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  I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN: 

- Tham dự các cuộc hội, họp ở tỉnh: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về an toàn 

thực phẩm và đối thoại với doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam 

– Động lực phát triển kinh tế của đất nước”; hội nghị tổng kết 04 Chương trình hành 

động giai đoạn 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020; hội nghị 

UBND tỉnh và các ngành về tổng kết công tác tuyển quân năm 2016; đóng góp khung 

chính sách bồi thường dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53; Đại hội thành viên Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2020; Ban chỉ đạo kỳ thi tốt 

nghiệp Trung học phổ thông năm học 2015-2016; triển khai kế hoạch và tham dự lễ truy 

tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam Anh hùng” và trao thưởng Huân 

chương độc lập; Uỷ ban bầu cử tỉnh và Ban bầu cử Quốc hội đơn vị số 2; thông tin 

chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); 

phân tích đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2015 và bàn giải pháp năm 2016; tập 

huấn công tác thông tin đối ngoại và nghiệp vụ người phát ngôn; bàn hợp nhất Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Hội thảo khoa học về “Cơ chế chính 

sách, các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ của Doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong bảo quản chế biến nông sản ở tỉnh Vĩnh Long”, “Thực trạng và 

giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu về khô hạn và xâm nhập mặn ở Vĩnh Long”; họp Hội 

đồng thẩm định giá đất tỉnh về giá đất cụ thể các công trình trường học. 

- Tiếp và làm việc: Công ty Lee Yooug Vina, Công ty Cổ phần may Vĩnh Tiến, các 

Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban 

bầu cử Quốc hội, Ban bầu cử tỉnh và Tổ kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới.  

- Tham dự hoặc chủ trì các cuộc hội, họp ở huyện: Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử 

tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện; hội đồng 

thẩm định viết lịch sử truyền thống; Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Vũng Liêm lần thứ 

VI nhiệm kỳ 2016-2021; họp triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến 

khu vực phòng thủ (Kế hoạch B).  

Trong tháng, UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành  251 văn bản 
1
, trong đó có 

văn bản về tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia 

súc; xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 

năm 2014. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 

4/2016. 

1. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: Cấp phát 2.320 tờ appich – khẩu hiệu, 20 bangrol, 40 đĩa 

CD và tổ chức xe cổ động 08 cuộc tuyên truyền cuộc bầu cử; công bố danh sách chính 
                     
1 Gồm: 55 công văn, 137 quyết định, 10 báo cáo, 15 tờ trình, 08 thông báo, 03 kế hoạch, 16 giấy mời, 16 giấy xác nhận. 
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thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử; chỉ đạo các Tổ bầu cử 

niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử và tiểu sử ứng cử viên ở các khu vực 

bỏ phiếu; tổ chức tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử. Kiểm tra, hoàn thành mọi 

mặt chuẩn bị, tập trung chỉ đạo ngày bầu cử kết thúc thắng lợi, đảm bảo dân chủ, đúng 

luật, an toàn và tiết kiệm, cử tri đi bầu đông, số phiếu hợp lệ cao,  không phải bầu lại 

hoặc bầu thêm; kiểm tra lập và tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử về trên kịp thời, đúng 

thời gian quy định. 

2. Công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn: Tỉnh tiếp tục thi công 07 công 

trình 
2
 đạt bình quân 60% khối lượng; huyện tiếp tục thi công 04 công trình thuỷ lợi năm 

2015 chuyển sang; triển khai thi công 06 công trình, nâng tổng số 12 công trình chống 

hạn mặn đạt 52% tổng khối lượng; các xã thực hiện 31 công trình, nâng tổng số 154 công 

trình thuỷ lợi nội đồng, khối lượng đất đào đắp 104.615m
3
 đạt 105% kế hoạch. 

3. VỀ KINH TẾ: 

3.1. Sản xuất Nông nghiệp – Thuỷ sản: 

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xây dựng và mở rộng các mô hình như cánh đồng lớn sản 

xuất lúa vụ Hè thu 71 ha, bưởi da xanh 70,5ha, xoài Xiêm núm 50 ha và dự án chăn nuôi 

bò, kết quả: phát triển tốt 
3
. 

Vụ lúa Hè thu xuống giống 6.607ha, nâng tổng số 13.344ha đạt 101,86% kế hoạch; 

diện tích lúa bị thiệt hại do hạn, mặn tập trung ở xã Hiếu Thành 850ha (từ 30-70%: 

700ha; trên 70%: 150ha). 

Diện tích trồng màu 212ha, nâng tổng số 1.513ha (trong đó diện tích luân canh lúa 

màu 556ha) đạt 47,3% kế hoạch (giảm 114ha); cây lác trồng mới 2ha, nâng tổng số 

275ha; diện tích rơm để ủ nấm 18 ha, nâng tổng số 393ha (giảm 214ha). 

Cải tạo vườn kém hiệu quả 15ha, lập vườn mới 5ha, nâng tổng số diện tích vườn 

toàn huyện 9.537ha, diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn, mặn ở 02 xã Thanh Bình, 

Quới Thiện 918ha. 

Phát triển đàn bò 357con, nâng tổng số 27.689con (tăng 11,8%); đàn heo 3.727con, 

nâng tổng số 78.238con (tăng 17,1%); đàn gia cầm 19.720con, nâng tổng số 985.705con 

(tăng 10,9%). Tiêm phòng đợt 1 trên đàn gia súc đạt 9,6%, gia cầm đạt 90,6%. 

Nuôi nhử thủy sản 1.137ha đạt 53,6% kế hoạch, trong đó nuôi ao mương vườn 

1.010ha, nuôi cá tra xuất khẩu 46ha, chuyển nuôi cá khác và treo ao 81 ha. 

Tình hình thiên tai – dịch bệnh: Xảy ra bệnh lở mồm long móng trên 34 con bò ở xã 

Trung Ngãi, Trung Thành và Trung Thành Đông; ngành chức năng phối hợp địa phương 

hướng dẫn hộ chăn nuôi điều trị, phun xịt tiêu độc khử trùng xung quanh chuồng trại và 

các hộ chăn nuôi xung quanh; mưa đầu mùa kết hợp gió xoáy làm tốc mái 02 căn nhà ở 

xã Trung Thành Đông, hư hỏng la phong Trường Tiểu học Hiếu Phụng A (đã khắc phục 

xong). Lập hồ sơ thủ tục đề nghị tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đợt I:  

3.905.016.000 đồng và ước đánh giá thiệt hại đợt II: 1.911.000.000 đồng. 

3.2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Thƣơng mại và dịch vụ: 

Tổ chức điều tra tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý và điều tra doanh nghiệp năm 

2016 trên địa bàn huyện 
4
 hoàn thành tổng hợp gửi về tỉnh thẩm định; khảo sát 10/20 xã – 

                     
2 Gồm: Hạ tầng cánh đồng mẫu xã Tân An Luông (đạt 89%), Thủy lợi phục vụ thủy sản ở xã Hiếu Phụng - Tân An Luông (đạt 
85%), Hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất lúa ở các xã Hiếu Thành - Hiếu Nghĩa - Hiếu Nhơn (đạt 90%), Cống hở Bảy Dành xã 
Hiếu Thành (đạt 50%); cống hở Chín Nhường xã Hiếu Nghĩa (đạt 90%), Kiên cố hoá đập Sáu Cộng - Bá Triều (đạt 50%); Nạo 
vét kết hợp đắp bờ bao kênh Đập Cát Lớn xã Hiếu Thuận – Hiếu Phụng (đạt 70%). 
3 Trong đó: Cánh đồng lớn sản xuất lúa 77 ha ở xã Hiếu Nhơn; Bưởi da xanh: Thanh Bình 15 ha, Quới Thiện 15ha, Trung Hiệp 
8,3 ha, Trung Chánh 7,3ha, Tân Qưới Trung 1,3 ha, Qưới An 11,3 ha, Trung Thành Tây 6,6 ha, Trung Thành Đông 6,2 ha; Thực 
hiện dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăn nuôi 82 con bò ở 02 xã Quới An (14 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo) và Trung Chánh 
(06 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo). 
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thị trấn với 33 cơ sở CN-TTCN. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực 

hiện trong tháng 57 tỷ 474 triệu đồng, nâng tổng số 284 tỷ 830 triệu đồng đạt 40,7% kế 

hoạch năm, so cùng kỳ tăng 14,3%. 

Kiểm tra 16/17 chợ xã và điểm họp chợ về quản lý thu, chi các khoản phí chợ và 

các khoản phí khác; nghiệm thu sơ bộ nhà lồng nông sản điểm họp chợ xã Hiếu Thành; 

phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng nhà lồng chợ Trung Hiệp, trình thẩm định 

hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật chợ Quới Thiện. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả, kết quả: vi phạm 15/39 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, 

trong đó nhắc nhỡ 05 và lập biên bản xử phạt hành chính 10 trường hợp. Tổng mức bán 

lẻ hàng hoá ước thực hiện 319 tỷ 525 triệu đồng, nâng tổng số 1.577 tỷ 525 triệu đồng đạt 

39,56% kế hoạch (tăng 8,8%); doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước thực hiện 43 tỷ 

010 triệu đồng, nâng tổng số 272 tỷ 420 triệu đồng đạt 39,5% kế hoạch (tăng 4,66%). 

3.3. Tài chính, tín dụng: 

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

khu phố chợ Thanh Bình, Hiếu Phụng, Trung Hiếu và cụm dân cư vượt lũ thị trấn Vũng 

Liêm. Thu ngân sách trên địa bàn 1 tỷ 126 triệu, nâng tổng số 24 tỷ 747 triệu đồng đạt 

37,1% dự toán (tăng 28,9%). Chi ngân sách 35 tỷ 777 triệu đồng, nâng tổng số 193 tỷ 

049 triệu đồng đạt 49,4% dự toán năm (tăng 1,3%), trong đó chi xây dựng cơ bản 16 tỷ 

394 triệu đồng đạt 51,8%, chi thường xuyên 176 tỷ 654 triệu đồng đạt 39,9%, chi ngân 

sách xã 58 tỷ 050 triệu đồng đạt 61,7%. 

Vận động thu các nguồn quỹ 294 triệu đồng, nâng tổng số 1 tỷ 768 triệu đồng (so 

cùng kỳ giảm 489 triệu đồng) 
5
. 

Các Ngân hàng thương mại huy động vốn 1.167 tỷ 012 triệu đồng, doanh số cho 

vay 784 tỷ 741 triệu đồng, tổng dư nợ 1.097 tỷ 858 triệu đồng, doanh số thu nợ 752 tỷ 

158 triệu đồng, nợ quá hạn 8 tỷ 678 triệu đồng chiếm 0,79 % tổng dư nợ. Ngân hàng 

chính sách xã hội: nguồn vốn huy động 1 tỷ 306 triệu đồng, nâng tổng số 13 tỷ 993 triệu 

đồng; doanh số cho vay 5 tỷ 433 triệu đồng; thu nợ 5 tỷ 234 triệu đồng; tổng dư nợ 177 tỷ 

695 triệu đồng, trong đó dư nợ quá hạn 1 tỷ 064 triệu đồng chiếm 0,59% tổng dư nợ. 

Kho bạc: Thực hiện kiểm soát chi thường xuyên 25 tỷ 372 triệu đồng, kiểm soát chi 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản 109 triệu đồng. 

3.4. Công tác quy hoạch, đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị - 

nhà ở: 

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện 

đầu tư xây dựng 27 công trình XDCB năm 2016, thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 

8,1%, giải ngân 10,5% khối lượng hoàn thành (trong đó: khởi công mới 01, thi công hoàn 

thành 11, đang thi công 07 và chưa triển khai 08 công trình), giải ngân đạt 28,9% so tổng 

vốn đầu tư. 

Chi trả bồi thường, hỗ trợ 01 công trình với tổng số tiền 91 triệu đồng cho 02 hộ; 

kiểm kê và lập phương án bồi thường 12 công trình giao thông, thuỷ lợi, giáo dục. 

Nghiệm thu nhánh rẻ dân tự kéo sau điện kế chính cho 15 hộ tại 07 xã 
6
; đóng điện 

tuyến trung, hạ thế ấp Hiếu Trung A (Hiếu Nghĩa); tiếp tục cải tạo đường dây điện trung 

thế 03 pha ấp Quang Hiệp (Tân Quới Trung). 

                                                                  
4 Kết quả: Thu thập thông tin Phiếu số 1A/ĐTDN được 25/32 phiếu đạt 78,13%;  Phiếu số 1B/ĐTDN-DS được 85/118 phiếu đạt 72,03%; Phiếu số 
2/M-ĐTQ được 8/27 phiếu đạt 29,63%. 
5 Trong đó: quỹ phòng chống thiên tai 590 triệu đồng (đạt 43,9% chỉ tiêu giao), quỹ an ninh quốc phòng 519 triệu đồng, quỹ đền 
ơn đáp nghĩa 261 triệu đồng, quỹ vì người nghèo 328 triệu đồng, giao thông nông thôn 70 triệu đồng. 
6 Gồm:  Xã Quới An, Quới Thiện, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Chánh, Hiếu Nhơn và Hiếu Phụng. 
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Thi công hoàn thành mở rộng các đường ống cấp nước ở 03 xã Trung Thành Tây 

(Hoà Nghĩa - Quới Hiệp, đường liên ấp Hoà nghĩa - Hoà Hiệp); Trung Hiếu (QL53 - nhà 

ông Đoàn Thanh Ba), Trung Thành (Gò Cát - cống ông Bổn) và tiếp tục thi công 3,2/6km 

tuyến ống nước ấp Trung Hậu – Hoà Hiệp – Quới Hiệp (Trung Thành Tây) đạt 19,2%; 

vận động 1.811 hộ dân lắp đặt đồng hồ nước, nâng tổng số 26.704 hộ dân sử dụng nước 

máy từ các trạm cấp nước tập trung khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ 61,8%; Khu vực đô 

thị chiếm tỷ lệ 99,65%. 

Tổ chức ACEF - Hàn Quốc tài trợ xây dựng 02 căn nhà tình thương với tổng trị giá 

74.800.000 đồng cho 02 hộ nghèo tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Vũng Liêm; cấp giấy 

phép xây dựng nhà ở và công trình 12 trường hợp 
7
. 

3.5. Phát triển kinh tế tập thể: Toàn huyện hiện có 28 Hợp tác xã và 225 tổ hợp 

tác đang hoạt động; có 05 trang trại đăng ký theo Thông tư số 27 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; có 04 làng nghề đang hoạt động. 

3.6. Quản l  nhà nƣớc về tài nguy n và môi trƣờng: Kiểm tra khai thác cát sông 

06 cuộc, không phát hiện vi phạm. Thực hiện thẩm định 528 hồ sơ cấp đổi giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, nâng tổng số 84.177 hồ sơ đạt 83,1% tổng hồ sơ và đạt 92,3% 

kế hoạch; ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 42.585 giấy đạt 42% tổng hồ sơ và cấp 

đổi giấy chứng nhận cho chủ sử dụng 29.675 hồ sơ đạt 29,3%. 

4. CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU: 

4.1. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục hỗ trợ các xã thực hiện các 

tiêu chí đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2016. Triển khai kế hoạch đầu tư các danh 

mục công trình 02 xã Tân An Luông và Trung Hiệp. Khảo sát kết quả nâng chất lượng 

các tiêu chí đã đạt ở 4 xã đã công nhận nông thôn mới; đến nay có thêm 04 xã đạt thêm 

04 tiêu chí (Trung Chánh: tiêu chí 17, Tân Quới Trung: tiêu chí 17, Hiếu Thuận: tiêu chí 

3, Hiếu Nghĩa: tiêu chí 3). 

4.2. Chƣơng trình giảm nghèo bền vững: Mở 07 lớp dạy nghề cho lao động nông 

thôn, nâng tổng số 08 lớp có 168 học viên tham dự; tạo việc làm mới cho 1.349 lao động 

đạt 53,96% kế hoạch, xuất khẩu 12 lao động 
8
; giới thiệu việc làm 926 lao động. Cho vay 

hộ nghèo 852 triệu đồng, hộ cận nghèo 904 triệu đồng, vay nước sạch vệ sinh môi trường 

nông thôn 1 tỷ 717 triệu đồng. 

5. VĂN HOÁ – XÃ HỘI: 

5.1. Phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông:  

Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục hỗ trợ 02 xã Trung An và Hiếu Thành
 
xây dựng 

xã văn hoá nông thôn mới và xây dựng từ 01 đến 02 ấp – khóm văn hoá tiêu biểu “sáng – 

xanh – sạch – đẹp” trên xã, thị trấn. 

Tuyên truyền, tổ chức treo 118 băngrol, 10 pano, 350 cờ các loại và cấp phát 2.320 

tờ rơi - khẩu hiệu hưởng ứng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ 

niệm 41 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước, bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức giải bóng chuyền 

huyện năm 2016 
9
. Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và bia Nam kỳ Khởi 

nghĩa tiếp đón 83 đoàn khách (trong tỉnh 26, ngoài tỉnh 52, trung ương 05) đến viếng, 

thắp hương và tham quan với hơn 6.400 lượt người. 

                     
7 Gồm: giấy phép xây dựng nhà ở 11 trường hợp, tổng diện tích sàn: 654,42m  và 01 công trình, tổng diện tích sàn 144,96m.  
8 Nhật Bản 09 lao động; Hàn Quốc 02 lao động; Malaysia 01 lao động. 
9 kết quả xã Quới Thiện giải nhất, xã Trung Hiếu giải nhì, xã Trung Ngãi giải ba. 
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Triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 19/20 

xã – thị trấn (trong đó: lắp đặt hoàn thành 05 xã Trung Hiếu, Trung An, Hiếu Thuận, 

Trung Thành Đông và thị trấn Vũng Liêm), kết quả: lắp đặt 833 hộ, nâng tổng số 

2.024/3.073 hộ đạt 65,86%. 

5.2. Giáo dục và đào tạo: Hoàn thành công tác đánh giá học sinh bậc mầm non, tổ 

chức ôn thi và thi học kỳ II ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và chuẩn bị tổng kết năm học 

2015-2016. Triển khai xây dựng 05/14 công trình trường phổ cập giáo dục mầm non; xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt 21/71 trường chiếm tỷ lệ 29%. 

5.3. Khoa học - công nghệ: Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng mô hình nuôi 

cá thát lát còm ghép cá sặc rằn tại thị trấn Vũng Liêm và khảo sát điểm mô hình mới tại 

xã Hiếu Thành; tổ chức Hội thi tin học trẻ lần II năm 2016.   

5.4. Y tế, dân số và Bảo hiểm xã hội: 

Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm miễn dịch đầy đủ đến nay đạt 33,6% kế hoạch (giảm 

8,2%); tiêm vắc xin sởi mũi 2 cho trẻ 18 tháng tuổi đạt 35,1% (giảm 1,8%); chương trình 

phòng chống suy dinh dưỡng số trẻ được cân đạt 98,7%. Xảy ra 15cas bệnh tay - chân - 

miệng, nâng tổng số 185cas (tăng 26cas); 08cas sốt xuất huyết, nâng tổng số 35cas (tăng 

01cas). Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 57 cơ sở, kết quả: có 04 cơ sở vi phạm. Công 

tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến nay có 6.371 người thực hiện các biện pháp tránh 

thai hiện đại đạt 75,41% kế hoạch. Các Đoàn Y - Bác sĩ tình nguyện khám bệnh và cấp 

thuốc miễn phí cho 2.004 lượt người, ước tổng kinh phí trên 197 triệu đồng 
10

. 

Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 34 tỷ 820 triệu đồng, đạt 

26,49% kế hoạch. Chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 1.097 lượt người, 

nâng tổng số 4.594 lượt với số tiền 24 tỷ 228 triệu đồng. Tổng số người tham gia bảo 

hiểm y tế 91.632 người, chiếm 78,54%, so với cùng kỳ tăng 1,46%, trong đó tham gia 

bảo hiểm y tế hộ nghèo 7.940 người, hộ cận nghèo 6.317 người, tỷ lệ 6,9%. 

5.5. Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: Chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối 

tượng chính sách, người tham gia hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc hóa học, 

trợ cấp 01 lần và trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội 9.611 người, số tiền 7 tỷ 825 

triệu đồng; mua bảo hiểm y tế cho 13.826 đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã 

hội 
11

. Tổ chức Đông Nam Á hỗ trợ 415 kg gạo và bàn giao 07 căn nhà cho hộ nghèo và 

trẻ mồ côi. 

6. AN NINH – QUỐC PHÒNG: 

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định; vi phạm phát luật xảy ra 14 vụ 
12

, làm chết 04 người, bị thương 03 người, thiệt hại tài khoảng 64 triệu đồng. So với 

tháng trước số vụ không tăng - giảm, số người chết tăng 04 người, bị thương giảm 01 

người; so với cùng kỳ giảm 01 vụ, số người chết giảm 02 người, trong đó tai nạn và va 

chạm giao thông đường bộ 02 vụ, so cùng kỳ giảm 03 vụ.  

Tiếp tục tập trung huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, 

hướng dẫn việc soạn thảo hệ thống văn kiện tác chiến khu vực phòng thủ của ban ngành 

huyện (Kế hoạch B). 

7. CÔNG TÁC TỔ CHỨC – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: 

                     
10 Đoàn Y – Bác sĩ do Hội Chữ thập đỏ Quận 9, Thành phố HCM khám 250 lượt, kinh phí 20 triệu đồng; Công ty CP tập đoàn 
Lộc Trời phối hợp với Đoàn Y – Bác Thành phố HCM khám 1.194 lượt, kinh phí 141 triệu đồng; Đoàn Y – Bác Thiện nguyện 
Thành phố Cần Thơ khám 280 lượt, kinh phí 16 triệu đồng; Đoàn Y – Bác sĩ do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh khám 280 lượt, 
kinh phí 20 triệu đồng. 
11 Trong đó: Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 3.276 đối tượng chính sách và người tham gia hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng 
chất độc hóa học với số tiền 4 tỷ 533 triệu đồng; chi trả trợ cấp 01 lần cho 18 đối tượng, số tiền 241 triệu đồng; chi trả bảo trợ xã 
hội cho 6.317 đối tượng, số tiền 3 tỷ 051 triệu đồng; 8.506 thẻ BHYT cho đối tượng chính sách, và 5.320 thẻ BHYT cho đối 
tượng bảo trợ xã hội. 
12 Vô ý làm chết người 01 vụ, trộm cắp tài sản 05 vụ, cố ý gây thương tích 01 vụ, tệ nạn xã hội 03 vụ, tai nạn khác 02 vụ. 
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Triển khai thực hiện sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm và Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên, chỉ đạo kê khai sơ yếu lý lịch mẫu 2C để nhập phần mềm quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức; tặng giấy khen cho 9 tập thể và 35 cá nhân có thành tích trong các 

phong trào; chỉnh lý 3m tài liệu tích đóng UBND xã Trung Nghĩa. 

Duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.  

 8. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG: 

Công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện được tổ chức định kỳ theo quy 

định; Ban Tiếp công dân huyện tiếp công dân thường xuyên 14 lượt người với 11 vụ việc 

yêu cầu về lĩnh vực tranh chấp đất đai, đền bù giải tỏa và các phản ánh kiến nghị, không 

phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người. Tiếp nhận và trả kết quả 796/796 hồ sơ hành 

chính các loại. Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng ngừa tham nhũng xã Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa. 

Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật 21 cuộc có 1.127 lượt người dự; đăng ký, quản lý 

hộ tịch 1.656 hồ sơ, chứng thực 823 hồ sơ các loại; tiếp nhận và hòa giải thành 04/04 đơn 

đạt 100%, triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính; báo cáo công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2016. 

Công tác thi hành án dân sự: tổng số việc phải thi hành 833 việc, không tăng giảm 

so cùng kỳ, giải quyết xong về việc đạt 8,5%, về tiền và tài sản phải thi hành 29 tỷ 308 

triệu đồng, giải quyết xong đạt 1,2%. Tổ chức cưỡng chế thi hành án 02 việc, kết quả 

cưỡng chế thành 01 việc, 01 việc tự thỏa thuận không cưỡng chế.  

* Đánh giá chung: 

Trong tháng 5, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; tập trung chỉ 

đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021, công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn; các mô hình trồng cây 

và chăn nuôi phát triển tốt; các hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì phát triển, giá 

trị sản xuất CN-TTCN, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt khá và 

tăng so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; các xã 

nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, đặc biệt là 02 xã Tân An Luông và Trung Hiệp. 

Tình hình an ninh chính trị giữ vững và ổn định. Công tác tiếp dân của lãnh đạo UBND 

huyện được duy trì; cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. 

B n cạnh các mặt đạt đƣợc vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế: 

Trong ngày bầu cử thời tiết không thuận lợi có mưa nhiều; đại biểu HĐND xã bầu 

thiếu 07 đại biểu (xã Quới Thiện: 02 đại biểu, Trung Thành Tây: 02 đại biểu, Hiếu Nhơn: 

02 đại biểu và Trung Nghĩa: 01 đại biểu). 

Công tác điều tra thiệt hại do thiên tai, hạn, mặn ở một số xã bị ảnh hưởng về diện 

tích lúa, cây ăn trái còn chậm. Sản xuất lúa vụ Hè thu gặp khó khăn do hạn, mặn; áp thấp 

nhiệt đới mưa to gây nhập úng một số diện tích ở xã Trung Nghĩa, Trung Ngãi. Tình hình 

bệnh lở mồm long móng trên đàn bò tiếp tục xảy ra với số lượng nhiều (34 con). Công 

tác nắm tình hình của ngành chuyên môn về xã hội hoá trong tiêm phòng trên đàn gia súc 

chưa sâu.  

Việc kiểm tra việc quản lý thu, chi các khoản phí chợ và các khoản phí khác có liên 

quan tại các chợ, điểm hợp chợ trên địa bàn huyện còn chậm, cũng như việc thực hiện 

chuyển đổi mô hình chợ sang Hợp tác xã quản lý chợ Trung Hiếu. 
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Thu thuế và ngân sách nhìn chung về mặt tổng thể đạt khá và tăng so với cùng kỳ, 

bên cạnh đó một số nguồn thu còn thấp: Phí lệ phí, thuế trước bạ, thuế công thương 

nghiệp ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; chưa hoàn thành chỉ tiêu thu 

thuế môn bài. 

Các chủ đầu tư chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện việc báo cáo tình trạng tồn đọng 

quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014. Trong tháng tiến độ thực 

hiện các công trình xây dựng cơ bản năm 2016 còn chậm, nhất là các công trình xây dựng 

trường học thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (còn 02 công trình chưa 

hoàn thành hồ sơ đấu thầu). 

Tình hình bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết tăng so với cùng kỳ; công tác tiêm 

chủng mở rộng giảm; việc phối hợp rà soát tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo 

có nhu cầu hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất chưa chặt chẽ. 

Tình hình vi phạm về trật tự xã hội được kiểm soát nhưng tình hình trộm cắp xe mô 

tô còn xảy ở một số địa bàn. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2016: 

1. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổng kết cuộc bầu cử và quyết toán kinh phí bầu cử. 

Chuẩn bị nội dung, nhân sự tổ chức kỳ họp thứ I HĐND huyện – xã nhiệm kỳ mới.  

2. Công tác phòng chống thi n tai: Hoàn thành thống kê, đánh giá thiệt hại do 

thiên tai gây ra trên địa bàn xã Hiếu Thành, Thanh Bình và Hiếu Phụng. Triển khai đầu tư 

67 bồn chứa nước cho các trường học, trạm y tế, bệnh viện. Thường xuyên theo dõi độ 

mặn ở các sông, vận hành tốt, kiểm tra chặt chẽ các cống khi độ mặn tăng và thông báo 

kịp thời cho người dân biết; Đôn đốc chủ đầu tư thi công hoàn thành các dự án, công 

trình năm 2015 của tỉnh để nghiệm thu đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình thuỷ lợi nội đồng để chủ động phòng chống hạn, nước mặn trong sản xuất vụ 

lúa Hè thu; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chế độ canh tác phù hợp với khả 

năng bảo đảm nguồn nước. 

3. KINH TẾ: 

3.1. Sản xuất nông nghiệp – Thuỷ sản: 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và chuẩn bị chu đáo cho cuộc Tổng điều tra nông thôn 

- nông nghiệp - thuỷ sản năm 2016. 

Xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp 6 

tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016; theo dõi, kiểm tra, chăm sóc 

các mô hình đã triển khai. 

Tập trung chăm sóc vụ lúa Hè thu; hoàn thành việc điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, lịch 

thời vụ sản xuất lúa năm 2016. 

Phát động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả vào đầu mùa mưa; giữ ổn định diện 

tích lác hiện có và phát triển thêm diện tích các vùng theo quy hoạch. 

Vận động nhân dân phát triển đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục theo dõi các dự án nuôi 

thủy sản. Tập trung thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt I/2016, thường xuyên theo dõi 

tình hình dịch bệnh, phòng trị kịp thời khi phát hiện, không để lây lan; Hoàn thành Tháng 

tiêu độc khử trùng đợt I/2016, tăng cường kiểm tra giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ gia súc 

– gia cầm. 
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3.2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hoàn thành khảo sát hoạt 

động các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. 

3.3. Thƣơng mại và dịch vụ: Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã 

Hiếu Thành; nghiện thu chính thức đưa vào sử dụng nhà lồng nông sản điểm họp chợ xã 

Hiếu Thành; khởi công xây dựng nhà lồng nông sản chợ Trung Hiệp, Quới Thiện, Hiếu 

Nhơn. Tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; hoàn thành 

chuyển đổi mô hình Ban quản lý sang Hợp tác xã khai thác, quản lý chợ Trung Hiếu. 

3.4. Tài chính, tín dụng: 

Tập trung chỉ đạo thu thuế, đặc biệt là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 

và phí - lệ phí đạt kế hoạch lập bộ hàng tháng, khai thác nguồn thu, tăng cường công tác 

kiểm tra, thanh tra, xử lý thu hồi nợ tồn đọng và chống thất thu, thu đăng nộp và quyết 

toán kịp thời, không để xảy ra chiếm dụng tiền thuế và sử dụng sai mục đích. Quản lý chi 

ngân sách chặt chẽ, chi theo dự toán giao đầu năm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Công khai minh bạch trong quản lý thu – chi ngân sách. 

Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp các nguồn quỹ 
13

, vận động nguồn tài trợ 

của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, các tổ chức phi Chính phủ để đầu tư phát 

triển và thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Công tác tín dụng ưu tiên cho vay các dự án phục vụ sản xuất phát triển kinh tế, các 

chương trình dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo tay nghề, dự án đầu tư cho 

phát triển nông nghiệp, nông thôn và làng nghề. Thường xuyên kiểm tra việc cho vay 

đúng đối tượng và đúng mục đích, có hiệu quả, giảm tối đa nợ quá hạn theo quy định. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành kiểm soát chi quỹ ngân sách Nhà nước. 

Việc tạm ứng, cấp phát, thanh toán trong chi thường xuyên, chi đầu tư đầy đủ, kịp thời 

theo chế độ quy định. 

3.5. Công tác quy hoạch, đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị - 

nhà ở: 

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm; hoàn thành dự thảo kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thi công các công trình năm 2016; Triển 

khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình giao thông, giáo dục, văn hoá. 

Hoàn thành cải tạo đường dây điện trung thế 03 pha ấp Quang Hiệp (Tân Quới); tiếp tục 

thi công 02 công trình trung thế ấp Hiếu Hòa B (Hiếu Nhơn) và ấp Quang Bình (Quới 

An). Vận động các hộ dân tiếp tục lắp đặt đồng hồ sử dụng nước máy để nâng tỷ lệ hộ sử 

dụng nước sạch. Đôn đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long tiếp tục thi công 

hoàn thành tuyến ống nước ấp Trung Hậu – Hoà Hiệp – Quới Hiệp (Trung Thành Tây). 

Liên hệ tỉnh phân bổ nguồn vốn để triển khai thi công nâng cấp, mở rộng đường 

Phong Thới (đường vào Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) và đầu tư hệ thống 

điện chiếu sáng công cộng và trồng cây xanh các tuyến đường nội ô thị trấn Vũng Liêm, 

huyện Vũng Liêm. 

3.6. Phát triển kinh tế tập thể: Tiếp tục Hướng dẫn các Hợp tác xã, Tổ hợp tác xây 

dựng và thực hiện hợp đồng hợp tác theo quy định 
14

. Tổ chức khảo sát tình hình hoạt 

động các Hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2016 

3.7. Quản l  nhà nƣớc về Tài nguy n và Môi trƣờng: Tiếp tục kiểm tra khai thác 

cát sông. Kiểm tra môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở thu mua phế liệu trên 

                     
13 Gồm: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai, xây dựng giao thông 
nông thôn, thuỷ lợi. 
14 Nghị định 151/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 04/ TT-BKH&ĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư và Thông tư 41/ 2013/TT-
BNN &PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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địa bàn. Kết hợp ngành cấp trên triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2016 -2020. Tổ chức ngày môi trường thế giới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định, 

cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện thu gom, 

vận chuyển rác thải trên địa bàn.  

4. CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU: 

4.1. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới: Xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng 

đầu, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016; tăng cường công tác hỗ trợ các xã thực 

hiện các tiêu chí đăng ký năm 2016, đặc biệt là 02 xã Tân An Luông và Trung Hiệp. 

Hoàn thành khảo sát đánh giá nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt ở 4 xã đã được công 

nhận nông thôn mới.  

4.2. Chƣơng trình giảm nghèo bền vững: Tổ chức tuyên truyền và mở 05 lớp dạy 

nghề cho lao động nông thôn; xây dựng kế hoạch truyền thông xuất khẩu lao động tại các 

xã, thị trấn. Tiếp tục giải ngân các nguồn vốn cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện. 

5. VĂN HOÁ – XÃ HỘI: 

5.1. Phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông:  

Tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ 02 xã Trung An và Hiếu Thành xây dựng xã văn hoá 

nông thôn mới và mỗi xã, thị trấn xây dựng từ 01 đến 02 ấp – khóm văn hoá tiêu biểu 

“sáng – xanh – sạch – đẹp” trên xã – thị trấn.  

Kiểm tra các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, nâng chất lượng hoạt động các 

nhà văn hoá và các câu lạc bộ thể thao. Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 08 của cố Thủ tướng 

Chính phủ Võ Văn Kiệt và lễ giỗ lần thứ 31 của cố Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thủ. Tổ 

chức giải bóng đá hạng A, B, giải quần vợt huyện năm 2016. Khảo sát thu thập thông tin 

về tiềm năng du lịch phục vụ việc xây dựng đề án phát triển du lịch đến năm 2020 tầm 

nhìn đến năm 2030. 

5.2. Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết năm học 2015 - 2016 và chỉ đạo tốt việc xét 

công nhận tốt nghiệp, xét tuyển vào lớp 6, lớp 10; tiếp tục ôn tập và tổ chức thi thử để 

chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông; tăng cường chỉ đạo công tác phổ cập giáo 

dục, đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn thuộc đề án phổ cập 

giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Kiểm tra việc dạy thêm học thêm tại các trường. 

5.3. Khoa học - công nghệ: Tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ xác định 

danh mục đề tài, kế hoạch năm 2016; theo dõi, kiểm tra các mô hình đã triển khai. 

5.4. Y tế, dân số và Bảo hiểm xã hội:  

Thực hiện tốt các Chương trình y tế quốc gia và các Chương trình lồng ghép; tích 

cực phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt chú ý phòng ngừa bệnh cúm A, bệnh sốt xuất huyết, 

sốt phát ban dạng sởi, bệnh tay – chân – miệng; tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn 

vệ sinh thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân; triển khai Ngày vi chất dinh dưỡng, giám 

sát cho trẻ uống Vitamin A. Tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế 

hoạch hoá gia đình. 

Tiếp tục phát động, tuyên truyền vận động mua bảo hiểm y tế toàn dân, mua bảo 

hiểm y tế cho hộ cận nghèo. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác lập danh sách hộ gia 

đình tham gia bảo hiểm y tế. 

5.5. Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: Thực hiện tốt chính sách đối với người 

có công với cách mạng, kiểm tra quản lý chặt chẽ việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng; 

tổ chức thực hiện tốt „Tháng hành động vì  trẻ em”; thẩm định và giải quyết kịp thời 

những hồ sơ người có công còn tồn đọng (lưu ý hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Bà 
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Mẹ Việt nam Anh hùng và khen thưởng Huân chương Độc lập) và các đối tượng bảo trợ 

xã hội. 

5.6. Công tác dân tộc, tôn giáo: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 

ở địa phương, thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

6. AN NINH – QUỐC PHÒNG: 

Thẩm tra lý lịch tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2016; xây dựng 

kế hoạch hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6. 

Kiểm tra công tác xây dựng văn kiện diễn tập cấp xã, triển khai ý định diễn tập vận 

hành cơ chế phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch tập 

huấn, huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; hoàn thành hệ thống văn 

kiện tác chiến khu vực phòng thủ của ban ngành huyện (Kế hoạch B).  

7. CÔNG TÁC TỔ CHỨC – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: 

Sắp xếp, bố trí nhân sự Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

huyện, báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch 

công chức; xây dựng kế hoạch để lấy phiếu bổ nhiệm lại 26 Trưởng, Phó các ngành 

huyện; tiếp tục chỉnh lý tài liệu tích đóng các xã; triển khai kiểm tra công tác cải cách 

hành chính 6 tháng đầu năm các xã – thị trấn; cập nhật, niêm yết các bộ thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại bộ phận một cửa. 

Đánh giá kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 6 tháng đầu năm 2016. 

 8. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG: 

Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy 

định, xác minh và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh nhằm ổn 

định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thanh tra trách nhiệm thực hiện 

chính sách, pháp luật về giáo dục ở các Trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở; 

thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý ngân sách các xã và thông qua 

kết luận thanh tra trách nhiệm về phòng ngừa tham nhũng. 

Tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản Luật mới ban hành; triển khai thi hành Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Dân sự, Luật hòa giải cơ sở. 

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, phân loại để đưa ra thi hành dứt điểm những vụ việc án dân 

sự có điều kiện thi hành, các vụ việc thi hành án còn tồn đọng. 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về tình hình kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 

năm 2016, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND xã - thị trấn chủ động tổ chức thực 

hiện đạt kế hoạch đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;   
- Thành viên UBND huyện; 

- Ban ngành huyện (gởi qua mạng);  

- UBND xã - thị trấn (gởi qua mạng); 

- BLĐ văn phòng (gởi qua mạng); 

- Các chuyên viên nghiên cứu; (gởi qua mạng); 

- Lưu VT; ncvp04; 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 
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