chợ, cửa hàng đều có biến
động tăng nhưng không có tình trạng khan hàng và tăng giá đột biến.
- Tăng cường công tác sắp xếp, giữ gìn trật tự mua bán tại các chợ trên địa
bàn thị xã. Bố trí bàn cân đối chứng tại các chợ để người dân thuận tiện trong việc
kiểm tra hàng hóa đã mua. Tiến hành kiểm tra vệ sinh các quầy/sạp bán thịt gia
súc; kiểm tra nguồn gốc gia cầm và các sản phẩm gia cầm hiện đang buôn bán tại
các chợ, ngăn chặn các loại gia cầm nhập vào chợ không có nguồn gốc, tránh các
dịch bệnh xảy ra tại các chợ.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hoá,
chống đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại. Trong tháng Đoàn kiểm tra an toàn
thực phẩm kiểm tra 30 cơ sở ăn uống, các cơ kinh doanh đều thực hiện tốt, không
có vi phạm.
2. Nông nghiệp
Thường trưc Thị ủy, UBND thị xã đã tổ chức thăm đồng kiểm tra, chỉ đạo sản
xuất sau Tết Nguyên đán. Vụ Đông xuân năm 2019-2020 toàn thị xã gieo sạ được
14.494 ha đạt 100,06% kế hoạch (14.485 ha). Lúa giai đoạn mạ 210 ha; đòng trổ
1.630 ha; chín 8.373 ha; thu hoạch 4.281 ha (năng suất từ 75 – 80 tạ/ha). Lợi
nhuận bình quân ước đạt 19,5-20 triệu đồng/ha.
- Cây trồng khác như: Dưa hấu 194 ha, đang giai đoạn trái; Sen: 55 ha; cây
mè: 20 ha, giai đoạn cây con; mít: 45 ha, từ 4 đến 18 tháng tuổi; bưởi: 11,6 ha, 24
tháng tuổi; bưởi xen quýt: 10 ha; 10 tháng tuổi; cây chanh: 6,7 ha,…
Tổng số đàn gia súc hiện có: 2.246 trâu, bò; dê 140 con, heo 3.032 con. Đàn
gia cầm 55.680 con. Hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, rải rác không tập trung.
Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản ổn định, hiện chưa ghi
nhận ca bệnh/ nghi bệnh Dịch tả heo Châu phi, cúm gia cầm H5N1, bệnh Tai xanh
trên heo, tụ huyết trùng trâu, bò và bệnh dại chó mèo chủ động phát hiện sớm, xử

lý kịp thời không để dịch bệnh xảy ra.
Diện tích nuôi thủy sản 113,85 ha, trong đó có 37,7 ha ương cá tra bột, số
diện tích còn lại chủ yếu nuôi cá tạp, cá tai tượng, cá sặc rằn,… Công ty TNHH
Thủy sản Đại Thành đã thu hoạch 02 ao diện tích 2 ha. Sản lượng 900 tấn.
- 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 tại 03 xã Bình Hiệp, xã
Thạnh Hưng và Tuyên Thạnh (diện tích mỗi mô hình bình quân 50 ha/mô hình).
- Chương trình xây dựng nông thôn mới 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 Tân và Thạnh
trị đạt 19/19 tiêu chí đang làm thủ tục thẩm định đề nghị công nhận; xã Tuyên
Thạnh, Thạnh Hưng Bình Hiệp đạt 18/19 tiêu chí;
3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Các cơ sở sản xuất kinh doanh duy trì hoạt động trở lại bình thường sau thời
gian nghỉ tết. Hiện nay Công ty TNHH Tainan Enterprises (Việt Nam) đang hoạt
động ổn định, với 1.514 công nhân, số lao động đi làm 1.370 công nhân, vắng 144
công nhân. Công ty TNHH Victoria Internationnal 1.313 công nhân, số lao động đi
làm 1.217 công nhân, vắng 96 công nhân. Hiện tại đa số người lao động đã ổn định
tâm lý, trở lại làm việc tại công ty. Tuy nhiên vẫn có một số ít lao động nghỉ không
lý do, những trường hợp này công ty sẽ có hướng vận động người lao động trở lại
làm việc. Nếu người lao động cố tình nghỉ quá thời gian quy định thì công ty đơn
phương cắt hợp đồng theo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng cơ bản
Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020 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 2020 đã phê duyệt xong hồ sơ thiết kế dự toán tại thời điểm để trình
cơ quan chuyên môn thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công.
Đến nay đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được 06 công trình, dự kiến sẽ
triển khai mở thầu các gói thầu xây lắp được duyệt vào tháng sau.
- Nguồn vốn Ngân sách thị xã được bố trí gồm 101 công trình, với tổng số
vốn đầu tư năm 2020 là 135.909 triệu đồng. Giá trị giải ngân được 22.884 triệu
đồng, đạt 16,8% so với kế hoạch.
- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ đến nay được bố trí cho 14
công trình, với tổng số vốn đầu tư năm 2020 là 72.193 triệu đồng. Giá trị giải ngân
được 17.295 triệu đồng, đạt 24% so với kế hoạch.
5. Thu - chi ngân sách
Thu ngân sách ước đạt 03 tỷ 700 triệu đồng, lũy kế 30 tỷ đồng, đạt 17% kế
hoạch thị xã, đạt 19% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách ước đạt 9 tỷ đồng, lũy kế 56
tỷ đồng, đạt 16% dự toán thị xã giao, đạt 16% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý
thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng mục đích, đúng quy định.
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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); lập Đề cương chương trình phát triển đô thị thị xã Kiến
Tường; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Kiến Tường định hướng đến
năm 2030. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di tích Cách mạng Sư 8.
- Triển khai thực các công trình sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gồm:
Công trình Lát gạch vỉa hè và các tiểu công viên đường 30/4. Tổ chức lập Quy
hoạch Khu dân cư ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh. Tổ chức lập Quy hoạch ấp 3, xã
Thạnh Trị. Lắp đặt biển báo hiệu giao thông trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Trong
tháng đã giải quyết 08/12 hồ sơ cấp phép xây dựng (07 hồ sơ xây mới đã giải
quyết, trả 01 hồ sơ, 04 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, trong tháng chưa phát hiện trường hợp xây dựng nhà không
pháp, sai phép.
- Chỉ đạo các ngành thường xuyên kiểm tra, xử lý các đối tượng mua bán lấn
chiếm lòng, lề đường, các trường hợp lấn chiếm không gian, vỉa hè, hành lang an
toàn giao thông. Tập trung cắt, tỉa các nhánh cây khô và các cây vi phạm hành lang
an toàn lưới điện trong nội thị đảm bảo an toàn.
- 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 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 57/61 hồ sơ giao đất;
249/652 hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; 12/22 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.
- Đã ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020. Lập kế hoạch tập huấn
bảo vệ trường trên địa bàn các xã, phường; kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất,
chăn nuôi.
- 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 định2 có hiệu lực pháp luật.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục - Đào tạo
Thực hiện tốt công tác dạy và học, chất lượng giáo dục được giữ vững so với
cùng kỳ, cấp tiểu học không có học sinh bỏ học, cấp THCS tỉ lệ HS bỏ học 0,27%
(cùng kỳ năm học trước 0,37%). Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên cho học sinh
nghỉ học tạm thời, phối hợp TTYT và các ngành có liên quan thực hiện tốt công
tác phun thuốc khử trùng phòng chống dịch trên 100% các trường công lập và
2
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ngoài công lập trên địa bàn để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virus Covid-19 gây ra.
Tiếp tục kiểm tra các trường theo kế hoạch, kết hợp kiểm tra giám sát công
tác khử trùng, vệ sinh trường lớp và các công tác liên quan đến việc phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (Covid-19) gây ra. Thực hiện
hình thức học trực tuyến, các trường thực hiện upload bài giảng vào hệ thống kho
học liệu (khohoclieu.longan.edu.vn) trên hệ thống thông tin của ngành giáo dục
Long An để giúp học sinh tự học và ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học tạm
thời phòng chống dịch bệnh.
2. Văn hóa thông tin - Thể thao - Truyền thanh
Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao họp mặt mừng
Đảng - mừng Xuân Canh Tý năm 2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm
chính trị trong tháng, trong đó tập trung tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông
trong dịp Tết; phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi; phòng chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona(Covid-19)…
Thường xuyên 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: 01 cuộc, 5 cơ sở; nhằm
hướng dẫn 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.
Thực hiện và duy trì tốt thời lượng tiếp sóng, phát sóng các chương trình thời
sự địa phương; thực hiện tốt việc tiếp sóng và cộng tác với Đài Phát thanh và
Truyền hình Long An3.
Quản lý kinh doanh nhạc sống, karaoke di động: Các hộ kinh doanh, cá nhân
hành nghề kinh doanh nhạc sống, karaoke di động trên địa bàn thị xã chấp hành
quy định của Nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa. Việc hoạt động từ sau 22
giờ, sử dụng âm thanh quá mức quy định của các dàn “Nhạc sống, karaoke di
động” đã giảm đáng kể góp phần hạn chế mặt tiêu cực của hoạt động này.
3. Công tác y tế - Dân số
Tiếp tục thực hiện chiến dịch phòng chống dịch bệnh trên toàn thị xã, kiểm
soát tốt dịch bệnh về tay chân miệng, sốt xuất huyết,…Tăng cường công tác phòng
chống bệnh dịch viêm phổi cấp do vi rút corona (Covid-19) gây ra; thường xuyên
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,

3 Thực hiện đầy đủ mỗi ngày một chương trình thời sự địa phương phát trên sóng FM. Đã thực hiện 31 chương trình thời
sự hàng ngày, sử dụng 140 tin, 20 bài (trong đó có 56 tin của cộng tác viên). Phát sóng 04 chuyên đề “Tiếng nói các đoàn thể”,
Phát sóng 04 chuyên đề “Tiếng nói các đoàn thể”; 03 chuyên đề “Bảo hiểm y tế toàn dân”, 03 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”, “Xây dựng
nông thôn mới”, “ Chung tay bảo vệ môi trường”, “Chuyện xóm, chuyện làng”... công tác Đài Phát thanh và Truyền hình Long
An được 46 tin, 04 chương trình chương trình thời sự đặc biệt “ mừng Đảng - mừng Xuân” năm 2020.
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phường không có người sinh con thứ 3 trở lên4. Tiếp tục triển khai thực hiện công
tác DS-KHHGĐ năm 2020; 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. Tình hình diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona (Covid-19)gây ra:
- UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã triển khai,
quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản, chủ trương của TW, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, Thị ủy Kiến tường. Cũng như ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch
thực hiện phòng chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona(Covid-19) gây ra trên địa bàn thị xã.
- Bệnh viện ĐKKV Đồng Tháp Mười và Trung tâm Y tế đều trong tư thế sẵn
sàng ứng phó khi có dịch xảy ra: Đã thành lập đội phản ứng nhanh; chuẩn bị phòng
cách ly, trang thiết bị y tế, phòng hộ cá nhân, thuốc đầy đủ; xây dựng quy trình xử
lý ca nghi ngờ; thực hiện phân luồng đăng ký khám bệnh tại khu vực phòng khám.
- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai công tác phòng chống
dịch theo chức năng nhiệm vụ và tại đơn vị triển khai cho toàn bộ công chức, viên
chức và người lao động về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới vi rút Corona(Covid-19).
- UBND xã, phường: Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã, phường tiếp tục
tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, theo dõi sát tình hình diễn
biến dịch bệnh, lao động Trung Quốc và hướng dẫn cách ly theo qui định của Bộ Y
tế.
- Tâp trung thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên
truyền trực tiếp cho bệnh nhân khi đến Trạm y tế khám bệnh. Phát thanh trên Đài
truyền thanh thị xã và trạm truyền thanh các xã, phường: 04 lần/ ngày; treo băng
rôn, panô, chạy bảng điện tử và thảm cỏ tuyên truyền; phát tờ rơi tuyên truyền cho
người dân ở xã, phường; mở tivi truyền thông liên tục tại cơ sở y tế theo nội dung
từ video của Bộ Y tế; phát thanh lưu động ở các cụm dân cư, các tuyến đường liên
ấp của xã,…
- Cho tất cả học sinh các cấp học mầm non và phổ thông trên địa bàn thị xã
được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020.
5. Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng
bảo trợ xã hội theo đúng quy định5. Thăm tặng quà Tết đối tượng đang được nuôi
dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, gia đình chính sách.
Trong tháng có 02 cơ sở đến đăng ký lao động với 08 lao động; hỗ trợ, tư vấn
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)
5 Trợ cấp thường xuyên: 434 trường hợp, số tiền: 763.467.000 đồng. Thực hiện chi trợ cấp quà tết cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết
Nguyên Đán Canh Tý năm 2020: 724trường hợp, số tiền hơn 300.000.000 đồng.
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việc làm cho 18 lao động, lũy kế 42/2500 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 2020; thực hiện tốt nhiệm vụ quân
sự quốc phòng địa phương; duy trì công tác phối hợp giữa các lực lượng nắm chắc
tình hình, tuần tra bảo vệ địa bàn. Tổ chức thực hiện thành công hoạt động bắn
pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý. Tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020; ban hành chỉ thị công tác
quốc phòng, địa phương năm 2020. Hoàn thành công tác tuyển quân và tổ chức tốt
Lễ giao, nhận quân năm 20206.
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. Tổ chức họp mặt mừng Xuân Canh Tý năm 2020 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 hội7, nhất là trong cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý. Tăng
cường công tác rà soát, quản lý người nước ngoài trên địa bàn phục vụ công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3. Nội chính
a) Thực hiện tốt công tác hành chính, tư pháp. Công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật tiêp tục được quan tâm thực hiện8; hòa giải thành 01/01 đơn dân sự.
Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; việc xây dựng, thẩm định, tự
kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL được thực hiện có hiệu quả. Công tác theo dõi thi
hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước và xử lý vi phạm hành chính được thực
hiện theo quy định, không có trường hợp khiếu nại của người dân 9.
b) Ban hành 01 kế hoạch thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trên các
lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tài chính ngân sách, công tác nội vụ đối
Đã giao đủ 40 chỉ tiêu; sức khỏe loại 1, 2 đạt 92,5%; 02 đảng viên nhập ngũ đạt 5%; công dân tình nguyện
nhập ngũ là 23 công dân đạt 57,5 %...
7
Bắt 04 vụ/15 đối tượng đánh bạc. Bắt 04 vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 500 bao thuốc lá ngoại các loại,
300kg đường cát. Test nhanh phát hiện 03 đối tượng dương tính với ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 04 đối
tượng. Lập biên bản xử lý 78 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt 121,9 triệu đồng, tạm giữ 30 phương
tiện, tước giấy phép lái xe 07 trường hợp; xử lý 28 trường hợp vi phạm lĩnh vực đường thủy nội địa, phạt 48,45 triệu
đồng. Kiểm tra hành chính 21 cuộc/67 lượt cơ sở, dịch vụ kinh doanh, 03 trường hợp vịt chạy đồng khu vực biên
giới, lập biên bản 04 trường hợp vi phạm.
8
Tổ chức tuyên truyền được 13 cuộc có 442 lượt người tham dự, sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ được 01
cuộc có 35 lượt lượt người tham dự nội dung tuyên truyền gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hộ tịch; Luật
Hôn nhân và Gia đình; Luật Nuôi con nuôi; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Trẻ em; Luật Trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19…
9
Đã xử lý, kiểm tra tính pháp lý 01 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
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với UBND Phường 3. Tổ chức tiếp công dân được 07 lượt (thường xuyên); công
tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đúng quy định, tiếp nhận
14 đơn phản ánh, kiến nghị (đã giải quyết 07 đơn, 07 đơn đang giải quyết). Hiện
còn 02 quyết định có hiệu lực pháp luật (ông Nguyễn Đức Sơn và ông Lê Văn Ri
đã khởi kiện ra tòa). Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên
địa bàn thị xã.
c) Công tác Thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp
luật. Tỷ lệ việc giải quyết xong 106/520 việc có điều kiện giải quyết đạt 20,38%; tỷ
lệ THADS xong về tiền đạt 3,3/121,7 tỷ đồng có điều kiện giải quyết, đạt 2,76%.
d) Trước và trong kỳ họp thứ 12 (kỳ họp lệ cuối năm 2019) HĐND thị xã
khóa II, UBND thị xã ghi nhận và tiếp tục thực hiện 29 ý kiến, kiến nghị của cử tri,
Đại biểu và các Ban HĐND thị xã, kết luận của chủ tọa kỳ họp. UBND thị xã tiếp
tục đôn đốc các ngành chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện.
IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ
1. Cải cách hành chính
- 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 2020.
- Công khai, niêm yết 46 lĩnh vực với 274 thủ tục hành chính theo quyết định
của tỉnh và 05 TTHC/03 lĩnh vực thuộc ngành Bảo hiểm xã hội theo tinh thần chỉ
đạo của UBND tỉnh để tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Tiếp nhận và giải
quyết 511/794 hồ sơ (giải quyết trước hạn 177 hồ sơ: chiếm tỷ lệ 34,6%, giải quyết
đúng hạn 334 hồ sơ: chiếm tỷ lệ 65,4%), không phát sinh hồ sơ trễ hạn.
2. Nội vụ
- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức tiếp tục được thực
hiện đúng theo quy định. Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã được tạo điều kiện
và sinh hoạt bình thường theo đúng luật đạo, luật pháp Nhà nước; tổ chức họp mặt,
chúc tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.
Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện đúng theo quy định.10
Nhận xét, đánh giá chung:
Trong tháng 02/2020, 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 2020 đã được tổ chức triển khai thực hiện kịp thời.
Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: 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, cụ thể như:
- Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình XDCB còn vướng mắc
như: Công trình Hạ tầng kỹ thuật kênh Nông trường; Mở rộng Cụm dân cư Khu
phố 5; Bờ kè giai đoạn 4.
Tổ chức họp Hội đồng Xét sáng kiến kinh nghiệm thị xã để chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm và báo cáo
thành tích danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 đối với 96 trường hợp; Tham mưu 04 quyết định khen
thưởng đối với 22 tập thể và 26 cá nhân với số tiền thưởng là 36.400.000 đồng.
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- Vẫn còn tình trạng quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường gây mất mỹ
quan đô thị.
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2020
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
- Tiếp tục tăng cường sắp xếp, giữ trật tự mua bán tại các chợ trên địa bàn thị
xã. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát ổn định thị trường, giá cả hàng hóa;
chống đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại.
- Tăng cường kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật xử lý
nghiêm hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
giả, kém chất lượng, đầu cơ tăng giá.
- Tiếp tục giám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình sản xuất và hỗ trợ kịp thời
cho nông dân; tăng cường các giải pháp thực hiện chương trình Vùng lúa chất
lượng cao và ứng dụng công nghệ cao, chương trình Phát triển thủy sản theo Nghị
quyết của Thị ủy. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và
vật nuôi.
- 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 các công trình XDCB năm 2020; đảm bảo giải
quyết hồ sơ cấp phép xây dựng đúng theo quy định; đôn đốc UBND các xã,
phường thực hiện tốt công tác lập lại trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao
thông trên địa bàn thị xã; kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng
theo đúng quy định. Đảm bảo đủ số lượng phương tiện phục vụ nhân dân đi lại và
phát động thi đua chấp hành pháp luật giao thông năm 2020.
- 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
- Tiếp tục kiểm tra các trường theo kế hoạch. Phối hợp ngành y tế và các
ngành liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên các địa bàn
trường học. Tham mưu Sở thẩm định đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo
dục, công nhận trường chuẩn trường Mẫu giáo Bình Minh. Khảo sát nhu cầu mua
sắm trang thiết bị và chống xuống cấp các trường học năm 2020… Tiếp tục ôn thi
tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020.
- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm 31 năm ngày Biên phòng toàn dân
(03/3/1989 - 03/3/2020) và 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt
8

Nam (03/3/1959 - 03/3/2020), ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày Quốc tế
hạnh phúc (20/3), Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).
- Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. Tăng cường
công tác kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hoá, Internet, xuất 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, nhất là bệnh viên
đường hô hấp cấp do vi rút corona (Covid-19) gây ra; 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, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do vi rút corona (Covid-19) gây ra và thực hiện các biện pháp chủ động
phòng, chống dịch. Tăng cường tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế.
- Chi trả kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội,
đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, nâng cao vị thế của
phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đảm bảo việc
thực hiện quyền của trẻ em. Chú trọng công tác người cao tuổi, người khuyết tật.
Tăng cường quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH - NỘI CHÍNH
- Duy trì nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra kết hợp của các
lực lượng theo kế hoạch, chủ động nắm tình hình nhằm giữ vững an ninh chính trị,
trật tự ATXH trên tuyến biên giới và nội địa. Tiếp tục xây dựng các kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020. Tổ chức tổng kết công
tác tuyển quân năm 2020.
- 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 2019.
- Duy trì có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác theo
dõi thi hành pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời các
khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; kiểm tra, thường xuyên thực hiện có hiệu
quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NỘI VỤ
Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng theo quy định các hồ sơ theo bộ thủ
tục hành chính của công dân. Họp Hội đồng TĐKT thị xã xét khen thưởng thành
tích kinh tế-xã hội năm 2019, khen thưởng cấp nhà nước năm 2019 và hoàn chỉnh
hồ sơ trình Ban TĐKT tỉnh theo quy định.Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi
đua yêu nước năm 2019 và phát động thi đua năm 2020; tổng kết công tác cải cách
hành chính năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Xây dựng và triển khai thực
hiện kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện
kế hoạch công tác quản lý nhà nước về Thanh niên trên địa bàn.
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Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 của UBND thị xã Kiến Tường. Tùy theo chức
năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã,
phường xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành
tốt nhiệm vụ chung của thị xã./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban KT - NS HĐND tỉnh;
- Ban VH - XH HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- CT, PCT. UBND thị xã;
- Văn phòng Thị ủy;
- CQ, BNĐT thị xã;
- UBND xã, phường;
- CVP, PCVP, NC;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vũ
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