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Phần I
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 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. Thường xuyên 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 hóa, chống găm hàng, đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại,
nhất là các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong thời điểm dịch Covid-19 như:
Khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, mì ăn liền,...
2. Nông nghiệp
Vụ Đông xuân năm 2019-2020 đã thu hoạch 14.494/14.485ha, đạt 100,06%
kế hoạch; năng suất đạt 69,6 tạ/ha; sản lượng đạt 100.878 tấn. Lợi nhuận bình quân
đạt 18-20 triệu đồng/ha.
Lúa vụ Hè Thu 2020: Đã xuống giống 350 ha (gieo sạ ngoài lịch), lúa đang
giai đoạn mạ (xã Thạnh Hưng).
- Cây trồng khác như: Sen: 55 ha; cây mè: 50 ha; mít: 45 ha; bưởi: 11,6 ha;
bưởi xen quýt: 10 ha cây tắc: 3 ha, Thanh Long 1,2 ha,...
Tổng số đàn gia súc hiện có: 3.351 con trâu, bò; 69.030 con gia cầm; dê 53
con; heo 2.099 con; nhà yến: 37 nhà. Hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, rải rác không tập
trung. Giá heo hơi hiện 8.500.000 đồng/tạ.
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 28,1 ha ương cá tra bột, số
diện tích còn lại chủ yếu nuôi cá tra, cá tai tượng, cá sặc rằn,… Công ty TNHH
Thủy sản Đại Thành đã thu hoạch 02 ao diện tích 1,8 ha; sản lượng 560-620 tấn/ao.
- 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 với diện tích 150 ha, 42 hộ tham gia (diện tích mỗi
mô hình bình quân 50 ha/mô hình). Năng suất bình quân 78 tạ/ha, sản lượng 1.700
tấn. Lợi nhuận bình quân đạt cao hơn so với ngoài mô hình 1,65 triệu đồng/ha1.
- Thực hiện các các văn bản của cấp trên về công tác phòng chống hạn, xâm
nhập mặn trên địa bàn thị xã. Đã khảo sát, tổng hợp danh mục công trình thủy lợi
cần tu bổ, nạo vét, sửa chữa trữ nước phục vụ công tác phòng chống hạn, xâm nhập
mặn trên địa bàn thị xã, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh theo
đúng thời gian quy định.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới được tiếp tục tập trung đầu tư thực
hiện với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt2 đối với 03 xã chuẩn bị công nhận lại
(xã Tuyên Thạnh, Bình Hiệp, Thạnh Hưng) và đề nghị công nhân mới 02 xã đạt
19/19 tiêu chí (xã Bình Tân, Thạnh Trị).
3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Một số cơ sở sản xuất kinh doanh tạm ngừng hoạt động. Hiện Công ty TNHH
Tainan Enterprises (Việt Nam) đang hoạt động với 1.309 công nhân, số lao động đi
làm 996 công nhân, vắng 313 công nhân (207 lao động tạm hoãn hợp đồng, 106
xin nghỉ có lý do). Công ty TNHH Victoria Internationnal đang hoạt động với
1.203 công nhân, số lao động đi làm 995 công nhân, vắng 208 công nhân (119 lao
động tạm hoãn hợp đồng, 89 xin nghỉ có lý do).
4. Xây dựng cơ bản
Tổng số công trình XDCB được bố trí theo kế hoạch vốn năm 2020 là 115
công trình, với tổng vốn đầu tư 208 tỷ 102 triệu đồng. Tổng giá trị giải ngân ước
thực hiện 79 tỷ 840 triệu đồng, đạt 38% so với kế hoạch. Trong đó:
- Nguồn vốn Ngân sách thị xã bố trí 101 công trình (60 công trình chuyển tiếp
và 41 công trình khởi công mới) với tổng số vốn đầu tư 135.909 triệu đồng. Đã
triển khai thực hiện 101/101. Giá trị giải ngân ước thực hiện 42.918 triệu đồng, đạt
32% so với kế hoạch.
Tiến độ triển khai: Đã quyết toán 34 công trình; đã nghiệm thu kỹ thuật hoàn
thành, đang lập hồ sơ quyết toán 13 công trình; đang thi công 38 công trình; đang
thẩm định lại hồ sơ thiết kế dự toán trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 11
công trình; đang đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu là 05 công trình. 11 công trình
còn lại (đang lập kế hoạch đấu thầu) sẽ tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu hết
trong quí II/2020.
Trong đó, lợi nhuận của mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao xã Tuyên Thạnh cao hơn so với ngoài mô hình là
1,249 triệu đồng/ha, lợi nhuận của mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao xã Thạnh Hưng cao hơn so với bên ngoài 2,589
triệu đồng/ha. Lợi nhuận của mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao xã Bình Hiệp cáo hơn 1,120 triệu đồng/ha.
2 Tiêu chí chưa đạt đối với từng xã: Xã Bình Hiệp (tiêu chí Y tế); Xã Thạnh Hưng (tiêu chí Y tế); Xã Tuyên Thạnh (tiêu chí Y
tế);
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- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ được bố trí cho 14 công trình
(10 công trình chuyển tiếp và 04 công trình bố trí khởi công mới) với tổng số vốn
đầu tư 72.193 triệu đồng. Đã triển khai thực hiện 14/14 công trình. Giá trị giải
ngân ước thực hiện 36.922 triệu đồng, đạt 51% so với kế hoạch.
Tiến độ triển khai: Đã quyết toán 02 công trình; đã nghiệm thu kỹ thuật hoàn
thành, đang lập hồ sơ quyết toán 04 công trình; đang thi công 04 công trình; đang
đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu là 04 công trình.
5. Thu - chi ngân sách
- Thu ngân sách ước đạt 20 tỷ đồng, lũy kế 50 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch thị
xã, đạt 31% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách ước đạt 44 tỷ đồng, lũy kế 100 tỷ
đồng, đạt 28% 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.
- Thị xã đã thành lập Đoàn 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 với UBND Phường 3, thời điểm thanh tra năm 2019.
6. Quản lý đô thị
- Đã phê duyệt và công bố Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư
khu phố 5 (giai đoạn 2); đang lập hồ sơ chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo đề
cương và trình Sở Xây dựng thẩm định Đề Cương chương trình phát triển đô thị thị
xã Kiến Tường; Đang triển khai lập nhiệm vụ, đề cương và dự toán khảo sát Quy
hoạch điểm dân cư Nông thôn xã Tuyên Thạnh, Quy hoạch điểm tập trung dân cư
nông thôn ấp Cái Sậy; đang tổ chức lập Quy hoạch Nghĩa trang ấp 3, xã Thạnh
Trị,…
- Trong tháng đã giải quyết 24/41 hồ sơ cấp phép xây dựng (23 hồ sơ xây mới
đã giải quyết, trả 01 hồ sơ, 17 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.
- Tạm dừng mọi hoạt động vận tải hành khách công cộng, xe hợp đồng (trừ xe
đưa rước công nhân), xe taxi, honda ôm từ từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày
15/4/2020 để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
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 4/4 hồ sơ giao đất; 282/472
hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; 18/35 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 kiểm tra môi trường tại Lò giết mổ Hương Thảo và cơ sở giết mổ
của Công ty cổ phần thương mại Mộc Hóa, qua đó nhắc nhở các cơ sở thực hiện
tốt các yêu cầu bảo vệ môi trường. Tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3),
Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ trái đất (31/3).
- 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.
Quản lý vi phạm lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Đã xử lý vi phạm hành
chính 07 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; còn lại
19 trường hợp san lấp đất trái phép cặp đường tuần tra biên giới xã Bình Hiệp đang
vận động người dân hiến đất để trồng tre tuyến biên giới.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục - Đào tạo
Trong tháng 4/2020, học sinh các cấp học trên địa bàn thị xã được nghỉ học
do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã hướng
dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên
địa bàn. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống
tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong ngành Giáo
dục và Đào tạo năm 2020. Triển khai kế hoạch Tăng cường giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống
văn hóa dân tộc cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.
Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020. Triển
khai Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và hướng
dẫn các trường thực hiện theo đúng quy trình.
Trường THPT Kiến Tường tuyên truyền, khuyến khích học sinh học qua hình
thức học trực tuyến, 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
Tuyên truyền các nội dung theo hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông,
Ban Tuyên giáo Thị ủy và thị xã, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung về
công tác phòng chống Dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị ở địa
phương3. Kiểm tra đăng tải tin bài lên trang thông tin điện tử; rà soát theo dõi việc
Phát thanh trên Đài Truyền thanh thị xã và trạm truyền thanh các xã, phường: 04 lần/ngày; loa tuyên truyền lưu động ở các
cụm dân cư, các tuyến đường liên ấp của các xã. Đã thực hiện 69 chương trình thời sự tổng hợp (cập nhật những thông tin cần
biết và các chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19); phát sóng 292 lượt tin, 02 lượt
phỏng vấn, 68 lượt bài-mẫu chuyện, 74 lượt tiểu phẩm, 364 lượt thông báo- nội dung tuyên truyền liên quan công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid – 19. Lắp đặt 06 panô, 16 băngrol, trong đó có 04 băngrol tại 02 công ty trong Khu Kinh tế cửa khẩu
Bình Hiệp và tại Trung tâm Thương mại Kiến Tường, Chợ phường 2 và các tuyến đường chính trong nội ô thị xã.
Tuyên truyền giới thiệu sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kỷ niệm 45 năm ngày giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), ngày Quốc tế Lao động 1/5, 66 năm Ngày chiến thắng
Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Ngày sách Việt Nam
21/4.
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sử dụng Emaillongan.gov.vn, xóa bỏ email không sử dụng và đăng ký email mới.
Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thông tin và truyền thông thị xã phối hợp các
cơ quan liên quan và UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở
tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực, ăn uống, phẫu thuật
thẩm mỹ, quán rượu bia, câu lạc bộ bida, phòng tập thể dục thẩm mỹ, phòng tập
thể hình (gym), hồ bơi, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc, đại lý Internet, điểm cung
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng,... tạm ngưng hoạt động và thực hiện các
biện pháp cách ly toàn xã hội, đã kiểm tra 05 cuộc/212 cơ sở, các cơ sở đều cam
kết thực hiện.
Hệ thống truyền thanh duy trì tốt và tăng cường thời lượng tiếp sóng, phát
sóng các chương trình, chất lượng nội dung được nâng lên4; thực hiện tốt việc tiếp
sóng và cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An5.
3. Công tác y tế - Dân số
Tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ
động giám sát phát hiện ca bệnh, phân luồng, lập danh sách quản lý và cách ly ca
bệnh tránh lây lan cộng đồng; kiểm tra, hướng dẫn các phòng khám tư nhân trên
địa bàn về công tác phòng, chống Covid-19 và áp dụng thực hiện tờ khai y tế; vận
động các phòng khám tư nhân trên địa bàn huy động lượng y, bác sĩ tình nguyện
tham gia công tác cách ly và điều trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn thị xã; trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, hóa chất khử khuẩn, trang
phục phòng hộ,... cho cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, tổ chức phun thuốc khử trùng
toàn bộ khu cách ly tập trung K73 sau khi đã hết thời gian làm nhiệm vụ cách ly tập
trung; kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm theo kế
hoạch. Tổ chức các đợt tập huấn triển khai, hướng dẫn phòng và kiểm soát lây
nhiễm Covid-19 cho Đội phản ứng nhanh TTYT, Trưởng trạm và cán bộ QLD xã,
phường; tập huấn an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho tài xế phục vụ vận
chuyển người đến nơi cách ly tập trung; tập huấn lực lượng phục vụ khu cách ly
tập trung phòng, chống dịch Covid-19.
Duy trì, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở
y tế, đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tổng số trẻ sinh đến
hiện tại là 76 trẻ, giảm 14 trẻ so với cùng kỳ năm 2019. Nhìn chung 8/8 xã, phường
điều giảm sinh. Trong tháng không có trường hợp sinh con thứ 3.
Tiếp tục thực hiện chi trả chính sách BHXH, BHYT theo quy định; đến nay tỷ
lệ người dân tham gia BHXH đạt 78%. Có 01 doanh nghiệp (22 lao động) tạm giãn
thời gian đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

4 Thực hiện chương trình thời sự hàng ngày 31 chương trình; Sử dụng 133 tin, 5 bài, (trong đó có 04 tin thu thanh và 26 tin
của cộng tác viên cộng tác).Thực hiện 31 chương trình thời sự tổng hợp (cập nhật những thông tin cần thiết trong phòng chống
dịch bệnh Covid-19) phát sóng vào lúc 11 giờ và 15 giờ hàng ngày kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Phát sóng 21 chuyên mục
“Hướng tới đại hội Đảng các cấp”, 04 chuyên đề “Tiếng nói Mặt trận và các đoàn thể”; 04 chuyên đề “Bảo hiểm y tế toàn
dân”, 05 chuyên mục “ Vì chủ quyền an ninh biên giới”. Xây dựng 22 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”.
5 Công tác Đài Phát thanh và Truyền hình Long An được 22 tin và 01 chương trình “Kiến Tường - Tích cực, bình tĩnh, chủ động

phòng chống dịch Covid-19”.

4. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
- Ban Chỉ đạo 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 dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
- Đã trang bị cơ sở vật chất đầy đủ cho 02 khu cách ly: Trường Cao đẳng
nghề Long An - cơ sở Đồng Tháp Mười (200 giường), trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội
biên phòng tỉnh (cũ) (100 giường), sẵn sàn tiếp nhận người cách ly theo kế hoạch
- Đến nay có 187 trường hợp được cách ly, và đưa đi cách ly6. Tổng kinh phí
dự kiến hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 1 tỷ đồng7.
- Thành lập 09 chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và phòng
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp 8
và Đồn Biên phòng Thạnh Trị. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện,
hàng hóa qua lại cửa khẩu; phối hợp Chi cục Hải quan, Trạm kiểm dịch Y tế thuộc
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành kiểm tra thân nhiệt, phun thuốc khử
trùng các phương tiện ra vào cửa khẩu, hướng dẫn và nhắc nhỡ chủ phương tiện
đeo khẩu trang. Tổ chức tổ kiểm soát lưu động, kiểm soát chặt chẽ, tuần tra bảo vệ
biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định.
- Thành lập trạm kiểm soát các phương tiện giao thông để phòng, chống dịch
Covid-19 tại Khu phố 5, Phường 2, đã kiểm tra 103 trường hợp (chưa phát hiện
trường hợp vi phạm).
- Thực hiện khai báo y tế và cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày trên ứng
dụng NCOVI được 27.453/43.845 người, đạt 62,61% so với tổng số dân thị xã.
- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch
trên địa bàn thị xã9 thông qua hoạt động 03 Tổ kiểm tra gồm: Tổ kiểm tra kết quả
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã, phường; Tổ kiểm tra lưu
động; Tổ kiểm tra công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
- Đã khen thưởng, biểu dương 02 tập thể và 30 cá nhân có thành tích đột xuất
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Hỗ trợ cho người bán vé số trên địa bàn: 254 hộ, tổng kinh phí 190.500.000
đồng (theo Công văn số 1939/UBND-VHXH ngày 10/4/2020).
- Các mạnh thường quân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được
6
Trong đó: Đã thực hiện cách ly tại Bệnh viện ĐKKV Đồng Tháp Mười: 10 trường hợp; cách ly tại gia đình, nơi cư trú: 49 trường hợp; cách
ly tại đội K73: 46 trường hợp và có 82 trường hợp người từ nước ngoài được tiếp nhận về và đưa đi cách ly ở các cơ sở cách ly của Tỉnh.
7
Chi mua vật tư, hóa chất TTYT: 100.837.000 đ; chi hỗ trợ 02 Đồn Biên phòng: 40.000.000 đồng; công tác khác TTYT: 60.000.000 đ; chi
sửa chữa khu cách ly và điều trị Bện viện ĐKKV Đồng Tháp Mười: 204.600.000 đ; chi các hạng mục dự kiến của Bệnh viện ĐKKV Đồng Tháp
Mười: 305.281.000 đ; chi kinh phí phục vụ khu cách ly Trường Cao đẳng nghề Long An- Cở sở Đồng Tháp Mười: 149.450.000 đ; chi kinh phí
phục vụ khu cách ly Trường Tiểu học Thạnh Trị: 142.650.000 đ.
8
Phát hiện và bắt giữ 11 vụ buôn lậu: 16 con heo nhập lậu (đã tiêu hủy); 35.00 cái khẩu trang (xin ý kiến cấp trên, đã xử lý); 7.140 gói thuốc
lá ngoại các loại ( Jet, Scott, Hero, Ram…)
9
Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện 8/8 xã phường, qua kiểm tra cho thấy các xã, phường đã có sự chủ động và kịp thời triển khai
thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và cho làm cam kết thực hiện đối với các cơ sở
kinh đoanh; thành lập các tổ kiểm tra nhắc nhở hàng ngày, nên cơ bản đã chấp hành tốt yêu cầu cách ly xã hội; Tổ kiểm tra lưu động thị xã:
17cuộc/159 cơ sở dịch vụ ăn, uống; nhắc nhở 26 điểm kinh doanh ăn uống, 7 điểm tụ tập đông người; nhắc nhở 72 trường hợp không đeo khẩu
trang và lập biên bản vi phạm hành chính 04 trường hợp không đeo khẩu trang xử lý theo quy định; cam kết 05 người; Tổ kiểm tra các cơ sở y tế
tư nhân: 3 lượt/34 cơ sở khám chữa bệnh, chưa phát hiện vi phạm.

574.133.000 đồng (gồm cấp phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tặng quà cho
người khó khăn bị ảnh hưởng dịch và hỗ trợ lực lượng chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới).
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 định10. Thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng lao động
và xóa hợp đồng lao động ở các cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong tháng có 02 cơ sở
đến đăng ký lao động với 08 lao động; hỗ trợ, tư vấn việc làm cho 35 lao động, lũy
kế 429/2500 lao động; thực hiện gia hạn, mua mới BHYT cho đối tượng: Hộ
nghèo: lũy kế 786 thẻ; hộ cận nghèo tăng: 03, giảm 05, lũy kế 2.039 thẻ.
Đến nay đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công
với cách mạng 19 căn (xây mới 02 căn, sửa chữa 17 căn),
Tổ chức kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh karaoke, massage, trò chơi điện
tử…trên địa bàn thị xã theo tinh thần chỉ đạo Công văn số 765/UBND-VP ngày
17/3/2020 về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình
hình mới.
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; 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; các lực
lượng chức năng phối hợp tốt trong việc kiểm soát, ngăn chặn người qua lại biên
giới trái phép (đã thiết lập 09 điểm chốt chặn kiểm dịch Covid-19 trên tuyến biên
giới: Bình Hiệp 06, Thạnh Trị 03). Ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt
động Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thị xã; kế hoạch tiếp nhận người Việt Nam từ
Campuchia về thị xã Kiến Tường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ
chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
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. 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 hội11. Mở
Trợ cấp thường xuyên: 424 trường hợp, số tiền: 747.467.912 đồng; chi trả BHYT (tháng 01 + 02/2020): 1.641 đối tượng, số tiền:
176.511.699 đồng; mua BHYT cho đối tượng: Thân nhân người có công: tăng 01 thẻ, lũy kế 378 thẻ; Người có công: tăng 04 thẻ, giảm 08 thẻ,
lũy kế 1.262 thẻ.
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Tội phạm xâm phạm TTXH: 3/0 vụ (01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Phường 3), 02 vụ trộm cắp
tài sản (Phường 2); tai nạn khác: 01 vụ đuối nước (Phường 1); Tai nạn giao thông không xảy ra. Bắt 01 vụ/6 đối
tượng đánh bạc. Bắt 05 vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 2.100 bao thuốc lá ngoại các loại. Test nhanh phát hiện 07
đối tượng dương tính với ma túy. Lập biên bản xử lý 54 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt 50,9 triệu
đồng, tạm giữ 10 mô tô, tước giấy phép lái xe 02 trường hợp; xử lý 16 trường hợp vi phạm lĩnh vực đường thủy nội
11

đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp
luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong tháng có 129 trường hợp người
Việt Nam nhập cảnh từ Campuchia về nước (21 trường hợp trái phép), đã đưa đi
cách ly theo quy định. Tuyên truyền loa ANTT được156 lượt về phòng cháy, chữa
cháy và phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm trên địa bàn thị xã trong tháng mặc
dù vẫn còn diễn ra nhưng tính chất, mức độ không còn phức tạp như những tháng
trước đây do sự tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới của lực lượng Biên phòng,
Hải quan và tuần tra nội địa của lực lượng Công an. Tuy nhiên vẫn có một số đối
tượng ngoan cố lợi dụng đường mòn, băng đường ruộng trong đêm tối, chia nhỏ
hàng hoá để mang, vác, cõng bộ qua biên giới, rồi sử dụng xe mô tô vận chuyển
sâu vào nội địa tiêu thụ hoặc tập kết vận chuyển đi các tỉnh lân cận. Hiện các xã
phường đang quản lý 51 đối tượng có biểu hiện buôn lậu. Kết quả trong tháng đã
phát hiện 12 vụ kinh doanh vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu; 02 vụ vi
phạm về vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tạm giữ 8.040 gói thuốc lá
điếu nhập lậu; 47.000 cái khẩu trang y tế; 02 xe mô tô.
3. Nội chính
a) Thực hiện tốt công tác hành chính, tư pháp. Công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện bằng các hình thức phù hợp trong tình
hình dịch covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp12; hòa giải thành 04/04 đơn dân sự.
Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. 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 dân13.
b) Đang tiến hành thanh tra theo chỉ đạo của tỉnh đối với công trình khu dân
cư Ao Lục Bình tại Phường 2 và dự án khu Làng Nghề tại Phường 3 giai đoạn năm
2011-2012. Tổ chức tiếp công dân được 09 lượt (05 lượt định kỳ, đột xuất 04 lượt);
tiếp nhận 14 đơn phản ánh, kiến nghị (06 đơn kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết
11 đơn, 02 đơn đang giải quyết. 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 204 việc chiếm 20,46% so với số phải thi hành
(997 việc), tăng 8,51% so với cùng kỳ; chiếm 32,48% so với số có điều kiện thi
hành (628 việc), tăng 1,96% so với cùng kỳ. Tỷ lệ THADS xong về tiền đạt 5,433
tỷ đồng chiếm 2,22% so với số phải thi hành (244,8 tỷ), tăng 41,96% so với cùng
kỳ; chiếm 7,84% so với số có điều kiện thi hành (125,5 tỷ), giảm 4,33% so với
địa, phạt 26,1 triệu đồng. Kiểm tra hành chính 13 cuộc/61 lượt cơ sở, dịch vụ kinh doanh, 3 bến thủy nội địa, 20 hộ
dân, 5 điểm vịt chạy đồng, chưa phát hiện vi phạm. Khởi tố 6 vụ/6 bị can; đề nghị truy tố 4 vụ/4 bị can, nhập 2 vụ/3
bị can thành 1 vụ/2 bị can. Xử phạt VPHC trên lĩnh vực ANTT 8 trường hợp, 01 trường hợp vi phạm lưu trú.
12
Tổ chức tuyên truyền được 09 cuộc có 297 lượt người tham dự, trong tháng không tổ chức sinh hoạt “Ngày
pháp luật” định kỳ do quy định về hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19. 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 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.
13
Đã ban hành Công văn số 933/UBND-TP ngày 31/3/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi
thường nhà nước năm 2020.

cùng kỳ.
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 (có báo cáo
riêng).
IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ
1. Cải cách hành chính
- Kịp thời có văn bản hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân ưu tiên sử
dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích để giải quyết TTHC
trong thời gian dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra (COVID-19) đang diễn biến phức tạp; từ ngày 01/4/2020, thực hiện sự chỉ
đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công thị xã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ
trực tiếp, chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đến hết ngày 15/4/2020.
- 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; 13 TTHC/03 lĩnh
vực thuộc ngành Công an theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh để tiếp nhận và trả
kết quả tại Trung tâm Hành chính công. Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
cho cá nhân, tổ chức được 802/1.118 hồ sơ, Trong đó thực hiện tiếp nhận và trả kết
quả trực tuyến đối với 77 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 60,6% (trong tổng số 127 hồ sơ có thể
tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến). Đã giải quyết trước hạn 259 hồ sơ: chiếm
tỷ lệ 32,3%, giải quyết đúng hạn 543 hồ sơ: chiếm tỷ lệ 67,7%, 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 định14. 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 và các quy
định về hạn chế tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020;
kế hoạch phát động thi đua phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Kiến
Tường; đề nghị cấp trên khen thưởng thành tích bậc cao đối với 03 tập thể và 06 cá
nhân. Ban hành 03 quyết định khen thưởng cho 11 tập thể và 15 cá nhân với số tiền
thưởng là 17.850.000 đồng.
Nhận xét, đánh giá chung:
Trong tháng 4/2020, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội
tiếp tục được tập trung thực hiện. 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:
14
Đã ban hành 07 quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo trong đó có 06 quyết định về cán bộ lãnh đạo của các
cơ quan chuyên môn: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị
xã.

- 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: Chưa phối hợp tốt trong việc gửi văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương
mới của cấp trên đến phòng Tư pháp để triển khai thực hiện hàng tháng theo chỉ
đạo của Chủ tịch UBND thị xã (các văn bản quy phạm pháp luật triển khai trong
tháng đều do Phòng Tư pháp tự cập nhật trên hệ thống văn bản đến).
- Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của các loại dịch bệnh và
hạn hán, xâm nhập mặn.
- Công tác thu ngân sách trong tháng còn một số nguồn thu chưa đạt cho ảnh
hưởng của dịch Covid-19.
- Tình trạng sử dụng đất chưa đúng mục đích và xây dựng trái phép còn xảy
ra.
- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn một số hạn chế như: Vẫn còn một
số người dân chủ quan không đeo khẩu trang khi đi ra đường, còn một số trường
hợp tụ tập quá 02 người ở một vài quán ăn, nước giải khát (đã được nhắc nhỡ và
khắc phục).
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5 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, công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn thị xã.
- 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.

- 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 phối hơp với ngành y tế và các ngành chức năng thực hiện tốt công
tác phòng chống dịch bệnh trên các địa bàn trường học. Quán triệt đội ngũ
CBCCVC, người lao động và các em học sinh chấp hành nghiêm các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện khai báo y tế và cập nhật tình hình sức
khoẻ hàng ngày. Tiếp tục hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với
cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch Covid19. Các trường chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết và xây dựng kế hoạch giảng dạy
khi học sinh trở lại trường. Tiếp tục thực hiện các nội dung kiểm định chất lượng
giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình.
- Tiếp tục tuyên truyền theo các chủ điểm hướng dẫn của UBND tỉnh, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy và các sự kiện quan trọng diễn ra trên
địa bàn thị xã; chỉ đạo tuyên truyền học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục
thể thao kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2020), ngày Quốc tế Lao động 1/5, 66 năm Ngày chiến thắng
Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 7/5/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890-19/5/2020). 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.
Tiếp tục tuyên truyền các nội dung theo hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền
thông, Ban Tuyên giáo Thị ủy và của UBND thị xã, tập trung tuyên truyền các nội
dung về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị ở địa
phương..
- Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh
Covid-19; tăng cường kiểm tra, thanh tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
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
về nâng cao chất lượng dân số, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2020. 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 chăm sóc sức khỏe cho người cao
tuổi, người khuyết tật.
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.
- Đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH ở nội địa và trên tuyến biên giới. Tiếp
tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,
chống buôn lậu, gian lận thương mại; điều tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định.
- Duy trì có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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, đặc biệt là đơn thư có liên quan đến công
tác phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp; kiểm tra, thường xuyên thực hiện có hiệu
quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban
hành kết luận thanh tra đột xuất đối với UBND Phường 3; tiếp tục thực hiện thanh
tra đối với công trình khu dân cư Ao Lục Bình tại Phường 2 và dự án khu Làng
Nghề tại Phường 3.
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. Duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng phục
vụ nhằm đạt được mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến
giao dịch giải quyết thủ tục hành chính.
Tiếp tục tham mưu sắp xếp ổn định nhân sự bộ máy các cơ quan chuyên môn
và CBCC xã, phường. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua yêu
nước, trong đó có khen thưởng đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid19 của thị xã. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thanh
niên, công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn.
Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 5 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.
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