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  UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN TRÀ ÔN                             Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                        

Số: 108  /BC-UBND                              Trà Ôn, ngày   05  tháng 6 năm 2018 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 

THÁNG 5/2018 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018 

 

  

 I/- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH: 

Chỉ đạo các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện;  

đẩy mạnh tiến độ thực hiện Kế hoạch chiến dịch mùa khô, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo dự án Vlap, tăng cường công tác thu thuế, thu quỹ phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2018; công tác xây dựng nông thôn mới.  

 Tiếp nhận, giải quyết 935 văn bản đến; ban hành 831 văn bản, đảm bảo công tác chỉ 

đạo, điều hành của UBND huyện.  

Thực hiện các kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện có 07 vấn đề, 

đã thực hiện 04 vấn đề, các vấn đề được giải quyết kịp thời, góp phần mang lại hiệu quả 

trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; còn lại 03 vấn đề đang tiếp tục chỉ 

đạo: rà soát, niêm yết, công khai các thủ tục hành chính: Phòng Tài chính- Kế hoạch, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và PTNT, BQL dự án đầu tư xây dựng, 

UBND các xã: Hòa Bình, Tân Mỹ, Phú Thành, Thiện Mỹ, Thuận Thới, Vĩnh Xuân, Xuân 

Hiệp, Trà Côn, thị trấn Trà Ôn; một số đơn vị báo cáo tháng 5/2018 gửi về UBND huyện 

chưa đúng thời gian quy định: Trà Côn, Phú Thành; một số đơn vị chưa báo cáo thu các 

nguồn vận động: UBND các xã: Phú Thành, Lục Sĩ Thành, Thiện Mỹ, Tân Mỹ, Trà Côn, 

Tích Thiện, Thuận Thới, Hựu Thành, Xuân Hiệp.  

 II/- TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH:  

1/- Lĩnh vực kinh tế: 

Triển khai thực hiện 03 mô hình về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, lũy kế 12 mô 

hình, với tổng kinh phí 1,506 tỷ đồng (do tỉnh đầu tư), các mô hình đang thực hiện. 

Thu hoạch vụ lúa Hè Thu với diện tích 3.236 ha/8.937,6 ha, đạt 36,2% KH, năng suất đạt 

6,5 tấn/ha, sản lượng đạt 21.034 tấn, giá bán từ 5.600 đồng- 6.200 đồng/kg, lợi nhuận bình 

quân từ 13- 15 Trđ/ha, diện tích còn lại 5.701,6 ha đang tiếp tục thu hoạch.  

Rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày: xuống giống 340,4 ha, lũy kế 2.652,6 ha, 

đạt 53,04%KH, tăng 874 ha, trong đó rau màu 2.364,1 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 

288,5 ha; đã thu hoạch 650,7 ha, lũy kế 1.807,4 ha, lợi nhuận: Cà phổi, từ 35- 40 Trđ/ha; 

Cải ngọt, từ 60- 70 Trđ/ha; Dưa leo, từ 55- 60 Trđ/ha. 

Vườn cây ăn trái phát triển khá thuận lợi với diện tích 11.699 ha, đạt 95,11%KH, 

tăng 334,7 ha; Cam sành giá từ 10.000- 11.000 đồng/kg, lợi nhuận từ 100- 110 Trđ/ha; 

Bưởi năm roi, giá từ 15.000- 20.000 đồng/kg, lợi nhuận từ 150- 175 Trđ/ha; Chôm chôm, 

từ 6.500- 7.000 đồng/kg, lợi nhuận từ 49- 50 Trđ/ha. 

Chăn nuôi: xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn bò, với tổng số 16 con của 04 

hộ dân tại ấp Mỹ Thuận và ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, đã kịp thời khống chế tránh lây lan 

trên diện rộng; giá heo hơi từ 4- 4,1 Trđ/tạ, lợi nhuận từ 900.000- 1.000.000 đồng/tạ; gà từ 

69.000- 70.000 đồng/kg, lợi nhuận từ 20.000- 21.000 đồng/kg, thịt bò từ 150.000- 180.000 
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đồng/kg, lợi nhuận từ 5- 8 Trđ/con/năm. Tiêm phòng vắcxin trên đàn gia súc 6.749 liều, lũy 

kế 28.312 liều, gia cầm 164.483 liều, lũy kế 642.978 liều, đạt 67,23%KH. 

Thủy sản: diện tích đang thả nuôi 35,06 ha, thu hoạch 2,7 ha; giá cá tra từ 28.000- 

29.000 đồng/kg, lợi nhuận từ 5.000- 6.000 đồng/kg; giá cá lóc từ 35.000- 36.000 

đồng/kg, lợi nhuận từ 5.000- 6.000 đồng/kg. 

Xây dựng nông thôn mới: kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới của các xã; các xã thực hiện đạt 182 tiêu chí đăng ký thực hiện đạt trong 

năm 2018, tăng 06 tiêu chí, cụ thể: có 02 xã đạt 19 tiêu chí (Thiện Mỹ, Hựu Thành), 02 xã 

đạt 18 tiêu chí (Thới Hòa, Hòa Bình), 01 xã đạt 16 tiêu chí (Xuân Hiệp), 02 xã đạt 13 tiêu 

chí (Tích Thiện, Phú Thành), 02 xã đạt 12 tiêu chí (Vĩnh Xuân, Lục Sĩ Thành), 02 xã đạt 

10 tiêu chí (Trà Côn, Nhơn Bình), 01 xã đạt 09 tiêu chí (Thuận Thới), 01 xã đạt 08 tiêu chí 

(Tân Mỹ). 

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất; hướng 

dẫn thành lập mới Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hựu Thành, hỗ trợ các Hợp tác xã thực 

hiện tiêu chí 13 về “tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp nhận 796 hồ sơ về đất đai, lũy kế 4.264 hồ sơ (cũ chuyển sang 163 hồ sơ), đã giải 

quyết 596 hồ sơ, lũy kế 4.064 hồ sơ, đạt 95,3%KH, còn tồn 200 hồ sơ đang trong hạn giải 

quyết. Thực hiện dự án VLAP: đã cấp cho chủ sử dụng 1.557 hồ sơ (1.557 giấy), luỹ kế 

65.496 giấy/77.788 giấy, đạt 84,2% so với số hồ sơ đã giải quyết, còn 12.292 giấy đang tiếp 

tục cấp phát.  

  Kiểm tra về khai thác cát sông 06 cuộc, phát hiện 05 trường hợp vi phạm, xử phạt vi 

phạm hành chính với tổng số tiền 05 Trđ, lũy kế đã kiểm tra 23 cuộc, phát hiện 20 trường 

hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 125,5 Trđ. 

       Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 28,01 tỷ đồng, lũy kế 132,79 

tỷ đồng, đạt 42,1%NQ, tăng 6,65% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 277,01 tỷ 

đồng, lũy kế 1.348,831 tỷ đồng, đạt 38,37%NQ, tăng 9,5% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ 

lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác 59,39 tỷ đồng, lũy kế 293,526 tỷ đồng, đạt 37,47%NQ, 

tăng 8,6% so cùng kỳ.  

 Công tác phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường 

kiểm tra thường xuyên, kiểm tra 69 cơ sở, qua kiểm tra nhắc nhở, cho cam kết 61 cơ sở, 

xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở, với tổng số tiền 15,8 Trđ; lũy kế đã kiểm tra 247 cơ 

sở, nhắc nhở cho cam kết 209 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 38 cơ sở, với tổng số 

tiền 116,184 Trđ.  

Thu ngân sách Nhà nước: 3,646 tỷ đồng, lũy kế 20,470 tỷ đồng, đạt 33%NQ, một số 

nguồn thu chủ yếu: thuế ngoài quốc doanh đạt 29%, phí lệ phí đạt 51,7%, thuế thu nhập 

cá nhân đạt 39,64%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 20,03%, thu khác ngân sách 

đạt 24,76%. Vận động thu các nguồn thu đạt 915,815 Trđ, gồm: Quỹ quốc phòng- an 

ninh: 204,497 Trđ, Quỹ ngày vì người nghèo: 348,678 Trđ, Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 

200,172 Trđ, Quỹ phòng chống thiên tai: 162,468 Trđ. Chi cân đối ngân sách địa phương 

34,488 tỷ đồng, lũy kế 182,221 tỷ đồng, đạt 42,69%NQ. 

Các hoạt động ngân hàng: đáp ứng nhu cầu cho vay sản xuất, kinh doanh của tập 

thể, cá nhân; Ngân hàng Chính sách xã hội: Doanh số cho vay 10,881 tỷ đồng, tổng dư 

nợ cho vay 280,072 tỷ đồng, đạt 95,52%KH, tăng 12,659 tỷ đồng so cùng kỳ. Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vốn huy động 1.388 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay 

696 tỷ đồng, bao gồm cho vay sản xuất, kinh doanh, sản xuất nông nghiệp của các tổ chức, 
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cá nhân, trong đó cho vay hỗ trợ lãi suất 54 hộ, với tổng số tiền 11 tỷ đồng, được giảm lãi 

suất với tổng số tiền 03 tỷ đồng. 

 Vốn đầu tư XDCB: 163,789 tỷ đồng, giá trị thực hiện 46,789 tỷ đồng, đạt 28,57% kế 

hoạch, giá trị giải ngân đạt 36,135 tỷ đồng, đạt 22,06% kế hoạch.  

 Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 02 công trình: Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao xã Xuân Hiệp và hệ thống cấp nước tập trung Lục Sĩ Thành 2, với tổng số tiền 1,274 

tỷ đồng. Kiểm kê 03 công trình: Trường THCS Thuận Thới; Trường Mẫu giáo Thuận 

Thới; Đê bao Sông Măng Thít (giai đoạn 2), hạng mục: Cống hở Trà Côn, xã Trà Côn- 

Tân Mỹ. Khởi công 02 công trình (đường Thuộc Nhàn- Lộ Hoang và trường THCS Tân 

Mỹ), lũy kế 23 công trình theo Kế hoạch chiến dịch mùa khô năm 2018: Đường Hồi Thọ- 

Hồi Thành; Cầu Mương Khai Nhỏ; Nhà văn hóa- Thể thao cụm ấp Hồi Thọ- Hồi Lộc- 

Hồi Thành- Hồi Phước; Trường Mẫu giáo Xuân Hiệp; Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã 

Xuân Hiệp; nạo vét kênh Xã Còn, xã Thiện Mỹ; nạo vét kênh Năm Cai, xã Thuận Thới… 

Tổng số hộ dân nông thôn có điện sử dụng 34.541/34.631 hộ, đạt 99,74%, đạt 

100%NQ; trong đó có 34.025 hộ có điện kế chính (lắp đặt thêm 08 điện kế chính), đạt 

98,51%, đạt 100,01%NQ, tăng 0,32%.  

Lắp đặt mới 234 đồng hồ nước cho các hộ dân nông thôn, lũy kế 1.595 đồng hồ 

nước, nâng tổng số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch 24.061 hộ, đạt 70,09%, đạt 

100,1%NQ, tăng 14,38% so cùng kỳ. 

 2/- Lĩnh vực Văn hóa- Xã hội:  

 Thực hiện tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền với 60 bài, 259 tin, 07 phóng sự, 

góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

Tham gia ngày hội văn hóa, thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII tại 

xã Tân Mỹ, kết quả đạt 06 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba, 01 giải khuyến khích. Tổ chức 

Đại hội thể dục, thể thao cấp huyện lần thứ VIII, năm 2018, có 21 đoàn vận động viên 

tham gia, thu hút khoảng 2.000 lượt người xem; hướng dẫn các hộ kinh doanh du lịch xây 

dựng các pano quảng cáo về du lịch. Kiểm tra hoạt động văn hóa, xã hội được 03 cuộc tại 

15 cơ sở, qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm. 

 Kiểm tra, đánh giá trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích các trường 

mầm non; có 100% trường Mầm non đạt trường học thân thiện- học sinh tích cực. Kiểm 

tra học kỳ II, năm học 2017- 2018; triển khai Kế hoạch tuyển sinh lớp 6, lớp 10, năm học 

2018- 2019.  

 Thực hiện các chương trình y tế, trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 158 trẻ, lũy kế 

755 trẻ, đạt 36,3%KH; trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,8%, đạt 97,72%NQ; tỷ 

lệ tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 85,88%KH. Kiểm tra hành nghề y dược 

y nhân 04 cơ sở, qua kiểm tra phát hiện 03 cơ sở vi phạm, nhắc nhở cho cam kết. 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách BHYT, vận động các đối tượng tham 

gia BHYT, có thêm 67.528 người tham gia BHYT, tăng 3.376 người so với tháng trước, 

nâng tổng số thẻ BHYT còn hạn sử dụng 118.585/136.818 người (thẻ), chiếm 86,67%, đạt 

99,62%NQ; trong đó có 8.959 người thuộc hộ nghèo có BHYT, đạt 100%, có 8.686 người 

thuộc hộ cận nghèo có thẻ BHYT, đạt 100%.    

Tư vấn giới thiệu việc làm cho 980 lao động, lũy kế 2.261/6.500 lao động, đạt 

34,8%KH; tạo thêm việc làm mới cho 216 lao động, luỹ kế 588 lao động, đạt 58,8%NQ, 

xuất khẩu lao động 119 lao động, lũy kế 135/200 lao động, đạt 67,5%. Khai giảng 01 lớp 

dạy nghề cho 35 lao động nông thôn, lũy kế 06 lớp, với 210/800 lao động, đạt 26,2%KH; 
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tổ chức tuyên truyền xuất khẩu lao động cho 700 người; triển khai xây dựng 285 căn nhà ở 

cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên hội cựu chiến bình gặp khó khăn về nhà ở.  

3/- Lĩnh vực Nội chính: 

Ban hành 126 Quyết định về công tác tổ chức cán bộ, tiền lương; triển khai Kế 

hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình 

tiên tiến huyện Trà Ôn, giai đoạn 2016- 2018; tặng Giấy khen cho 59 tập thể và 202 cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào do huyện phát động. Tổ chức tập huấn 

công tác tôn giáo cho 147 cán bộ, công chức các phòng, ban huyện, UBND các xã- thị 

trấn. Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và hội thi báo công 

dâng Bác năm 2018. 

Tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân 

sách đối với UBND xã Lục Sĩ Thành; thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng công 

trình nâng cấp bờ bao Kênh Ranh Tổng, xã Thới Hòa; thành lập đoàn thanh tra về tài 

chính, ngân sách đối với UBND xã Phú Thành. 

Công tác tiếp dân: tiếp 01 cuộc với 01 người dự, nội dung: yêu cầu giải quyết tranh 

chấp đất đai. 

Công tác nhận đơn: nhận mới 14 vụ với 31 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết 06 vụ 

với 23 đơn, đang trong hạn giải quyết. 

Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được 38 cuộc có 1.520 lượt 

người dự; tổ chức “ngày pháp luật” 09 cuộc, có 300 lượt người dự. Tiếp nhận 140 hồ sơ 

về tư pháp, hộ tịch, đã giải quyết đạt 100%. Hòa giải cơ sở: thụ lý 05 đơn, đưa ra hòa giải 

05 đơn, hòa giải thành đạt 100%, nội dung về tranh chấp dân sự. Thẩm định 26 Nghị 

quyết của HĐND xã, trong đó có 09 Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật, các văn 

bản ban hành đúng thể thức, thẩm quyền. 

4/- Lĩnh vực Quốc phòng- An ninh:  

 Duy trì chế độ trực theo quy định; tổ chức tập huấn lực lượng dự bị động viên, huấn 

luyện dân quân năm thứ nhất (đợt 2, 3), với quân số 222/224 đồng chí, đạt 99,1%KH. 

Xây dựng và triển khai ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018. Khám sức 

khỏe tuyển sinh quân sự năm 2018 cho 32 em học sinh, kết quả có 25 em đủ điều kiện về 

sức khỏe. Đăng ký thanh niên tuổi 17, có 855/855 thanh niên đăng ký. Đoàn Thanh tra 

Quốc phòng- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kết luận thanh tra theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP 

ngày 11/5/2004 của Chính phủ. 

 Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; trật tự xã hội xảy ra 08 vụ (vi 

phạm pháp luật về trật tự xã hội: 06 vụ, tai nạn giao thông: 01 vụ, vụ việc khác: 01 vụ), 

làm chết 02 người, đã chỉ đạo điều tra, làm rõ xử lý 5/8 vụ, đạt 62,5%, còn lại 03 vụ đang 

tiếp tục điều tra (vi phạm pháp luật về trật tự xã hội); so với tháng trước giảm 02 vụ, chết 

tăng 02 người, bị thương giảm 08 người.  

Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 261 cuộc, lập biên bản 187 trường hợp vi phạm, 

tạm giữ 36 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính 100 trường hợp, tổng số tiền 72,6 Trđ.  

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 05 cuộc, có 180 lượt 

người dự; tiếp tục thực hiện các mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần nâng cao ý 

thức cảnh giác, tố cáo tội phạm của người dân; cảm hóa giáo dục 30 đối tượng vi phạm tệ 

nạn xã hội, trật tự xã hội. 

5/- Công tác cải cách hành chính, ISO:   
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Vận hành chính thức hệ thống một cửa điện tử cấp xã. Tổ chức niêm yết, công khai, 

xây dựng quy trình ISO và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp huyện lĩnh vực bảo trợ xã hội. 

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của huyện nhận 257 hồ sơ các loại của tổ 

chức, cá nhân (cũ chuyển sang 27 hồ sơ), đã giải quyết và trả kết quả 224 hồ sơ, đạt 

87,15%, tồn 33 hồ sơ đang trong hạn giải quyết.  

IV/- PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018: 

1/- Lĩnh vực kinh tế: 

- Tiếp tục thực hiện chương trình công tác trọng tâm, tổng kết thực hiện Kế hoạch chiến 

dịch mùa khô; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp 

tục thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018. Củng cố, nâng chất các Hợp tác xã, xây dựng 

các mô hình liên kết.  

 - Tăng cường công tác kiểm tra tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường, quỹ đất 

công; tiếp tục hỗ trợ các xã giải quyết các hồ sơ đất đai, Vlap đạt theo Kế hoạch đề ra. 

Tăng cường thu các nguồn thu theo Kế hoạch; quản lý chặt chẽ chi ngân sách và các nguồn 

quỹ. 

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất 

lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình 

theo Kế hoạch năm 2018. Tiếp tục lập quy hoạch đô thị loại 4 thị trấn Trà Ôn và đô thị loại 

5 xã Hựu Thành. 

2/- Lĩnh vực văn hóa- xã hội: 

 - Tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, giai đoạn 2015- 

2018; khảo sát ấp- khu đăng ký xây dựng ấp- khu văn hóa tiêu biểu năm 2018.  

 - Khai giảng 03 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; tuyên truyền công tác dạy 

nghề, xuất khẩu lao động; triển khai xây dựng 96 căn nhà cho hộ nghèo gặp khó khăn về 

nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

 - Tổng kết năm học 2017- 2018 các bậc học; hướng dẫn học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018- 2019; xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 

2017- 2018; phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp với thi Đại học, Cao đẳng; 

tiếp tục kiểm tra công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia theo Kế hoạch.  

 - Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên người để chủ động phòng trị 

kịp thời; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

 3/- Lĩnh vực nội chính, quốc phòng- an ninh: 

- Phê duyệt Kế hoạch bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục; 

hướng dẫn ký kết giao ước thi đua khối ngành huyện, cụm xã- thị trấn năm 2018; tổ chức 

hội nghị sơ kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình tiên tiến huyện 

Trà Ôn, giai đoạn 2016- 2018.  

- Hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về 

quản lý tài chính, ngân sách đối với UBND xã Lục Sĩ Thành. Tiến hành thanh tra về công 

tác quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp bờ bao Kênh Rạch Tổng, xã Thới Hòa 

đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công bố Quyết định thanh tra về tài 

chính, ngân sách đối với UBND xã Phú Thành. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng Luật định. Kịp thời tuyên truyền các văn bản quy phạm 

pháp luật mới; tổ chức tập huấn hoà giải cơ sở, nâng cao chất lượng công tác hoà giải cơ 

sở. 
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 - Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho thị trấn Trà Ôn năm 2018; chuẩn bị công 

tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; huấn luyện các đối tượng theo Kế 

hoạch; xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế theo kết luận số 1203/KL-BCH, ngày 

14/5/2018 của Đoàn Thanh tra Quốc phòng- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huy 

hiệu quả mô hình phòng chống tội phạm; thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

 4/- Cải cách thủ tục hành chính, ISO: 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình 

một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại cấp huyện, cấp xã. 

 - Cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; 

tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính theo quy trình ISO 9001:2008; công khai, niêm 

yết các thủ tục hành chính theo quy trình ISO 9001:2008. 

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018, Thủ trưởng các phòng, ban huyện, Chủ 

tịch UBND các xã- thị trấn cụ thể hoá để tổ chức triển khai thực hiện đạt theo Kế hoạch đề ra./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- UBMTTQ huyện; TV UBND huyện; 

- Phòng, ban huyện, UBND xã-tt; 

- Lưu: VT.   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đã ký: Trƣơng Kế Truyền 
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH, QP- AN NĂM 2018 

 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2018 

Thực hiện 05 

tháng đầu 

năm 2018 

So cùng kỳ So Nghị 

quyết 

1 

  

Giá trị sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản  
3.113,489 tỷ 1.552,794 tỷ Tăng 1,87% 49,87% 

Trong đó: Giá trị sản 

xuất nông nghiệp 
2.913,395 tỷ 1.458,284 tỷ Tăng 1,8% 50,05% 

2 
Giá trị sản xuất công 

nghiệp- TTCN  

315,144 tỷ 132,79 tỷ Tăng 6,65% 42,1% 

3 
Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa  

3.514,962 tỷ 1.348,831 tỷ Tăng 9,5% 38,37% 

4 

Doanh thu dịch vụ lưu 

trú, ăn uống và dịch vụ 

khác 

783,314 tỷ 293,526 tỷ Tăng 8,6% 37,47% 

5 

Tổng thu ngân sách Nhà 

nước: 

Trong đó: thu cân đối 

ngân sách Nhà nước 

62,020 tỷ  

58,920 tỷ 

20,470 tỷ 

20,470 tỷ  

Giảm 1,7% 

Giảm 1,7% 

33% 

34,7% 

6 
Thu nhập bình quân đầu 

người (Trđ/người/năm) 
30,5  - - - 

7 
Chi cân đối ngân sách địa 

phương  426,831 tỷ 182,221 tỷ Tăng 26,8% 42,69% 

8 Tăng dân số tự nhiên  0,8%- 1% - - - 

9 

Giảm hộ nghèo  

+ Giảm hộ nghèo trong 

dân tộc Khmer  

5,03% 

 

24,7% 

- - - 

10 

Tạo thêm việc làm mới 

cho người lao động 

Xuất khẩu lao động 

1.000 người 

 

200 người 

588 người 

 

135 người 

Giảm 62 

người 

Tăng 90 

người 

58,8% 

 

67,5% 

11 

  

Lao động đang làm việc 

có chuyên môn kỹ thuật  
56,4% - - - 

Trong đó: Lao động đang 

làm việc đã qua đào tạo 

nghề 

24% - - - 

12 
Trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng  
8,6% 8,8% Giảm 0,4% 97,72% 

13 BHYT toàn dân 87% 86,67% Tăng 4,87% 99,62% 

 

14 
Huy động trẻ 5 tuổi vào 

mẫu giáo  
100% - - - 
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STT Chỉ tiêu Kế hoạch 

năm 2018 

Thực hiện 05 

tháng đầu 

năm 2018 

So cùng kỳ So Nghị 

quyết 

15 
Huy động trẻ 6 tuổi vào 

lớp 1  100% - - - 

16 
Thu gom chất thải rắn đô 

thị 

100% 

 

 

100% 100% 100% 

17 Hộ dân nông thôn sử 

dụng điện lưới quốc gia 

Trong đó: điện kế chính  

99,74% 

 

98,5% 

99,74% 

 

98,51% 

Tăng 0,11% 

 

Tăng 0,32% 

100% 

100,01% 

18 

Nước sạch đô thị 99,86% 99,86% Không tăng 

giảm 

100% 

Nước sạch nông thôn 
70% 70,09% Tăng 

14,38% 

100,1% 

19 Xã đạt nông thôn mới 
01 xã (Xuân 

Hiệp) 

- - - 

20 

Phát triển đô thị: 

+ Thị trấn Trà Ôn  

 

 

+ Xã Hựu Thành  

Hoàn chỉnh 

quy hoạch 

đô thị loại 4 

thị trấn Trà 

Ôn và đô thị 

loại 5 xã 

Hựu Thành. 

- - - 
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