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BÁO CÁO 
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh tháng 7 và kế hoạch tháng 8 năm 2018 
 

 

Phần 1 

BÁO CÁO THÁNG 7 NĂM 2018 

Căn cứ chương trình công tác quí III năm 2018, trong tháng 7 năm 2018, UBND 

thị xã đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả 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 ước đạt 115,69 t  

đồng, tăng 7,82% so tháng trước và tăng 61,73% so cùng kỳ. Nâng tổng giá trị sản 

xuất 07 tháng ước đạt 601,91 t  đồng, chiếm 60,86% so kế hoạch, tăng 65,16% so 

cùng kỳ, trong đó: kinh tế nhà nước ước đạt 25,59 t  đồng, tăng 59,21% so cùng kỳ, 

kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 444,34 t  đồng, tăng 27,55% so cùng kỳ, kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 133,99 t  đồng. 

1.2. Thương mại - dịch vụ  

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá trong tháng đạt 324,83 t  đồng, tăng 1,01% so 

tháng trước và tăng 17,66% so cùng kỳ. Nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa 7 tháng ước 

đạt 2.227,28 t  đồng, đạt 59,75% kế hoạch và tăng 12,88% so cùng kỳ. 

- Doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 83,92 t  đồng, giảm 0,17% so tháng 

trước và tăng 16,65% so cùng kỳ. Nâng tổng doanh thu dịch vụ 7 tháng ước đạt 573,47 

t  đồng, đạt 59,03% kế hoạch và tăng 12,22% so cùng kỳ.  

2. Sản xuất Nông nghiệp 

2.1. Trồng trọt: 

- Vụ lúa Hè thu: diện tích xuống giống là 2.706,03ha, đạt 96,64% so kế hoạch, 

giảm 170,11 ha so cùng kỳ, hiện đã thu hoạch dứt điểm; năng suất lúa ước đạt 5,53 

tấn/ha, tăng 1,3 tấn/ha so cùng kỳ, sản lượng ước đạt 14.956,22 tấn. 

- Vụ lúa Thu Đông: Trong tháng xuống giống 1.421 ha, nâng diện tích xuống 

giống đến nay là 1.471 ha, giảm 828,64 ha so với cùng kỳ. Hiện trà lúa đang giai đoạn 

mạ 976 ha, đẻ nhánh 495 ha đang sinh trưởng và phát triển tốt. 

- Cây màu: Trong tháng xuống giống 262,4 ha, lũy kế đến nay đạt 5.141,37 ha 

so với cùng kỳ tăng 292,56 ha. Diện tích thu hoạch trong tháng ước đạt 180,18 ha, so 

với cùng kỳ giảm 25,42 ha; năng suất ước đạt 20,04 tấn/ha, so với cùng kỳ 0,12 tấn/ha; 

sản lượng ước đạt 81.756,82 tấn, so với cùng kỳ tăng 3.618,78 tấn. 
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- Cây lâu năm: Tổng diện tích toàn thị xã hiện có ước đạt 3.501,3 ha, tăng 144,2 

ha so cùng kỳ, tổng sản lượng đạt 19.980,5 tấn, tăng 171,4 tấn so cùng kỳ.  

- Khuyến nông: Tổ chức tạp huấn và chuyển giao giống, vật tư cho 04 mô hình: 

mô hình trồng nấm rơm cải tiến tại xã Đông Thành, quy mô 30ha; mô hình sản xuất 

rau an toàn sử dụng phân hữu cơ sinh học tại xã Thuận An, quy mô 01ha; mô hình 

chăn nuôi dê sinh sản theo hướng an toàn sinh học tại xã Mỹ Hòa; mô hình chuỗi liên 

kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng.  

2.2. Chăn nuôi - thủy sản:  

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc hiện có ước đạt 19.096 con, giảm 245 con so 

tháng trước, giảm 1.051 con so cùng kỳ; Tổng đàn gia cầm trong tháng ước đạt 330.100 

con, so với cùng kỳ giảm 6.100 con. Trong tháng tiêm phòng (đợt 2) cho 2.202 con gia 

súc và tiêm phòng cho 44.444 con gia cầm. 

- Thủy sản: Diện tích nuôi cá trong tháng ước đạt 86,64 ha; diện tích thu hoạch trong 

tháng ước đạt 4,95 ha, so với cùng kỳ giảm 0,9 ha; sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 

90,49 tấn, so với cùng kỳ giảm 15,56 tấn. Trong đó diện tích nuôi cá tra 10,54 ha; diện tích 

thu hoạch trong tháng ước đạt 0,25 ha, so với cùng kỳ giảm 0,1 ha; sản lượng thu hoạch trong 

tháng ước đạt 55 tấn, so với cùng kỳ giảm 24,45 tấn. Sản lượng khai thác thu  sản trong 

tháng ước đạt 67,20 tấn, so với cùng kỳ giảm 1,38 tấn, nâng tổng sản lượng khai thác từ đầu 

năm đến nay ước đạt 433,62 tấn, so với cùng kỳ giảm 8,60 tấn. 

2.3. Thủy lợi: nghiệm thu và đưa vào sử dụng 05/05 công trình: Kiên cố hóa 

đập Hai Dẹm, xã Mỹ Hòa; Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Bằng Lăng, phường Đông 

Thuận; Nâng cấp cải tạo đập Ông Chiêu, xã Đông Bình; Nạo vét kết hợp đắp bờ bao 

kênh ngọn rạch lá, xã Thuận An; gia cố đoạn sạt lở sông Phù Ly, ấp Đông Hậu, xã 

Đông Bình. 

2.4. Phòng chống thiên tai: trong ngày 11/7/2018 trên địa bàn xảy ra mưa lớn 

kéo dài kèm theo dông, lốc, kết quả đã làm tốc mái 10 căn nhà. Đã chỉ đạo cho các cơ 

quan chuyên môn, UBND xã Đông Thành, Đông Bình và phường Đông Thuận sử 

dụng lực lượng 04 tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà tạm thời, lập biên bản xác 

định thiệt hại. Trong tháng thu quỹ phòng chống thiên tai được 583/657 triệu đồng, đạt 

88,74% kế hoạch. Tiếp tục phân công trực phòng chống thiên tai để theo dõi tình hình 

diễn biến thời tiết và tình hình sạt lở dọc các tuyến sông trên địa bàn.  

2.5. Phát triển nông thôn: 

- Chương trình nước: trong tháng lắp đặt mới thêm 31 đồng hồ, nâng tổng số hộ 

sử dụng nước máy lên 19.206/23.261 hộ, chiếm 82,57%/tổng số hộ (trong đó đô thị 

chiếm 8.782/8.816 hộ chiếm 99,6%, nông thôn 10.424/14.445 hộ chiếm 72,16%). 

- Điện năng: trong tháng đã chuyển 06 hộ từ câu đuôi sang điện kế chính, nâng 

tổng số hộ sử dụng điện kế chính là 23.652 hộ, chiếm 98,66%, câu đuôi 319 hộ, chiếm 

1,33%. 

- Nông thôn mới: lập danh sách cử cán bộ xã, phường, thị xã dự lớp tập huấn 

xây dựng nông thôn mới do tỉnh tổ chức; lắp đặt các pano tuyên truyền nông thôn 

mới… 

  3. Tài nguyên và Môi trường: công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tiếp 

tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo dự án VLAP, trong tháng đã cấp 
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14 giấy, nâng tổng số giấy đã phát là 14.187/14.934 giấy đủ điều kiện, đạt 95%; cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất 44 hồ sơ, với diện tích là 34.588,1m
2
; xác nhận 05 

hồ sơ đăng ký bảo vệ môi trường. Thẩm định bổ sung 03 công trình vận động: đê bao 

sông cái vồn; cánh đồng lớn; hệ thống thủy lợi 03 xã. 

4. Xây dựng cơ bản và quản lý đô thị 

- Xây dựng cơ bản: trường tiểu học Cái Vồn B đã hoàn thành chuẩn bị nghiệm 

thu đưa vào sử sụng; tiếp tục thực hiện các công trình xây dựng cơ bản: Trụ sở làm 

việc UBND xã Đông Bình, khối lượng thực hiện đạt 40%; trường Mầm Non Hoa 

Hồng 1, khối lượng thực hiện đạt 30%; mở rộng trung tâm GDNN - GDTX, khối 

lượng thực hiện đạt 65%; đường liên xã Đông Bình - Đông Thành, hạng mục mặt 

đường, khối lượng thực hiện đạt 60%; cải tạo nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Cái 

Vồn B đạt chuẩn Quốc gia, khối lượng thực hiện đạt 90%; Cầu rạch Chùa Dưới, xã 

Đông Bình, khối lượng thực hiện đạt 85%; cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thị xã 

Bình Minh, khối lượng thực hiện đạt 20%; trường THCS Thành Phước, khối lượng 

ước đạt 5%….  

- Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư: Thông báo đến hạn 10 năm cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ cho các hộ mua nền nhà thuộc đối tượng chương trình cụm tuyến 

dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 1, tổng số hộ dân đã nộp là 156/1.091 hộ với số tiền 1,16 

t  đồng. Ngoài ra nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình công viên cụm dân cư vùng 

ngập lũ xã Đông Thạnh và Cầu Phù Ly thuộc cụm dân cư vùng ngập lũ xã Đông Thạnh, 

khối lượng thực hiện đạt 60%. 

- Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã trong tháng cấp 19 giấy phép xây 

dựng với diện tích xây dựng 1.661m
2
; 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 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 04 cuộc, kết quả 

nhắc nhở 31 trường hợp vi phạm. Đội trật tự xây dựng đô thị kết hợp với UBND phường 

Đông Thuận và Thành phước tổ chức kiểm tra 20 trường hợp xây dựng, kết quả lập biên 

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

5. Thu chi ngân sách: Tổng thu ngân sách đến 09/7/2018 đạt 204,9 t  đồng, 

đạt 73,53% kế hoạch, trong đó, thu trên địa bàn 38,8 t  đồng, đạt 55,43% kế hoạch. 

Tổng chi ngân sách thị xã đến 09/7/2018 đạt 200,1 t  đồng, đạt 71,8% kế hoạch; trong 

đó chi ngân sách xã, phường 19,1 t  đồng, đạt 53,06% kế hoạch. Nhìn chung tình hình 

thu chi cơ bản thực hiện đảm bảo theo quy định.  

 II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI  

1. Giáo dục và Đào tạo: phối hợp thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn 

kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và THPT Quốc gia năm 2018. Tiếp tục đầu tư, sửa chữa, duy 

tu các trường, trang thiết bị, nhất là các trường đăng ký đạt chuẩn năm 2018. Tổ chức 

công tác trực hè và bảo quản cơ sở vật chất tại các trường trên địa bàn, qua kiểm tra 

các trường thực hiện nghiêm túc việc trực hè và bảo quản cơ sở vật chất. Tổ chức tốt 

các lớp bồi dưỡng trong hè cho cán bộ quản lý và giáo viên.  

2. Hoạt động Y tế - chăm sóc sức khoẻ  

- Trong tháng trên địa bàn không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm ở người; công 
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tác kiểm tra, tuyên truyền, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm được tăng cường. 

Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến, đã khám chữa bệnh 33.583 

lượt người, giảm 837 lượt người khám so với tháng trước.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, 

chế biến thực phẩm. Đoàn kiểm tra chuyên ngành phối họp với các cơ quan chức năng 

tiến hành kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh thực phẩm, có 09/22 cơ sở vi phạm và bị xử 

phạt với số tiền 7,9 triệu đồng.  

- Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai thực hiện, trong tháng ghi 

nhận thêm 12 ca sốt xuất huyết (tăng 06 ca so tháng trước), không có ca mắc tay chân 

miệng (không tăng giảm so tháng trước). Đẩy mạnh tuyên truyền về dân số kế hoạch 

hoá gia đình, tính đến tháng 7/2017 thực hiện 1.717 ca sử dụng các biện pháp tránh 

thai, đạt 62% KH. Tổng số trẻ mới sinh ra trong tháng là 64 trẻ, giảm 05 trẻ so cùng 

kỳ. 

- Tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2018, tổng số người dân tham gia bảo hiểm y tế 

trên địa bàn thị xã là 64.755 người, chiếm 88,66% dân số (trừ dân số đi khỏi địa 

phương). 

3. Hoạt động Văn hoá - Thể thao và công tác truyền thanh 

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Hội thi Báo cáo viên 

giỏi năm 2018 cấp thị xã; Đại hội Hội Người tù kháng chiến; hội thi “Tìm hiểu kiến 

thức về gia đình” cấp thị xã nhân dịp ngày Gia đình Việt Nam; phối hợp Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ mittinh hưởng ứng “Ngày Thế giới 

phòng chống ma túy”. Đồng thời tham gia thi đấu môn Đá cầu, Taekwondo trong 

khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh. 

- Hoạt động Thông tin - Truyền thông: Tuyên truyền chào mừng k  niệm ngày 

Quốc tế Thiếu nhi 01/6 gắn với tháng hành động “Vì trẻ em”; ngày Gia đình Việt Nam; 

70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1984-

11/6/2018); 107 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-

5/6/2018); 106 năm ngày sinh cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2018); 

93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1952-21/6/2018); các hoạt động kỳ 

thi tốt nghiệp PTTH năm học 2017 - 2018; ngày Dân số Thế giới (11/7); 68 năm ngày 

Truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2018); Hưởng ứng ngày Thế 

giới không thuốc lá và tuần lễ không thuốc lá,...; biên tập sản xuất 62 chương trình thời 

sự, chuyên mục và ca nhạc; sử dụng và đưa 192 tin, 62 bài, 04 phỏng vấn, 01 phóng sự, 

02 mẫu chuyện người tốt việc tốt; cộng tác về Đài phát thanh - truyền hình tỉnh 30 tin 

và 01 phóng sự.  

- Công tác quản lý Nhà nước về các dịch vụ văn hoá và thông tin: trong tháng tổ 

chức kiểm tra 02 cuộc với 16 cơ sở kinh doanh, kết quả nhắc nhỡ 05 cơ sở vi phạm. 

4. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, An sinh xã hội 

- Trong tháng đã mở 08 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 182 học viên; 

tư vấn và giới thiệu cho 259 lao động, lũy kế từ đầu năn đến nay đã tư vấn và giới 

thiệu việc làm cho 1.974 lao động, đạt 65,8% kế hoạch; đưa 02 lao động đi làm việc ở 

ngoài nước, lũy kế từ đầu năm đến nay đã đưa 79 lao động đi làm việc ở ngoài nước, 

đạt 60,76%. 
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- Đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội: chi trợ cấp cho 532 đối tượng chính 

sách với tổng kinh phí là 835.272.000 đồng; chi bảo trợ xã hội (BTXH) cho 2.785 đối 

tượng với tổng kinh phí là 972.405.000. Ngoài ra còn thực hiện tốt các chính sách xã 

hội khác như: chi trợ cấp đột xuất cho 03 gia đình có nhà bị thiên tai ở xã Đông Thạnh 

và Hội chữ thập đỏ xã Mỹ Hòa với số tiền 23.170.000 đồng, mai táng phí 17 đối tượng 

BTXH với số tiền 91,8 triệu đồng, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho 564 gia đình với số tiền 

282 triệu đồng,...; phối hợp với Hội cựu chiến binh thị xã sửa chữa 03 căn nhà cho hội 

viên với số tiền 75 triệu đồng. 

- Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới: phối hợp với mạnh thường 

quân trao 23 xuất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 50 triệu đồng; 

duy trì cấp thực phẩm cho trẻ em mồ côi với số tiền 11.340.000 đồng; đưa 06 học sinh 

nghèo học giỏi tham dự chương trình cặp lá yêu thương ở tỉnh; 10 em học sinh nghèo 

tiêu biểu tham dự diễn đàn trẻ em cấp tỉnh. 

 III.  QUỐC PHÒNG - AN NINH - NỘI CHÍNH 

1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm kíp trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo đúng theo 

quy định. Tăng cường quy chế phối họp giữa lực lượng Quân sự - Công an; tổ chức 

huấn luyện dân quân binh chủng, quân số 85/89 đồng chí; dân quân cơ động (đợt 2) 

quân số 84/84 đồng chí; tự vệ cơ quan, quân số 74/74 đồng chí; công bố ý định diễn tập 

chiến đấu phòng thủ xã Đông Bình. Tổ chức họp mặt gia đình tân binh tiêu biểu năm 

2018; xây dựng kế hoạch công tác tuyển quân năm 2019.  

2. An ninh chính trị - trật tự ATXH   

- Tình hình an ninh chính trị: được giữ vững. 

- Tình hình trật tự xã hội: trong tháng xảy ra 13 vụ, làm chết 01 người, bị 

thương 03 người, thiệt hại tài sản khoảng 417 triệu đồng; so với tháng trước giảm 01 

vụ (13/14). Trong đó: vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 09 vụ, làm bị thương 

03 người, thiệt hại tài sản 417 triệu đồng; tệ nạn xã hội đã triệt xóa 03 tụ điểm; tai nạn 

khác 01 vụ; tai nạn giao thông xảy ra không xảy ra, so tháng trước giảm 03 vụ, chết 

giảm 02 người, bị thương giảm 10 người. 

- Công tác tuần tra kiểm soát và lập lại trật tự an toàn giao thông: đã phối hợp 

PC67 Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát được 92 cuộc, có 371 lượt đ/c tham gia, phát 

hiện và lập biên bản 12 trường hợp vi phạm; xử phạt hành chính 27 trường hợp với số 

tiền là 27,19 triệu đồng. Công an xã, phường tuần tra 134 cuộc, có 984 lượt đ/c tham 

gia, phát hiện lập biên bản xử lý 19 trường hợp với số tiền 2,5 triệu đồng và nhắc nhở 

75 trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường. 

Ngoài ra, trong tháng lực lượng công an thực hiện tốt các mặt công tác khác 

như: phòng, chống tội phạm; công tác điều tra xử lý; công tác thi hành án hình sự; phát 

động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; công tác quản lý nhà nước về 

ANTT... 

3. Lĩnh vực Nội chính 

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

- Dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về tài chính ngân sách, 

xây dựng cơ bản tại UBND xã Thuận An. Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về tài chính ngân sách tại phòng Y tế; đồng thời tiếp tục theo dõi 

việc chấp hành kết luận thanh tra tại các đơn vị đã công bố.  
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- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng tiếp 02 lượt công 

dân đến yêu cầu tư vấn giải thích về pháp luật; nhận 05 đơn phản ánh, kiến nghị, đã 

chuyển các ngành chuyên môn giải quyết theo luật định; tiếp tục thực hiện các bước 

xử lý việc lấn chiếm đất Bãi Bồi thuộc dự án khu du lịch Mỹ Hòa đối với hộ ông Dững 

và ông Tất.  

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại phòng Tài 

chinh - Kế hoạch. 

3.2 Nội vụ 

- Công tác tổ chức cán bộ: xây dựng đề án sáp nhập Ban Tổ chức Thị ủy với 

phòng Nội vụ; Ủy ban kiểm tra Thị ủy với Thanh tra thị xã; tổng hợp, chỉnh sửa ý kiến 

đóng góp đề án hợp nhất 02 văn phòng. Thông báo nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí 

đối với 02 công chức; nghỉ việc để hưởng chính sách hưu trước tuổi theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP đối với 01 viên chức.  

- Công tác quản lý chính sách tiền lương: chuyển xếp lương từ ngạch cán sự lên 

chuyên viên cho 04 cán bộ và 05 công chức phường Thành Phước, Cái Vồn, xã Đông 

Bình, Thuận An; cho hưởng phụ cấp thâm niên nghề quân sự đối với 01 Chỉ huy trưởng, 

01 Chỉ huy phó và 02 chính trị viên phó xã Đông Bình và phường Thành phước.  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 03 trường hợp với 

số tiền trên 17,1 triệu đồng (01 cao cấp chính trị; 02 đại học).   

- Công tác thi đua khen thưởng: Trong tháng, UBND thị xã, Chủ tịch UBND 

thị xã khen thưởng biểu dương cho 05 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu trong các phong 

trào thi đua; đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 01 cá 

nhân; giới thiệu 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình quý II/2018 về Hội đồng thị đua 

khen thưởng tỉnh; đồng thời hướng dẫn, thẩm định hồ sơ khen thưởng ngành giáo dục 

năm học 2017 - 2018.  

3.3 Công tác Tôn giáo - Dân tộc: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 

1940/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến 

tôn giáo; tham dự và tặng quà chúc mừng ngày 18/5 tại Ban Đại diện Phật giáo Hòa 

Hảo tỉnh. Hỗ trợ vay vốn cho 11 hộ nghèo theo Quyết định 2085/2016/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 500 triệu đồng. Bổ sung 61 thẻ, điều chỉnh 28 

thẻ BHYTcho người dân tộc trên địa bàn thị xã. 

3.4 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đăng ký, quản lý hộ tịch  

- Công tác tuyên truyền pháp luật: các phòng ban tổ chức sinh hoạt ngày pháp 

luật được 18 cuộc có 178 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia; cấp thị xã, xã, 

phường tổ chức tuyên truyền được 03 cuộc, có 113 lượt người dự, nội dung phổ biến 

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Quy 

hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; nghị định 120, 

121, ngày 06/11/2017 của Chính phủ… Ngoài ra phối hợp với Đài truyền thanh tổ chức 

tuyên truyền phát sóng được 03 giờ, nội dung tuyên truyền về Luật Quản lý nợ công. 

- Về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch: cấp Thị xã giải quyết 89 việc; xã, 

phường giải quyết 1.958 việc, gồm: khai sinh, khai tử, kết hôn, cải chính hộ tịch... 
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- Công tác hoà giải cơ sở: tổng số vụ tranh chấp, nhận mới là 04 đơn. Tổ hòa giải 

ấp, khóm đưa ra giải quyết 03/04 đơn, đạt 75%/tổng số đơn tiếp nhận, kết quả hoà giải 

thành 03/03 đơn, đạt 100%.  

3.5 Công tác cải cách hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã 

trong tháng nhận 1.111 hồ sơ, tháng trước chuyển sang 136 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ 

tháng 7 là 1.247 hồ sơ; đã giải quyết 1.079 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hẹn 489 hồ 

sơ, giải quyết đúng hẹn 590 hồ sơ, còn lại 168 hồ sơ chưa tới hẹn đang xử lý.  

Phần 2 

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2018    

 Trong tháng 8 năm 2018, UBND thị xã sẽ tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ 

trọng tâm như sau:  

1. Về kinh tế 

- Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các 

sản phẩm công nghiệp chủ đạo. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả; 

kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng hoá 

kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vào địa bàn. 

- Tăng cường công tác dự báo, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh trên lúa Thu 

đông để sớm phát hiện, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời đảm bảo an toàn cho 

sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo ngành phối hợp với các xã, phường kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện các công trình thủy lợi. Chủ động ứng phó với tình hình lụt bão, dông lốc, 

tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết để phòng chống thiên tai, chủ động thực hiện 

các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm, thủy sản để nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời. Làm tốt công tác 

phòng trừ các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác kiểm soát 

giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm từ các địa bàn khác vào.  

- Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện 

kịp thời công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, các 

hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án 

đang triển khai thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới, các chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2018. Tăng cường kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện tốt, 

đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy 

định. 

2. Văn hóa - xã hội 

- Chuẩn bị tốt các nhiệm vụ khải giảng năm học mới 2018 - 2019; tổng kết 

nhiệm vụ năm học các cấp học; chỉ đạo tuyển sinh lớp đầu cấp. Tổ chức bồi dưỡng hè 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; rà soát, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị 

học đường, sửa chữa các phòng học hư hỏng, đẩy nhanh thi công hoàn thiện các công 

trình; tổ chức thi tuyển, xét tuyển giáo viên các trường...  
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- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chủ 

động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục tuyên truyền 

vận động người dân tham gia bảo hiểm y tể, nâng tỉ lệ bao phủ bảo hiếm y tế toàn dân 

trên địa bàn đến cuối năm đạt 85%. Tích cực triển khai chiến dịch truyền thông dân số 

lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, 

tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng. Xây dựng kế hạch kiểm tra, quản lý tốt hoạt 

động kinh doanh trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh triển khai thực hiện, giám sát chương 

trình văn hóa văn minh đô thị. 

- Triển khai tốt các hoạt động k  niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thực 

hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng đúng quy định; triển khai các chính sách cho 

người có công, chính sách an sinh xã hội theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai các giải 

pháp, biện pháp giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, xuất khẩu lao động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ 

em, quan tâm hỗ trợ đời sống, giáo dục đối với thanh thiếu niên nghiện ma túy. 

3. Quốc phòng - An ninh, Nội chính 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm túc 

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đông Bình 

năm 2018 đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật 

tự, đặc biệt là tình hình an ninh nông thôn. Tăng cường thực hiện cao điểm tấn công 

trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Thực hiện tốt công tác tuần tra 

vũ trang, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. 

- Tiếp tục triển khai kiểm soát thủ tục hành chính  theo các quy định của Chính 

phủ; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch. 

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật 

các vụ khiếu nại, tố cao của công dân; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến 

nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức, ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương. Quản lý các 

hoạt động tôn giáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của 

UBND thị xã Bình Minh./.  

  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường;  

- Lãnh đạo VP;                               

- Lưu: VT, KTTH.  
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