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BÁO CÁO 
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm  

và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 
 

Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 của UBND tỉnh và Nghị quyết của Thị ủy, 

HĐND thị xã giao; trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh 

báo cáo kết quả thực hiện tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 

như sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất Công nghiệp - TTCN, Thương mại và Dịch vụ 

1.1. Sản xuất Công nghiệp - TTCN:tổng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN 

6 tháng đầu năm ước đạt 489,31 tỷ đồng, đạt 50,29% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng 

11,91% so cùng kỳ
1
.  

1.2. Thương mại - Dịch vụ  

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá 6 tháng đạt 1.902,33 tỷ đồng, đaṭ 51,03% kế hoac̣h, 

tốc độ tăng trưởng 12,09% so cùng kỳ. 

-Doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm đạt 489,51 tỷ đồng, đaṭ 50,39% 

kế hoac̣h, tốc độ tăng trưởng 11,49% so cùng kỳ
2
. 

1.3.Công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại:Tổ 

chức 04 đợt kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với 100 doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kết quả phát hiện lập biên bản, phạt hành 

chính 04 cơ sở với tổng số tiền 11 triệu đồng; đồng thời nhắc nhở 24 cơ sở niêm yết 

giá, bổ sung kiến thức ATTP và giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong kinh 

doanh; ngoài ra Công an thị xã kết hợp các ngành có liên quankiểm tra phát hiện lập 

biên bản 32, trong đó tịch thu hàng hóa 29 vụ vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ 

trị giá 1,51 tỷ đồng và 1.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. 

2. Nông Nghiệp - Phát triển nông thôn 

- Sản xuất Nông nghiệp:Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 738,53 

tỷ đồng, đạt 43,8% so kế hoạch, tốc độ tăng trưởng 1,38% so cùng kỳ. Trong đó: nông 

nghiệp 690,14 tỷ đồng, đaṭ 43,33% kế hoac̣h , tăng 1,47% so cùng kỳ ; thủy sản đạt 

44,78 tỷ, tăng 0,79% so cùng kỳ . Cụ thể:Tổng diện tích lúa xuống giống 

5.570,37/8.500ha, đạt 65,5% kế hoạch, giảm670,9ha so cùng kỳ
3
. Nguyên nhân giảm 

là do nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa chuyển sang trồng cây 

màu và cây ăn trái; năng suất tăng do nông dân tập trung xuống giống đồng loạt theo 

lịch thời vụ nên tránh được tình hình dịch bệnh, cũng như việc người dân chuyển sang 

gieo trồng những giống lúa chất lượng cao. 

                                              
1
khu vực kinh tế nhà nước 22,51 tỉ đồng, tăng 7,11% so cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 466,808 tỉ 

đồng, tăng 12,06% so cùng kỳ. Toàn thị xã có 829 cơ sở với 3.842 lao động, tăng 60 cơ sở và 142 lao động so 

cùng kỳ năm trước, sản phẩm chủ yếu là gạo xay xát, nước chấm, xi măng, sản phẩm bê tông…. 
2
Toàn thị xã có 5.429 cơ sở hoạt trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ với 10.428 lao động, so cùng kỳ tăng 112 

cơ sở và 123 lao động. 
3
Trong đó: lúa Đông Xuân xuống giống 2.814,34/3.000ha, đạt 94% kế hoạch, giảm 315,83 ha so cùng kỳ, năng 

suất 6,8 tấn/ha, tăng 0,8 tấn/ha; sản lượng 19.145,96 tấn, tăng 399,37 tấn so với cùng kỳ. Lúa Hè Thu xuống 

2.706,03/2.800ha, đạt 97% kế hoạch, giảm 170,07ha so cùng kỳ; hiện lúa tập trung giai đoạn đẻ nhánh 426,03ha, 

đòng trổ 2.225ha, chắc xanh đến chín 55ha. Lúa Thu Đông xuống giống 50/2.700ha, đạt 1,85% kế hoạch, giảm 

185ha so cùng kỳ; hiện lúa tập trung giai đoạn mạ. 
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- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp:Phê duyệt kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp thị xã theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững năm 

2018, trong 6 tháng đã triển khaithực hiện 09 mô hình với kinh phi khoảng 1,43 tỷ 

đồng
4
. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong6 tháng đầu năm chuyển 164,7 ha 

đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu chuyên canh, cây ăn trái; trong đó chuyển 

đổi đất lúa lên vườn là 138,8 ha; đất lúa sang trồng màu là 25,9ha. 

- Cây màu: Tổng diện tích xuống giống được 4.878,97 ha, đạt 69,7% kế 

hoạch,tăng 310,3 ha so cùng kỳ; sản lượng ước đạt 77.832,14 tấn, tăng 4.100,72 tấn so 

với cùng kỳ; trong đó màu xuống ruộng là 152ha. Nhìn chung diện tích màu tăng so 

cùng kỳ là do thực hiện chuyển đổi cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

- Cây ăn trái: Toàn thị xã hiện có 3.495,7 ha, tăng 164,4 ha so cùng kỳ, tổng sản 

lượng đạt 19.850,5 tấn, tăng 183,8tấn so cùng kỳ; trong đó: diện tích bưởi 2.049ha, tăng 

29,25ha so cùng kỳ; diện tích cam 155,19ha, tăng 18,99ha so cùng kỳ… 

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc hiện có ước khoảng 20.627 con, giảm 1.018con 

so cùng kỳ  (trâu 67con, giảm 02 con, đàn bò 2.135 con, giảm 44 con, đàn heo 16.981 

con, giảm 984 con); tổng đàn gia cầm 330.230 con, giảm 6.580 con so cùng kỳ.Thực 

hiện tiêm phòng trên đàn gia súc được 9.648 liều, đạt 71% kế hoạch; trên đàn gia cầm 

139.735 liều, đạt 53,73% kế hoạch. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện 16 

con bò mắc bệnh lở mòm long móng của 04 hộ dân thuộc xã Đông Bình (03 hộ, 11 

con) và xã Đông Thành (01 hộ, 05 con). Đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với 

các ngành chức năng tổ chức tiêu độc khử trùng, đến nay đàn bò đã được điều trị khỏi 

bệnh. 

- Thủy sản:Ước tổng diện tích nuôi trồng là 86,64ha, so cùng kỳ tăng 5,14ha; 

sản lượng ước đạt 1.606,6 tấn, so cùng kỳ giảm 24,9 tấn. Trong đó diện tích nuôi cá tra 

là 10,54ha, sản lượng ước đạt 1.396,45tấn, giảm34,39 tấn. Nhìn chung diện tích nuôi 

trồng thủy sản có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa nhiều, nguyên nhân là do giá cả thị 

trường tăng lên, đặc biệt là cá tra xuất khẩu. 

- Thủy lợi:thực hiện hoàn thành 03/5 công trình:nghiệm thu và đưa vào sử dụng 

công trình kiên cố hóa đập Hai Dẹm, xã Mỹ Hòa;hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa 

đập ông Chiêu, xã Đông Bình, chiều dài 44m;hoàn thành việc nạo vét kết hợp đắp bờ 

bao kênh Bằng Lăng, phường Đông Thuận; tiếp tục nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh 

Rạch Lá, xã Thuận An; gia cố đoạn sạt lở sông Phù Ly, ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, 

dài 30m, tiến độ thực hiện đạt 80%. 

- Phòng, chống thiên tai (PCTT): 6 tháng đầu năm trên địa bàn xảy ra 08 đoạn 

sạt lở,chiều dài 295m,ước kinh phí gia cố khoảng 1,65tỷ đồng
5
; ngoài ra mưa đầu mùa 

                                              
4
Dự án “Nhân rộng các mô hình khuyến nông có hiệu quả tại các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2017-2020”; Dự án “Phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị theo hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ 

cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020”; Dự án “Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi dê sinh sản theo hướng 

ATSH quy mô nông hộ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2019”; Dự án “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản 

xuất và tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020”; Đầu tư xây dựng 

vùng nguyên liệu bưởi da xanh, năm roi theo chuỗi giá trị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2020, quy mô 40ha 

bưởi năm roi đầu tư cho các xã và 10 ha GlobalGAP đầu tư xã Mỹ Hòa; Cũng cố và nâng cao năng lực cho hệ 

thống nhân giống lúa thuần tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, quy mô 04ha; Đầu tư phát triển hệ thống nhân 

giống heo chất lượng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2020; Đầu tư xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ tại xã Mỹ Hòa; Đầu tư xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tại xã 

Đông Thành. 
5
Tỉnh hỗ trợ nguồn PCTT thực hiện 04 đoạn: 1. Gia cố đoạn sạt lở (ông Tư Mun), ấp Mỹ Hưng I, xã Mỹ Hòa, 

chiều dài 24m, kinh phí 48 triệu đồng; 2. Gia cố đoạn sạt lở (từ ông Đoàn Thanh Tuấn - Lê Hoàng Ân - Trinh 

Văn Mười), ấp Mỹ Thới II, xã Mỹ Hòa, chiều dài 40m, kinh phí 220 triệu đồng; 3. Gia cố đoạn sạt lở (ông Trần 

Việt Hớn), ấp Mỹ Thới II, xã Mỹ Hòa, chiều dài 25m, kinh phí 50 triệu đồng; 4. Gia cố đoạn sạt lở Rạch Múc – 

Miễu Bà, ấp Thuận Phú C, xã Thuận An, chiều dài 30m, kinh phí 165 triệu đồng. Thị xã thực hiện 01 đoạn: Gia 

cố đoạn sạt lở bờ bao sông Phù Ly, ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, chiều dài 30m, kinh phí khắc phục 281 triệu 
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kèm theo dông, sấm sét, đã làm chết 01 người và tốc mái 01 căn nhà thiệt hại khoảng 

60%. Đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn, UBND xã Đông Thạnh hỗ trợ người 

dân sửa chữa nhà tạm thời. Quỹ PCTT thu đăng nộp được 563/657 triệu đồng, đạt 

86%, so với kế hoạch. 

- Phát triển nông thôn: 

+ Chương trình nước:Trong 6 tháng lắp đặt thêm 153 đồng hồ hộ dân sử dụng 

nước máy, nâng tổng số hộ sử dụng nước máy là 19.145/23.261 hộ, chiếm 82.43% ( 

trong đó hộ nông thôn 10.393 hộ, chiếm 71,94%; đo thị 8.782/8.816 hộ, chiếm 99,6%).  

+ Điện năng:Trong 6 tháng lắp đặt 105 đồng hồ từ câu đuôi chuyển sang điện 

kế chính, nâng tổng số hộ sử dụng điện kế chính 23.646 hộ, chiếm 98,64%, câu đuôi 

325 hộ, chiếm 1,36%. 

+ Kinh tế tập thể: Tổ chức tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 

2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và hướng dẫn các hợp 

tác xã tổ chức Đại hội thường niên hàng năm theo đúng quy định.Trong 6 tháng đầu 

năm không có thành lập mới, hiện trên địa bàn có 15 Hợp tác xã
6
 và 59 tổ hợp tác đang 

hoạt động.Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp 

thời; từng bước thực hiện nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, hỗ trợ các HTX liên kết 

chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ tại các vùng nguyên liệu tập trung có lợi thế cạnh 

tranh như lúa, cải xà lách xoong, bưởi 5 roi…Qua đó, Bình Minh được tỉnh chọn HTX 

sản xuất và tiêu thụ bưởi 5 roi Mỹ Hòa tham gia đề án HTX kiểu mới của tỉnh giai 

đoạn 2016 - 2020. 

+ Về xây dựng nông thôn mới: Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế 

hoạch năm 2018. Tổ chức lễ công nhận xã Đông Bình đạt chuẩn nông thôn mới và 

phối hợp tỉnh tổ chức lễ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới.   

3. Quản lý Đất đai và Môi trường: Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 

trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 405/QĐ-UBND, ngày 02/3/2018 của UBND 

tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 161 hồ sơ với diện tích 

105.493,3m
2
. Tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo dự án VLAP, 6 

tháng đã cấp 97 giấy, nâng tổng số giấy đã cấp phát là 14.183/14.934 giấy đủ điều 

kiện, đạt 94,97%; tiếp tục hướng dẫn bổ sung hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ của 

dự án VLAP theo kế hoạch phê duyệt;thông báo thu hồi đất dự án nâng cấp mở rộng 

Trạm cấp nước xã Đông Thành; thẩm định công trình vận động đê bao sông Cái Vồn 

(bổ sung). Xác nhận 21 hồ sơ đăng ký bảo vệ môi trường, 02 đề án bảo vệ môi trường; 

xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường năm 2018 trên địa bàn thị xã. 

Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản 01 trường hợp với số tiền 15 triệu đồng. 

4. Xây dựng cơ bảnvà quản lý đô thị 

-Xây dựng cơ bản: Tiếp tục thi công 01 công trình chuyển tiếp và 14 công trình 

xây dựng mới theo kế hoạch, đến nay đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 04 công trình 

gồm: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng từ trung tâm hành chính đến khu 

dân cư khóm 5 phường Thành Phước; Đường kênh Bờ Đai; Vĩa hè từ cầu vượt đến cầu 

Cái Vồn Lớn (nhánh trái); Nâng cấp đường đan cặp sông Hóa Thành. Đẩy mạnh công 

                                                                                                                                             
đồng (đang thực hiện). Còn 03 đoạn trên địa bàn phường Thành Phước (thuộc bờ sông Hậu và kênh Hai Quý), 

ước cần kinh phí khắc phục 886 triệu đồng. 
6
 Nông nghiệp: 05 HTX; Xây dựng: 06 HTX; Giao thông: 01 HTX; Tiểu thủ công nghiệp: 01 HTX; Thương mại 

dịch vụ: 01 HTX và 01 Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh. 
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tác quyết toán xây dựng cơ bản, hoàn thành danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 

2018 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020. 

- Công tác giải ngân:Tổng số vốn XDCB đã giải ngân được61,096/90,917 tỷ 

đồng đạt 67,2% so kế hoạch, trong đó: giải ngân công trình chuyển tiếp đạt 2,304/6,3 

tỷ đồng đạt 37% so với kế hoạch; giải ngân công trình thanh toán khối lượng đạt 

4,797/5,144 tỷ đồng đạt 97% so với kế hoạch; giải ngân công trình khởi công mới đạt 

18,829/53,362 tỷ đồng đạt 35% so với kế hoạch. 

- Quản lý đô thị:6 tháng đã cấp 120 giấy phép xây dựng với diện tích xây dựng 

12.267 m
2
 (trong đó điều chỉnh giấy phép 03, tạm thời 03); thường xuyên bảo dưỡng hệ 

thống điện chiếu sáng và chốt đèn tín hiệu giao thông thuộc phạm vi quản lý; tăng 

cường chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh đô thị, cây xanh Quảng trường, công viên và các 

tuyến đường trên địa bàn. Phối hợp các ngành có liên quan, UBND phường Đông 

Thuận kiểm kê, áp giá bồi thường các hộ bị ảnh hưởng để nâng cấp, mở rộng QL54, 

đoạn từ cầu Cái Vồn Nhỏ đến cầu Phù Ly. Ngoài ra phối hợp với các ngành chức năng 

và địa phương kiểm tra, xử lý các hộ mua bán, lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến 

đường nội ô và quốc lộ được 32 cuộc, kết quả nhắc nhở 56 trường hợp vi phạm, lập 

biên bản xử phạt 02 trường hợp. Đội trật tự xây dựng đô thị kết hợp với UBND xã, 

phường tổ chức kiểm tra 60 trường hợp xây dựng công trình, kết quả lập biên bản vi phạm 

hành chính 07 trường hợp xây dựng không có giấy phép. 

- Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về nâng 

cấp, phát triển thành phố Vĩnh Long đạt đô thị loại II, thị xã Bình Minh đạt đô thị loại III 

vào năm 2020: thị xã đã chủ động triển khai tích cực và đạt được kết quả bước đầu, qua 

đối chiếu với các tiêu chuẩn xây dựng đô thị loại III theo NQ 1210/2016/UBTVQH13, 

ngày 25/5/2016, đến nay thực hiện đạt 50/59 tiêu chuẩn, tương đương 73/100 điểm. Để 

tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn còn lại, UBND thị xã đang tiến hành rà soát và đề nghị 

tỉnh cho chủ trương xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao đô thị Bình 

Minh và Nhà tang lễcấp thị xã; ngoài ra tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư 

vào các khu, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội... 

5. Thu, chi ngân sách  
Tổng thu ngân sách đến 05/6/2018 đạt 183,1 tỷ đồng, đạt 65,7% kế hoạch, trong 

đó, thu trên địa bàn 30 tỷ đồng, đạt 42,84% kế hoạch. Tổng chi ngân sách thị xã đến 

05/6/2018 là176 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch; trong đó chi ngân sách xã, phường 14 tỷ 

đồng, đạt 38,89% kế hoạch.  

Tổng thu ngân sách ước đến 30/6/2018 đạt 189,5 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch, 

trong đó, thu trên địa bàn ước đạt 37 tỷ đồng, đạt 52,8% kế hoạch. Tổng chi ngân sách 

thị xã ước đến 30/6/2018 đạt 186 tỷ đồng, đạt 66,7% kế hoạch; trong đó chi ngân sách 

xã, phường 18 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Nhìn chung tình hình thu chi trong 6 tháng cơ 

bản theo kế hoạch, đảm bảo kịp thời nhu cầu chi thường xuyên, chi xây dựng cơ bản, chi 

đột xuất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã. 
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI  

1. Giáo dục và Đào tạo:tổ chức đánh giá kết quả dạy và học năm học 2017 – 

2018, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi ở các cấp học tiếp tục tăng
7
. Chỉ đạo thực hiện 

các giải pháp duy trì tỷ lệ học sinh năm học 2017 - 2018
8
.Tăng cường đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học, kết hợp với đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đề ra 

                                              
7
Bậc tiểu học: xếp loại tốt và đạt chiếm 99,29%, cần cố gắng chiếm 0,71%; bậc THCS: xếp loại khá giỏi chiếm 

68,34%, trung bình chiếm 26,23%, yếu, kém chiếm 5,43%; bậc THPT: xếp loại khá giỏi chiếm 54,81%, trung 

bình chiếm 40,72%, yếu, kém chiếm 4,47%. 
8
Đến cuối học kì 2 năm học 2017 – 2018 số học sinh bỏ học ở các cấp là 38 em, cụ thể cấp tiểu học 03 em, 

chiếm 0,04%, so cùng kỳ giảm 0,12%; THCS 20 em, chiếm 0,38%, so cùng kỳ tăng 0,23%; THPT 15 em, chiếm 

0,59%, so cùng kỳ giảm 0,35%. 
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các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường trên địa 

bàn. Toàn thị xã có 19/31 trường đạt chuẩn quốc gia
9
, đạt 61,29%. Công tác phổ cập 

giáo dục luôn được quan tâm thực hiện tốt
10

. 

2. Hoạt động Y tế - Chăm sóc sức khỏe 
- Công tác khám và điều trị: Trong 6 tháng Trung tâm y tế và các Trạm y tế tổ 

chức tiếp nhận khám cho 119.518 lượt người, giảm 5.197 lượt người so cùng kỳ.Tổ 

chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2018); 

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi ước đạt 10,44%. 

- Tình hình dịch cúm A/H1N1: trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xảy ra 02 

trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, các trường hợp đã được kiểm soát, điều trị 

tích cực, đến nay đã điều trị hết 01 trường hợp, còn 01 trường hợp chuyển sang bệnh 

viện đa khoa thành phố Cần Thơ tiếp tục điều trị. 

- Công tác Y tế dự phòng: tiếp tục chỉ đạo duy trì thực hiện cơ bản các mặt 

công tác: truyền thông giáo dục sức khỏe, các chương trình y tế quốc gia, các chương 

trình lồng ghép như: Tiêm chủng mở rộng, sốt xuất huyết, sốt rét, phòng chống 

HIV/AIDS, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe sinh sản..., trong 6 tháng ghi nhận 26 ca 

sốt xuất huyết (giảm 21 ca so cùng kỳ), 10 ca tay chân miệng (giảm 23 ca so cùng kỳ); 

Bên cạnh đó, duy trì thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

- Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩmđược đảm bảo và tăng cường kiểm 

tra trong các dịp lễ, tết theo quy định
11

. Đã cấp 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm. 

- Quan tâm thực hiện tốt việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đến 

nay tổng số người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã là 65.157 người, chiếm 

89,21% dân số toàn thị xã (trừ dân số đi khỏi địa phương). 

2.3. Hoạt động Văn hoá - Thể thao, Thông tin – truyền thanh 

- Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”
12

, xây dựng nếp sống văn minh đô thị
13

 và xây dựng nếp sống 

văn minh nơi công cộng
14

 năm 2018. 

- Đài truyền thanh thị xã thường xuyên tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trọng 

đại của đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương
15

; Đài truyền thanh đã biên tập 

367 chương trình thời sự, chuyên mục (trong đó 01 chương trình trực tiếp kỳ họp 

HĐND thị xã lần thứ V; 01 chương trình trực triếp phát sóng đón giao thừa); đưa 

1.006 tin, 532 bài, 26 phỏng vấn, 10 phóng sự, 15 mẫu chuyện người tốt việc tốt; cộng 

tác về đài tỉnh 90 tin và 04 bài; đồng thời phát hành 250 cuốn Đặc san Xuân Mậu Tuất 

2018, mua 250 cuốn báo Vĩnh Long số đặc biệt mừng xuân Mậu Tuất 2018. 

                                              
9
Mầm non, mẫu giáocó 6 trường: MN Đông Thạnh, MN Sao Mai, MN Họa Mi, MG Hoa Lan, MG Mỹ Hòa, MG 

Khai Trí; tiểu học có8trường: Cái Vồn A, Cái Vồn B, Đông Thành A, Đông Thành C, Thuận An C, Đông Thạnh 

A, Mỹ Hòa C, Phù Ly (trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2: tiểu học Thị trấn Cái Vồn A, B); Trung học cơ 

sở có4trường: Đông Thạnh, Đông Thành, Thuận An, Mỹ Hòa; THPT có 1 trường: THPT Bình Minh. 
10

Được tỉnh công nhận đạt PCGDTHCS mức độ 2; PCGD tiểu học: 05 xã, phường đạt mức độ 3, 03 xã, phường 

đạt mức độ 2); xóa mù chữ đạt mức độ 2; 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi. 
11

 Tổ chức kiểm tra ATVSTP 191 cơ sở, kết quả nhắc nhở 25 cơ sở, xử lý 05 cơ sở với số tiền 4,65 triệu đồng. 
12

Hiện có 54/56 ấp, khóm đạt văn hóa; có 23.061/23.495 hộ gia đình văn hóa, đạt 98,15%. 
13

Cuối năm 2017: phường Cái Vồn thực hiện đạt 23/27 nội dung; phường Đông Thuận thực hiện đạt 25/27 nội 

dung; phường Thành Phước thực hiện đạt 25/27 nội dung. 
14

 có 102/102 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa năm 2017. 
15

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và mừng 

xuân Mậu Tuất năm 2018; 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; 73 năm ngày thành lập 

quân đội nhân dân Việt Nam; 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân..., đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên 

truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, phản ánh những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế 

xã hội quốc phòng an ninh; các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm…; các hoạt động 

họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, hoạt động thăm viếng, tặng quà cho gia 

đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; công tác tuyển quân năm 2018. 



6 

 

- Hoạt động VH và TDTT:Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 đúng kế 

hoạch
16

; đồng thời tham dự đầy đủ các hội thi, hội diễn, liên hoan, các giải thể thao do 

tỉnh tổ chức, kết quả đạt nhiều thứ hạng cao. Tổ chức khai mạc, bế mạc đại hội thể dục 

thể thao cấp thị xã lần thứ VIII năm 2017 – 2018; phối hợp với phòng giáo dục và đào 

tạo tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng cấp thị xã lần thứ IX năm 2018 với 04 môn thi đấu. 

2.4. Thực hiện chính sách Đền ơn đáp nghĩa, An sinh xã hội 

- Công tác lao động việc làm: Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn, trong 6 tháng đầu năm đã mở 07 lớp dạy nghề (06 lớp tiểu thủ công nghiệp; 

01 lớp may công nghiệp) cho 177 lao động nông thôn theo Đề án 1956. Tư vấn và giới 

thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho 1.715 lao động, đạt 57,16% kế hoạch; đưa 77 

lao động đi làm việc ngoài nước theo hợp đồng, đạt 59,23% kế hoạch. 

 - Đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội: đưa 23 đối tượng đi nghĩ dưỡng tập 

trung tại Đà Nẵng và Đà Lạt; 04 người có công tiêu biểu đi tham quan thủ đô Hà Nội do 

tỉnh tổ chức; Tiếp nhận ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”  thị xã được 195.979.141 đồng; 

Công tác đền ơn, đáp nghĩa luôn được các cấp quan tâm thực hiện tốt, nhất là đối với 

người có công
17

;chi trợ cấp cho 533 đối tượng chính sách hưởng trợ cấp hàng tháng với 

tổng số tiền: 5,07 tỷ đồng;chi bảo trợ xã hội cho 2.743 đối tượng với tổng kinh phí trên 

5,68 tỷ đồng; Trợ cấp một lần cho 07 thân nhân người có công số tiền: 134.617.000 

đồng; lập danh sách 09 hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ.  

- Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em: tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa lần 2  

cho 140 em học sinh mồ côi, khuyết tật, dân tộc còn đi học với số tiền 351,5 triệu 

đồng; tổ chức lễ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “vì cuộc 

sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”; tặng 1.420 phần quà 

cho trẻ em nghèo, đặc biệt khó khăn dịp tết Nguyên đán với tổng kinh phí: 

196.490.000 đồng; Tổ chức Đông Nam Á đến phân phối lương thực cho 168 lượt trẻ 

em và thăm, tặng quà cho 18 lượt gia đình trẻ em mồ côi với số tiền 57.425.000 đồng; 

đồng thời bàn giao 01 căn nhà cho hộ gia đình có trẻ em mồ côi của xã Đông Thạnh trị 

giá 56 triệu đồng; Tiếp nhận và cấp trợ cấp cho 16 trẻ em mồ côi thuộc hộ nghèo do 

mạnh thường quân tài trợ với số tiền 7.880.000 đồng. Phối hợp với tỉnh khai giảng 02 

lớp dạy bơi cho 60 trẻ em tại 02 trường tiểu học Đông Bình A, B; đưa 06 em học sinh 

nghèo học giỏi tham dự trại hè tại tỉnh Lâm Đồng; tổ chức 04 điểm truyền thông về 

phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại xã Mỹ Hòa có 120 lượt người tham gia; 

03 điểm truyền thông thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại xã Đông Thạnh với hơn 

90 người tham gia. 

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH - NỘI CHÍNH 

1. Quốc phòng: Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm 

chắc tình hình cơ sở. Tổ chức thành công Lê ̃giao nhâṇ quân năm 2018 đạt 100% chỉ 

                                              
16

Tổ chức biểu diễn Múa lân nghệ thuật; Hội thi cổng trụ sở xã, phường và các ấp, khóm; tổ chức giải bóng đá, 

Taekwondo, bóng chuyền, các trò chơi dân gian. Ngoài ra phối hợp với Thị đoàn tổ chức Hội thi Thanh niên 

thanh lịch; tổ chức liên hoan Vũ điệu mùa xuân; phối hợp với Liên đoàn lao động tổ chức Hội thi Bánh mứt dân 

gian - Chưng mâm ngũ quả - Cắm hoa ngày tết; các hoạt động thể dục thể thao nhân dịp Tết cổ truyền Chôl 

Chnăm Thmây của đồng bào Khmer; tổ chức thi đấu các môn trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao cấp thị xã 

lần thứ VIII năm 2017 – 2018; tham gia ngày hội văn hóa, thể thao đồng bào Khmer lần thứ VIII tại huyện Trà 

Ôn; phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thị xã Bình Minh năm 2018, có 5.550 người tham gia… 
17

 Cấp 2.105 phần quà tết cho gia đình chính với tổng số tiền: 391.100.000 đồng (trong đó Quà Chủ tịch nước hỗ 

trợ 188 triệu đồng; tỉnh hỗ trợ 98,1 triệu đồng; thị xã 105,6 triệu đồng); vận động từ các nguồn xã hội hóa hỗ trợ 

3.194 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo dịp tết, tổng giá trị là 752 triệu đồng; 157 phần cho hộ nghèo thuộc 

chính sách bảo trợ xã hội với kinh phí 47,1 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo tỉnh; 330 phần quà cho đối tượng 

xã hội với số tiền 116,4 triệu đồng; 285 phần quà cho người khuyết tật, người cao tuổi với số tiền 52,25 triệu 

đồng 
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tiêu trên giao (96 tân binh, trong đó có 11 nghĩa vụ công an); tổ chức tốt tết quân dân 

năm 2018 tại xã Mỹ Hòa; lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và tổ chức huấn luyện các 

đối tượng đúng theo kế hoạch
18

. Phối hợp với các ngành bảo vệ thành công lễ đón 

nhận bằng công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 6 tháng kết 

nạp mới 148 dân quân, giải ngạch 26 đồng chí, hiện tổng số lực lượng dân quân tự vệ 

là 1.143 đ/c, đạt 1,29%/toàn dân số; đồng thời các xã, phường tổ chức thành công ngày 

truyền thống lực lượng dân quân năm 2018. Tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 

2018;thực hiện tốt công tác giao ban phối hợp giữa Công an - Quân sự theo quy 

định.Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn giai đoạn 2013 – 2018. 

2. An ninh trật tự 

- Tình hình an ninh chính trị: Được giữ vững ổn định. 

- Tình hình trật tự, an toàn xã hội:Xảy ra 119 vụ, làm chết 21 người, bị thương 

26 người, thiệt hại tài sản khoảng 2,99 tỷ đồng
19

, so với cùng kỳ tăng02vụ (119/117), 

chết tăng 06 người (21/15), bị thương tăng 09 người (26/17), thiệt hại tài sản tăng 1,85 

tỷ đồng. Trong đó tai nạn giao thông xảy ra 15 vụ, chết 12 người, bị thương 10 người, 

thiệt hại tài sản khoảng 66,2 triệu đồng. So với cùng kỳ tăng 04 vụ (15/11vụ), chết 

tăng 04 người (12/08), bị thương tăng 04 người (10/06), thiệt hại tài sản tăng 40,7 triệu 

đồng. 

- Công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm: Công an thị xã phối 

hợp với các ngành chức năng thường xuyên mở đợt cao điểm tấn công triệt xóa các 

loại tội phạm làm trong sạch địa bàn, kết quả triệt xóa 21vụ 81 đối tượng; giải tán 169 

nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự, 91 tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng 

tiền. Điều tra, làm rõ 35/40 vụ, đạt 87,5% kế hoạch, trong đó án rất nghiêm trọng đã 

điều tra làm rõ 100% (05/05 vụ). Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phát động phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 21 cuộc có 482 người tham gia; cảm hóa giáo dục 

323 đối tượng vi phạm pháp luật. Triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo về việc 

“Vận động nhân dân xã Đông Bình không vi phạm pháp luật về môi trường”; đồng 

thời thường xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạmvề quản lý kinh tế, về môi 

trường ...  

- Công tác tuần tra kiểm soát và lập lại trật tự an toàn giao thông:Lực lượng 

cảnh sát giao thông phối hợp với PC 67 Công an tỉnh tổ chức tuần tra đường bộ 355 

cuộc, có 1.828 lượt đ/c tham gia, phát hiện và lập biên bản 261 trường hợp, phạt hành 

chính 395 trường hợp với số tiền 432,98 triệu đồng. Lực lượng Công an xã, phường 

tuần tra 574 cuộc, có 4.370 lượt đồng chí tham gia; phát hiện và lập biên bản 317 

trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 293 trường hợp với số tiền 154,9 triệu đồng, 

nhắc nhở 917 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường. 

- Cháy:xảy ra 01 vụ cháy, ước thiệt hại tài sản khoảng 370 triệu đồng. So cùng 

kỳ số vụ không tăng giảm, giảm 02 người bị thương, thiệt hại tài sản tăng khoảng 

214triệu đồng.  

3. Lĩnh vực Nội chính 

-Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 

                                              
18

Tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất (02 đợt), quân số 148 đ/c; dân quân cơ động (02 đợt) quân số 165 đ/c; 

dân quân binh chủng chiến đấu đợt 1 quân số 89 đ/c; tự vệ cơ quan đợt 1 quân số 70 đ/c; giáo dục KTQP cho học 

sinh THPT quân số 450 em.Đưa tập huấn SQDB khung B, cán bộ SQTT, CHT, phó CHT, cán bộ bt/DQxã, 

phường tập huấn ở trường quân sự tỉnh quân số 46 đ/c; tập huấn cán bộ ấp, khóm đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu 

đội trưởng quân số 83 đ/c. 
19

 Trong đó: vi phạm về trật tự xã hội 54 vụ, kinh tế 35; ma túy 05 vụ;  môi trường 01 vụ; cháy 01 vụ; tai nạn 

giao thông 15 vụ; tai nạn khác 08 vụ. 
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+ Thanh tra: Tổ chức 02 cuộc thanh tra
20

. Kết quả: công bố kết luận thanh tra 

đột xuất tại trường Mẫu giáo Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa;kết thúc và dự thảo kết luận thanh 

tra tại đơn vị xã thuận An. 

+ Về tiếp công dân: 53 lượt bằng 53 người đến phản ánh, kiến nghị, yêu cầu. 

Nội dung chủ yếu về đất đai, giải tỏa đền bù, vấn đề công khai tài chính, giải đáp pháp 

luật có liên quan.  

+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, yêu cầu: trong 6 tháng đã nhận 47 đơn (01 

đơn khiếu nại và 46 đơn phản ánh, kiến nghị, yêu cầu). Kết quả đã giải quyết xong đơn 

khiếu nại và đã giao cho các ngành chức năng tham mưu giải quyết 46 đơn phản ánh, 

kiến nghị theo quy định. 

+ Công tác phòng, chống tham nhũng: tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo của các ngành, các cấp thị xã đến cơ sở. Việc triển khai thực hiện các biện pháp 

giữa công tác phòng và chống ngày càng đồng bộ, từ đó trong 6 tháng đầu năm trên 

địa bàn thị xã chưa phát hiện trường hợp nào có liên quan đến tham nhũng phải xử lý. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp 

tục được triển khai tích cực;100% cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản 

năm 2017 đã thực hiện xong theo quy định.  

- Công tác Tư pháp, thi hành án và hòa giải cơ sở 

+ Công tác tư pháp: tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật mới: Luật Tín 

ngưỡng tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại 

thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Luật Thủy lợi; Luật 

chuyển giao công nghệ ( sửa đổi); Luật Cảnh vệ; Luật Du lịch; Luật Trợ giúp pháp lý( 

sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và Luật Trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước... được 23 cuộc có 842 đại biểu tham dự. Ngoài ra các cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành thị xã tổ chức thực hiện tốt sinh hoạt “Ngày pháp luật”; Đồng 

thờituyên truyền trên sóng phát thanh được 14 giờ, nội dung về Luật Quản lý tài sản 

công; Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.  

+ Công tác hòa giải cơ sở: tổ hòa giải ấp, khóm tiếp nhận 34 đơn, nội dungtranh 

chấp đất đai 10 đơn; dân sự 23 đơn. Đưa ra hòa giải: 34 đơn. Kết quả hòa giải thành: 

33 đơn,đạt 97,06%; không thành: 01 đơn, chiếm 2,94%. 

+ Công tác thi hành án dân sự: Trong 6 tháng đầu năm cơ quan thi hành án thụ 

lý mới 372 việc, nâng tổng số phải thi hành đến thời điểm này là 768 việc, tăng 76 việc 

so với cùng kỳ. Trong đó, số việc có điều kiện thi hành án 540 việc, chiếm tỷ lệ 

70,31%, (trong đó đã giải quyết xong 239việc, đạt tỷ lệ 44,26%); chưa có điều kiện thi 

hành là 216 việc, chiếm tỷ lệ 28,13%, ủy thác 12 việc, chiếm 1,56%.Về tổng số tiền 

phải thi hành là 54,68 tỷ đồng, trong đó có điều kiện giải quyết là 24,8 tỷ đồng (đã giải 

quyết xong 9,1/24,8 tỷ đồng, đạt 36,72%, so cùng kỳ năm trước tăng 3,3 tỷ đồng), 

chưa có điều kiện giải quyết là 33,55 tỷ đồng. 

- Công tác Nội vụ 

+Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền:Tổ chức sắp xếp viên chức sự 

nghiệp, giao biên chế công chức hành chính và chấm dứt hợp đồng làm chuyên môn, 

nghiệp vụ ở các phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã; hoàn thành đề án và tổ 

chức sáp nhập các trường tiểu học, mẫu giáo; trình Sở Nội vụ phê duyệt đề án vị trí 

việc làm ở các phòng, ban.Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm văn hóa và học tập cộng 

đồng các xã; bổ nhiệm lại phó phòng Nội vụ,Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 09 cán bộ trường học, kéo dài 
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Thanh tra việc chấp hành các quy định về tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản tại UBND xã Thuận An; Thanh 

tra đột xuất tại trường Mẫu giáo Mỹ Hòa về lĩnh vực kinh tế - xã hội. 
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thời gian giữ chức vụ đối với Phó phòng Dân tộc; tuyển dụng không qua thi tuyển đối 

với 04 công chức xã, phường; điều động 03 công chức, 09 viên chức. Giải quyết cho 

01 công chức, 01 viên chức thôi việc theo nguyện vọng; thông báo nghỉ hưu đối với 01 

công chức, 01 viên chức...; Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự 

phường Đông Thuận; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Thành Phước. 

+ Công tác cán bộ và thực hiện chế độ chính sách:chi trả, hỗ trợ thù lao cho Phó 

Chủ tịch hội đặc thù có phạm vi hoạt động trên địa bàn thị xã; chuyển xếp lương, cho 

cho 08 cán bộ, 04 công chức, 08 người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo trình 

độ đại học; Chi trả tiền lương, chế độ BHXH cho chỉ huy phó thứ 2 Ban Chỉ huy quân 

sự các xã loại 1, loại 2. Giải quyết trợ cấp nghỉ việc 1 lần cho 01 công chức, 06 người 

hoạt động không chuyên trách và 1 nhân viên hợp đồng với số tiền 89.750.000đ. Hoàn 

chỉnh hồ sơ nâng lương thường xuyên và trước hạn đợt 1/2018 cho 249 cán bộ công 

chức, viên chức; hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 28 lượt CBCCVC với số tiền 

96.859.000đ. 

- Công tác cải cách hành chính:tổng kết công tác cải cách hành chính năm 

2017 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết đều được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của thị xã, xã, phường theo đúng quy định.Trong 6 tháng Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thị xã đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 4.342 hồ sơ các loại thuộc 190/190 

thủ tục hành chính trên 8 lĩnh vực gồm: Tư pháp - Hộ  tịch; Đất đai, TN, MT; Xây 

dựng, QLĐT; Đăng ký kinh doanh;  Nội vụ; Lao  động Thương binh và Xã hội; Nông 

nghiệp và PTNT; Văn hóa, thông tin và truyền thông, TT và DL.Cuối năm 2017 thị xã 

được tỉnh công nhận, xếp hạng ba về chỉ số cải cách hành chính. 

- Thực hiệnkế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 12/4/2018 của Ban Chỉ đạo thị xã về 

kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, trong tháng 5 đã tổ chức kiểm tra một số xã, phường và phòng ban, kết quả 

chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. 

- Công tác thi đua khen thưởng:Tham dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng cụm huyện, thị xã, thành phố tại thành phố Vĩnh Long, đồng thời đăng ký 

các chỉ tiêu thi đua cụm huyện, thị xã, thành phố năm 2018; tổ chức Hội nghị tổng kết 

phong trào thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 

2018,qua đó, Chủ tịch UBND thị xã ban hành quyết định khen thưởng thành tích thi 

đua năm 2017 cho 42 tập thể và 650 cá nhân, trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho 

07tập thể và 29 cá nhân;UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 05 tập thể và Cờ thi 

đua của Chính phủ 01 tập thể. Tổ chức xét và công nhận sáng kiến, giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cho 713 cá nhân, kết quả có 566 sáng kiến, giải pháp 

được công nhận. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng 

gương điển hình tiên tiến giai đoạn 1 (2016 – 2018) và đón nhận Huân chương Lao 

động hạng Nhì. 

- Công tác Tôn giáo - Dân tộc: Thường xuyên quán triệt các chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo trong tình hình mới đến 

các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc trên địa bàn. Tình hình hoạt động tôn giáo, 

các hội bình thường, ổn định; các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, 

pháp luật Nhà nước. Nhân dịp tết Chol Chnăm Thmây các đoàn trung ương, tỉnh, các 

ban ngành thị xã và UBND xã, phường tổ chứcchúc tết và tặng 530 phần quà cho chùa, 

hộ nghèo, cận nghèo, người có uy tín, cán bộ hưu trí với tổng số tiền 114,9 triệu đồng; 

gặp gỡ, chúc Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 và tặng 654 phần quà cho đồng bào dân 

tộc Hoa, hộ nghèo, cận nghèo… với tổng số tiền 370,15 triệu đồng.Tham dự Đại hội 

đại biểu nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam chi hội Hưng Bình 

tự. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình  kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát 

triển. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp có nhiều chuyển biến 

tích cực, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ; việc 

quản lý tài nguyên - môi trường được quan tâm hơn. Công tác quản lý đầu tư, rà soát 

xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện tốt; các ngành công nghiệp , 

dịch vụ đều có bước phát triển ổn định và tăng so với cùng kỳ. Việc nâng chất các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp, các ngành tập trung quan tâm, nhất là 

đốivớicác tiêu chí về môi trường, thu nhập…. Các hoạt động thông tin truyền thông, 

văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi nổi, phong phú. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các chế độ chính sách đối với 

người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

được thực hiện đảm bảo, kịp thời. Đời sống nhân dân ổn định, tình hình chính trị và 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, thì vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: 

- Sản xuất nông nghiệp tuy được quan tâm nhưng diện tích sản xuất các vụ lúa 

không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân là do nông dân đã chuyển đổi sang trồng màu, 

cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao hơn. 

- Một số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệpkém hiệu quả, cầm chừng 

và trong chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; Thành viên hội đồng quản trị HTX phần lớn 

trình độ, năng lực còn hạn chế nên việc điều hành hoạt động còn lúng túng, vốn góp của 

thành viên còn quá ít nên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao.  

- Tiến độ xây dựng của một số công trình, dự án chậm so với kế hoạch. 

- Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị còn tồn tại tình trạng lấn chiếm 

lòng, lề đường để mua bán, xây dựng nhà ở, công trình trái phép, xây dựng không theo 

quy hoạch còn diễn ra nhưng chưa kịp thời phát hiện ngăn chặng, xử lý. 

-Tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn cao đối với cấp THCS; công tác phòng 

chống dịch bệnh trên người và vật nuôi tuy được quan tâm thực hiện nhưng dịch bệnh 

vẫn còn xảy ra trên địa bàn. 

- Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp,chưa được kiềm 

chế đẩy lùi, tai nạn giao thông tăng trên cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ. 

-Cải cách hành chính tuy có nhiều chuyển biến, những vẫn còn một ít cán bộ 

công chức chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, quy tắc ứng xử. 

IV.NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2018 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, các ngành, các cấp cần nâng cao trách nhiệm, 

tích cực, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi mục tiêu, 

kế hoạch năm 2018. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của từng ngành, địa 

phương; thời gian tới cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Kinh tế 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 

của Chính phủ; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2018 

của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tích cực hỗ 

trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng cường đối thoại 

với các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi, đúng quy định của pháp luật. Tiếp 
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tục thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, củng cố các Hợp tác xã và tổ hợp 

tác trên địa bàn thị xã.  

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch dứt điểm lúa hè thu và xây dựng kế hoạch xuống 

giống vụ Thu Đông theo đúng lịch thời vụ. Thực hiện tốt kế hoạch cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, khuyến 

khích người dân phát triển sản xuất; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống các 

loại bệnh dịch.Thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lỡ để xây dựng kế 

hoạch phòng chống, di dời đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về đất đai; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến tranh chấp đất đai, 

lấn chiếm đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép. Tăng cường công tác 

kiểm tra, theo dõi và quản lý việc khai thác khoáng sản trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện thu, chi ngân sách đúng dự toán và Luật Ngân sách Nhà 

nước; đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch trong việc thẩm định, lập dự toán, phê 

duyệt và thanh quyết toán ngân sách; hạn chế các khoản chi phí phát sinh ngoài kế 

hoạch. Tập trung thu ngân sách, quan tâm khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là 

các nguồn thu đạt thấp.  

2. Văn hóa – xã hội 
- Tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 

2025. Phối hợp với tỉnh tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2017 -   

2018. Xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường học; sắp xếp ổn 

định nhân sự các trường sáp nhập. Tổ chức thực hiện tốt lễ khai giảng năm học mới 

2018 -2019. Triển khai kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên, học sinh trong dịp hè.  

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, công tác khám, chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảm bảo cung cấp đủ cơ số thuốc, vật tư hoá chất, …cho 

công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và hoạt động y tế tế. Tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về các hoạt động y dược trên địa bàn.Tổ chức thực hiện tốt các 

chương trình Dân số KHHGĐ để duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2018 ổn định 

từ 0,8 - 1%.  

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các 

hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa, chính trị có ý nghĩa trên 

địa bàn thị xã; Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là tham 

dự Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII năm 2018.Phối hợp với Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư du lịch tỉnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của thị xã; 

kêu gọi xã hội hóa đầu tư các điểm du lịch trong quy hoạch.Tích cực thực hiện các giải 

pháp giữ vững và nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa" gắn với nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị. 

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội, trọng tâm là các chính sách về giảm 

nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường công tác kiểm tra việc chi 

trả chế độ hỗ trợ thường xuyên, đột xuất cho các đối tượng chính sách. Tổ chức tốt các 

hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sỹ. Tiếp tục vận động quỹ “Vì 

người nghèo” và an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tácchăm sóc và bảo vệ trẻ em, bình 

đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội. 

3. Quốc phòng – an ninh – nội chính 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 77 và Nghị định 133 của Thủ tướng 

Chính phủ;thực hiện củng cố xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự 
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vệ, dự bị động viên đúng theo quy định, đồng thời tổ chức huấn luyện các đối tượng 

đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đông Bình; phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Mỹ Hòa đạt yêu cầu đề ra.Thực hiện tốt các 

bướcchuẩn bị cho việc giao quân năm 2019 đủ số lượng và đạt chất lượng tốt. Tổng 

kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 765 của quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng 

huấn luyện giai đoạn 2013 - 2018. 

- Tập trung đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, phối hợp phát động 

phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; nắm chắc và xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng 

tuyên truyền, phát triển đạo trái phép. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao 

thông trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật về ATGT nhằm 

giảm thiểu tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tăng 

cường vai trò của chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, 

chống tội phạm và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, tập trung đối 

thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo kết hợp với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo theo Luật định.  

- Tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt ở các xã có nhiều 

đồng bào dân tộc; làm tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác hòa giải 

ở cơ sở. 

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018. Thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thực 

hiện đúng, đủcác bước đánh giá phân loại cán bộ, công chức năm 2018. Xây dựng kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

- Thủ trưởng các phòng, ban chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị 

quyết trình HĐND thị xã tại kỳ họp cuối năm 2018. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND 

thị xã Bình Minh./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ BÌNH MINH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU  
(Đính kèm Báo cáo số74/BC-UBND, ngày29 6//2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh) 

 

 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch 

năm 2018 

Kết quả 

thực hiện 6 

tháng đầu 

năm 2018 

Tăng/giảm

so cùng kỳ 

1 2 3 4 5  

I  CHỈ TIÊU KINH TẾ  

1 
Tốc độ giá trị sản xuất Công nghiệp % 10 11,91 1,59 

Giá sản xuất công nghiệp Tỷ đồng 973 489,31 50,29 

2 
Tốc độ tăng Tổng mức bán lẻ hàng hoá % 11 12,09 2,37 

Giá trị tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 4.145,2 1.902,33 205,22 

3 
Tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống % 12 11,49 -0,2 

Giá trị các ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống Tỷ đồng 761,5 489,51 50,44 

4 

Tốc độ tăng Giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản tăng % 1 1,38 -0,36 

Giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản Tỷ đồng 1.685,5 738,54 10,02 

+ Tốc độ tăng Giá trị sản xuất nông nghiệp % 0,8 1,47 1,15 

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp Tỷ đồng 1.592,8 690,14 9,97 

5 

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy     

   + Hộ dân đô thị đạt % 99,5 99,6 0,04 

   + Hộ dân nông thôn đạt % 75 71,94 4,5 

6 
Thu ngân sách trên địa bàn tỷ đồng 70 37 3 

Tổng chi ngân sách địa phương tỷ đồng 278,672 186 37 

7 Thu nhập bình quân đầu người  tr.đồng/người/năm 44 Tính cuối năm 

II CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI     

8 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức   % 0,8 - 1 Tính cuối năm 
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9 Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dưới % 11 10,96 -0,17 

10 Tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi vào mẫu giáo % 85 85 = 

11 Tỷ lệ huy động trẻ từ 5 tuổi vào mẫu giáo  % 100 100 = 

12 Tỷ lệ huy động trẻ từ 6 tuổi vào lớp 1  % 100 100 = 

13 Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân %/tổng dân số 81 89,21 7,5 

14 Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới % 
0,6%=144 

hộ 
Tính cuối năm 

15 

Cơ cấu lao động:     

- Tỷ lệ lao động Phi nông nghiệp chiếm % 80 Tính cuối năm 

- Tỷ lệ lao động Nông nghiệp chiếm % 20 Tính cuối năm 

16 Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt % 55 Tính cuối năm 

 Trong đó: tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp/ 

chứng chỉ từ sơ cấp nghề trở lên chiếm 
% 40   

17 Tạo thêm việc làm mới lao động 3.000 1.715 -104 

18 Chất thải, nước thải các cơ sở y tế được thu gom và xử lý % 100 100 = 

19 Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom % 89,5 89,5 1 

20 Ba phường đăng ký thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị % 
92 (25/27 

nội dung) 
Tính cuối năm 

III CÁC CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG, AN NINH, NỘI CHÍNH  

21 Giao quân về trên đạt chỉ tiêu trên giao Thanh niên 96 96 = 

22 Củng cố phát triển lực lượng dân quân tự vệ  % 1,2 1,27 0,05 

23 Tỷ lệ đơn đưa ra hoà giải cấp cơ sở (hòa giải thành) % 85 97,06  

24 Kết quả thi hành án đạt (án có điều kiện thi hành)  % 74 44,26 -1,6 
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