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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Tam Bình, ngày 29  tháng  3  năm 2017 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh quý I/2017 
 

 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ  

1. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Vụ lúa Đông Xuân 2016 - 2017 ước năng suất trung bình 6,1 tấn/ha. Tiếp 

tục nhân rộng mô hình sản xuất lúa hữu cơ ở xã Mỹ Lộc vụ Hè Thu 2017, với 

diện tích khoảng 61,6 ha. Triển khai lấy ý kiến nông dân về cơ cấu mùa vụ sản 

xuất lúa theo hướng giảm dần lúa vụ 3, kết quả: xã Ngãi Tứ thực hiện trồng 2 

lúa - 1 màu hoặc 2 màu - 1 lúa (diện tích 40 ha - ấp Bình Quý, An Phong); xã 

Loan Mỹ thực hiện bỏ vụ 3 (diện tích 300 ha - Thông Nguyên, Sóc Rừng, Kỳ 

Son, Ấp Giữa); xã Mỹ Lộc đang tổng hợp ý kiến nông dân trong mô hình lúa 

hữu cơ dự kiến sản xuất 2 vụ lúa, thả nước lũ vào ngâm đồng để lấy phù sa; xã 

Bình Ninh nông dân chưa thống nhất cao, đang tiếp tục tuyên truyền. 

Vận động trồng màu 1.980,1 ha, đạt 37,36% kế hoạch, trong đó: màu 

ruộng 879,3 ha, đạt 39,97% kế hoạch, màu vườn 1.100,8 ha, đạt 35,5% kế 

hoạch. Trồng nấm rơm 59,5 ha. 

 Cải tạo 30,3 ha vườn kém hiệu quả. Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực 

hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua đó biểu dương khen thưởng 02 tập thể 

và 29 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất 

nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức buổi nói chuyện về cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

và phát triển kinh tế tập thể. 

Tiêm phòng lở mồm, long móng trên đàn heo 3.939 con; trên đàn bò 

2.556 con; kiểm soát giết mổ 8.279 con. Thực hiện củng cố, kiện toàn Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. 

2. Xây dựng nông thôn mới 

Tổng kết công tác xây dựng nông mới năm 2016, triển khai kế hoạch năm 

2017. Tiếp đoàn Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh khảo sát nông thôn mới xã Hậu 

Lộc, Hòa Hiệp. 

3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ 

 Ước giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 102.316 triệu 

đồng, đạt 24,98% (Kế hoạch nêu 409.662 triệu đồng), tăng 5,94% so cùng kỳ. 

Ước tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 1.006.035 triệu đồng, đạt 25,11% 
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(Kế hoạch nêu 4.005.962 triệu đồng), tăng 9,57% so cùng kỳ.  

   Thực hiện sắp xếp trật tự mua bán tại chợ Cái Ngang và Song Phú. Khảo 

sát, lập phương án mở rộng chợ thị trấn Tam Bình; chợ Ba Phố tiếp tục đầu tư 

xây dựng hạng mục nhà lồng chợ cá. Triển khai kế hoạch tổ chức điểm kinh 

doanh thực phẩm an toàn tại các chợ Cái Ngang, thị trấn Tam Bình và Song 

Phú. 

 4. Tài chính - ngân sách  

 Tổng thu các nguồn (đến ngày 13/3/2017): 8.324,8 triệu đồng, đạt 12,6% kế 

hoạch. Trong đó, thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 9,97%; thuế thu 

nhập cá nhân 9,72%; trước bạ 11,12%; tiền sử dụng đất 11,29%; phí - lệ phí 

50,24%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0,96%; tiền thuê đất 63,16%; thu 

khác 3,87%. Tổng chi ngân sách 78.049,1 triệu đồng, đạt 22,49% kế hoạch. Thu 

các loại quỹ: quỹ an ninh quốc phòng đạt 42,01%; quỹ vì người nghèo đạt 

23,83%; quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 66,40%; quỹ phòng, chống thiên tai đạt 

21,43%. 

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản: 919 triệu đồng, đạt 4,18% (Kế hoạch 

21.990 triệu đồng); 6.386 triệu đồng, đạt 5,10% so với tổng nguồn vốn từ ngân 

sách huyện và tỉnh (125.190 triệu đồng). 

5. Kinh tế nhiều thành phần 

Tổng kết kinh tế tập thể năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017. Hướng 

dẫn sáng lập viên Hợp tác xã Thanh Long (xã Hậu Lộc) chuẩn bị văn kiện để 

tiến tới thành lập Hợp tác xã. 

6. Xây dựng kết cấu hạ tầng 

Hoàn thành đưa vào sử dụng 07 công trình: Trường mẫu giáo Rạng Đông 

(Ngãi Tứ), cầu Phú Yên (Tân Phú), Trường Mầm non Hoa Mai (Hậu Lộc), Cụm 

văn hóa ấp 3 - ấp 4 - ấp Danh Tấm (Hậu Lộc), Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Hòa 

Thạnh), đường ấp Danh Tấm (Hậu Lộc), trường Mẫu giáo Kim Đồng (Bình 

Ninh). Nghiệm thu kỹ thuật 02 công trình: Khu hành chính xã Hậu Lộc, Trung 

tâm văn hóa xã Hậu Lộc. Khởi công 10 công trình (cầu ấp 9, cầu Mười Sạch - 

Tám Thưa, cầu Mười Sến, nâng cấp Trung tâm văn hóa thể thao xã Hòa Hiệp, 

nhà văn hóa trụ sở cụm ấp 4 - ấp, xã Hòa Hiệp; cầu Ông Bồi, cầu Cơ Tư, đường 

dân sinh ấp Phú Tân, đường dân sinh đê bao cầu Tư Sở, cầu Phú Tân (Phú Lộc). 

Tiếp tục triển khai các công trình: đường liên ấp 5 - ấp 6 - ấp Danh Tấm, 

xã Hậu Lộc đạt 70%; Trường mẫu giáo Hoa Đào (Phú Thịnh) đạt 65%; cầu chợ 

Loan Mỹ hoàn thành phần cầu, đường vào cầu đạt 70%; Trường tiểu học Thạch 

Thia (Loan Mỹ) đạt 80%; Trường Tiểu học Cái Ngang (Hậu Lộc) 55%; Đường 

tỉnh 909 - 26/3, xã Loan Mỹ đạt 50%; bờ bao Đại Thọ - Đại Nghĩa - Sóc Rừng, 

xã Loan Mỹ đạt 95%; Mẫu giáo Hoa Hồng (Mỹ Thạnh Trung) 20%; Mầm non 

Vành Khuyên (Song Phú) 25%, Mầm non Cái Ngang (Mỹ Lộc) 65% và Mẫu 

giáo Bông Sen (Tân Lộc) 35%.  
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Giao tuyến 4/9 công trình thủy lợi năm 2017; hoàn thành 07 công trình 

thủy lợi nội đồng, với tổng chiều dài 7.485 m, khối lượng 21.355 m
3
, với tổng số 

tiền 170,8 triệu đồng (Tân Lộc 02, Phú Lộc 01, Mỹ Lộc 02, Mỹ Thạnh Trung 

01, Ngãi Tứ 01). 

Điện: phát triển 145 hộ dân có điện kế chính sử dụng, trong đó phát triển 

mới 14 hộ;  xóa câu đuôi 131 hộ. 

Phát triển nước máy: phát triển mới 449 hộ, nâng tổng số 28.961/40.662 

hộ, chiếm 71,22% so tổng số hộ (Kế hoạch 72%). 

 7. Tài nguyên và Môi trường 

 Tài nguyên, khoáng sản:Lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 294 

hồ sơ; cho tặng 154 hồ sơ, thừa kế 59 hồ sơ. Thẩm tra thực tế hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân khu vực các chợ xã Mỹ Lộc, Long 

Phú, Bình Ninh. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn Thị trấn Tam Bình và 03 

xã (Ngãi Tứ, Tường Lộc, Mỹ Thạnh Trung) xử lý đất công năm 2017. 

Thực hiện dự án VLAP:Đến nay có 46.504/93.590 giấy được ký, trong đó 

đã trao cho chủ sử dụng đất 38.177 giấy, chủ sử dụng đất chưa nhận 8.327 giấy 

(vay vốn ngân hàng 1.170 giấy, xâm canh 971 giấy, giấy ký rồi cần bổ sung thủ tục 

mới trao 389 giấy, mời nhưng không đến nhận 4.981 giấy, mới ký xong 216 giấy). 

Môi trường: Tiếp nhận và giải quyết 08 hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường. 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục và Đào tạo 

Đến nay còn 11 em học sinh bỏ học sau khi nghỉ Tết Nguyên đán (Trung 

học cơ sở 09, Trung học phổ thông 02). Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017. 

2. Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

Tổ chức họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Tiến 

hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm sau tết Nguyên đán, tổng số 55 cơ sở, 

kết quả xử phạt hành chính 03 cơ sở, chuyển Đội quản lý thị trường số 5 xử lý 

01 cơ sở. Từ đầu năm đến  nay xảy ra 95 cas dịch bệnh tay - chân - miệng, tăng 

85 cas so cùng kỳ (95/10); 20 cas sốt xuất huyết, tăng 08 cas so cùng kỳ (20/12). 

Thực hiện Đề án bảo hiểm y tế toàn dân đến nay chiếm 74,11% so tổng dân số. 

3. Chính sách xã hội 

Tổ chức thăm viếng và tặng quà cho 3.750 gia đình chính sách nhân dịp 

Tết nguyên đán, với tổng số tiền 1.544,8 triệu đồng (trong đó: Trung ương 762,6 

triệu đồng; tỉnh 397,8 triệu đồng; huyện 267,6 triệu đồng; xã vận động 116,8 

triệu đồng). 

Vận động 8.202/4.848 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, với tổng trị 

giá 1.760,2 triệu đồng (trong đó: hỗ trợ 3.883 lượt hộ nghèo, 2.829 lượt hộ cận 

nghèo, 1.490 lượt hộ khó khăn); vận động 1.560 phần quà tết cho trẻ em nghèo, 
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cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương, với tổng số tiền 416,9 

triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Hội Người 

mù tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 804 phần quà, với tổng số tiền 241,2 triệu đồng. 

Các xã - thị trấn hoàn thành tổng kết công tác giảm nghèo năm 2016, triển 

khai kế hoạch năm 2017. Xây dựng nhà ở cho hộ nghèo dân tộc Khmer xã Loan 

Mỹ 194/309 căn, trong đó: hoàn thành 44 căn, 134 căn hoàn thành trên 60%, 16 

căn đang đổ cột. 

Giới thiệu việc làm cho 1.787 lao động đi làm trong các doanh nghiệp, 

công ty trong nước; xuất khẩu 24 lao động (Nhật Bản 16, Đài Loan 06, Hàn 

Quốc 02 lao động). 

* Chính sách dân tộc: xây dựng kế hoạch tổ chức Tết cổ truyền Chôl - 

Chnăm - Thmây năm 2017 của đồng bào dân tộc Khmer. 

4. Văn hóa - Thông tin 

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao mừng Đảng, 

mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, thu hút 376 lượt đơn vị, 132 cổng chào ấp - 

xã, 4.623 thí sinh, nghệ nhân, vận động viên, hội viên tham gia, thu hút trên 200 

ngàn lượt khách đến xem và vui chơi giải trí. 

Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 

2016, triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Kiểm tra hoạt động văn hóa 

13cuộc, với 129 lượt cơ sở, qua đó xử lý hành chính 04 cơ sở, nhắc nhở 14 cơ 

sở; toàn huyện hiện còn 12 điểm trò chơi điện tử Game bắn cá. 

Đài Truyền thanh huyện phát 369,6 giờ, với 91 chương trình thời sự, 155 

chuyên mục, viết và biên tập 496 tin, 264 bài. Sửa chữa 27 trạm loa không dây, 

63 loa 25W. Các trạm loa không dây đặt tại 132 ấp - khóm và 17 trạm truyền 

thanh xã, thị trấn hoạt động ổn định. 

III. QUỐC PHÒNG -AN NINH, THỰC THI PHÁP LUẬT, XÂY 

DỰNG CHÍNH QUYỀN 

1. Quốc phòng 

Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2017. Triển khai kế hoạch ra quân 

huấn luyện các lực lượng năm 2017, tập huấn cán bộ ấp, khóm đội trưởng đợt 

1/2017 đạt 100% quân số, kết quả đơn vị đạt khá. 

2. An ninh 

Tình hình an ninh chính trị: ổn định. 

Tình hình trật tự xã hội: xảy ra 49 vụ, so quý trước tăng 06 vụ (49/43). 

Trong đó: phạm pháp luật về trật tự xã hội 10 vụ, giảm 14 vụ so quý trước 

(10/24); vi phạm pháp luật về ma túy 02 vụ, so quý trước tăng 01 vụ (2/1); vi 

phạm pháp luật về kinh tế 01 vụ, không tăng giảm so quý trước (01/1); tệ nạn xã 

hội 26 vụ, tăng 16 vụ so tháng trước (26/10); tai nạn giao thông đường bộ 08 vụ, 

so quý trước tăng 02 vụ (08/6), số người chết tăng 02 người (6/4), bị thương 
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tăng 05 người (9/4); tai nạn khác 02 vụ (đang xác định nguyên nhân dẫn đến cái 

chết), tăng 01 vụ so quý trước (02/1). Hậu quả chung làm chết 08 người, bị 

thương 11 người, thiệt hại tài sản khoảng 424,7 triệu đồng. 

3. Thực thi pháp luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật: tuyên truyền chiều sâu 2.115 cuộc, có 

60.260 lượt người dự, tuyên truyền chiều rộng qua hệ thống loa phát thanh 3.978 

giờ; có 256 đơn vị tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”. 

Hòa giải ở cơ sở: Nhận 30 đơn, đưa ra hòa giải 30 đơn, kết quả hòa giải 

thành 30 đơn, đạt 100% so tổng số đơn đưa ra hòa giải, góp phần hàn gắn quan 

hệ xóm giềng 01 đơn, 14 đơn tranh chấp ranh đất, dân sự 02 đơn, tranh chấp nhỏ 

khác 12đơn, môi trường 01 đơn. 

Tiếp dân và giải quyết khiếu tố: Trong tháng tiếp 24 lượt công dân, với 24 

vụ việc. Tổng số nhận 05 đơn (tiếp nhận trong kỳ 04 đơn, kỳ trước chuyển sang 

01 đơn). Qua phân loại có 05 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, kết quả giải 

quyết 4/5 đơn, còn lại 01 đơn đang giao các ngành chuyên môn làm rõ. 

4. Xây dựng chính quyền 

Lãnh đạo chuẩn bị thực hiện các bước quy trình và tổ chức thành công đợt 

bầu cử Trưởng ấp - khóm, Ban thanh tra nhân dân xã - thị trấn nhiệm kỳ 2017 - 

2019 gắn phát động thi đua thực hiện công tác bầu cử. Thẩm định và thông qua 

Hội đồng xét sáng kiến hồ sơ khen thưởng của tập thể và cá nhân năm 2016. 

Khen thưởng 269 tập thể, 471 cá nhân đạt thành tích qua các phong trào thi đua, 

ghi nhận tấm lòng vàng 04 đơn vị, 03 cá nhân. 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Các cấp, các ngành có tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công 

tác trọng tâm và thường xuyên theo kế hoạch đề ra như: Đón Tết Nguyên đán, 

tuyển gọi công dân nhập ngũ 2017; công tác mùa khô; chính sách xã hội; đảm 

bảo quốc phòng - an ninh.... 

2. Hạn chế 

- Còn một số lĩnh vực công tác thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện theo 

nội dung kế hoạch quý I/2017 đã đề ra: 

+ Tiến độ làm đất (cày, xới phơi đất) chuẩn bị sản xuất lúa vụ Hè Thu 

2017 còn chậm. 

+ Công tác giải quyết các hộ bán thịt heo ở chợ Cái Ngang không chấp 

hành việc nộp thuế còn chậm chuyển biến. 

+ Tiến độ cấp phát giấy chứng nhận QSDĐ thuộc dự án VLAP vẫn còn 

chậm so kế hoạch. 

+ Chậm xây dựng kế hoạch năm của ngành về thực hiện các chỉ tiêu kinh 



6 

tế - xã hội đã giao đầu năm, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt (đến nay chỉ 

có 02 ngành đã trình: Phòng Văn hóa Thông tin, Thi hành án). 

+ Chưa tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động 

đăng ký thi đua năm 2017. 

- Dịch bệnh tay - chân - miệng tăng 85 cas so cùng kỳ (95/10); sốt xuất 

huyết tăng 08 cas so cùng kỳ (20/12). 

- Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực đều tăng và còn diễn 

biến phức tạp. 

Trên đây là nội dung báo cáo sơ kết công tác quý I/2017./.  

 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh;                   

- TT. HU; 

- TT. HĐND huyện;   

- Thành viên UBND huyện; 

- Các ban, ngành huyện;  

- UBND xã - thị trấn; 

- LĐVP;  

- NC tổng hợp;  

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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