
 ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAI LẬY                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

 Số: 88/BC-UBND                                      Cai Lậy, ngày 07 tháng 7  năm 2016 
       

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 

 

Thực hiện Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 

của Hội đồng nhân dân huyện Cai Lậy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2016, UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm 2016 như sau: 

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-

XH, QP-AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nƣớc: 

Tổng thu từ kinh tế địa phương đạt 27.175/51.340 triệu đồng đạt 52,93% 

Kế hoạch và Nghị quyết.  

2. Sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản: 

2.1. Trồng trọt: 

- Cây lúa: Diện tích gieo trồng 17.019,74/25.100 ha, đạt 67,81% KH và NQ 

(tăng 1,59% so với cùng kỳ năm 2015); năng suất 72,97 tạ/ha, đạt 111,91% so với 

KH và NQ (tăng 4,86% so với cùng kỳ năm 2015); sản lượng 124.197/163.652 tấn, 

đạt 75,9% KH và NQ (tăng 6,53% so với cùng kỳ năm 2015).  

- Cây màu dưới chân ruộng: Tổng diện tích trồng màu qua 2 vụ là 

1.859/2.670 ha, đạt 69,63% KH và NQ (tăng 6,47% so với cùng kỳ năm 2015); 

sản lượng đạt 38.054 tấn/53.400 tấn, đạt 71,26% KH và NQ (tăng 8,51% so với 

cùng kỳ năm 2015). 

- Cây ăn trái: Tổng diện tích vườn đã cải tạo đến nay là 14.240 ha, trong 

đó vườn chuyên là 10.380 ha; vườn không chuyên là 3.779 ha; vườn tạp: 81 ha. 

Sản lượng 186.913 tấn, đạt 71,87% so KH (tăng 84 tấn so cùng kỳ năm 2015). 

2.2. Chăn nuôi: Đến nay, tổng đàn heo 55.520 con, đạt 95,56% NQ; đàn bò 

1.450 con, đạt 97,77% NQ; đàn gia cầm 831.168 con, đạt 100,13% NQ. 

2.3. Thuỷ sản: Tổng diện tích nuôi 844 ha (tương đương cùng kỳ năm 

2015); sản lượng đạt 20.010 tấn; trong đó sản lượng nuôi đạt 19.518 tấn, đạt 

63,23% so KH; sản lượng khai thác 492 tấn, đạt 67,4% so KH.  
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3. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 

Thực hiện 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN đạt 

138,52/277 tỷ đồng, đạt 50,01% KH.   

4. Dân số-KHHGĐ: Thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 100,86%; tỷ 

lệ sinh con thứ 3 trở lên 6,39% (chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao từ 6% trở xuống); tỷ 

suất tăng dân số tự nhiên 8,71%o (vượt NQ đề ra ≤ 9‰). 

5. Công tác giảm nghèo:  

Tính đến tháng 6/2016, huyện còn lại 2.362 hộ nghèo, chiếm 4,66% và 

1.746 hộ cận nghèo, chiếm 3,45% (thấp hơn so với Nghị quyết giao dưới 5%).  

Phấn đấu đến cuối năm có 300 hộ thoát nghèo (đạt Kế hoạch đề ra). 

6. Thực hiện công tác bảo vệ, cải thiện môi trƣờng đạt hiệu quả: 

Số hộ sử dụng nước sạch 47.035/49.971 hộ, đạt 94,12% tổng số hộ dân, 

đạt 99,07% KH và NQ. 

7. Huấn luyện quân sự cho các đối tƣợng và công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ: 

- Tập huấn 232/232 đồng chí đạt 100%; huấn luyện các đối tượng dân 

quân tự vệ 1.259/1.259 đồng chí, đạt 100%; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

162/162 đồng chí, đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Tổ chức triển khai và thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ năm 2016. Tổ chức giao nhận 150/150 thanh niên, đạt 100% 

chỉ tiêu, trong đó có 02 đảng viên (đạt 1,33%). 

8. Tỷ lệ tội phạm hình sự:  

  Tình hình trật tự xã hội xảy ra 40 vụ (tăng 01 vụ so cùng kỳ); lĩnh vực 

kinh tế: phát hiện 15 vụ (giảm 31 vụ so cùng kỳ); tệ nạn xã hội: phát hiện 32 vụ 

(tăng 04 vụ so cùng kỳ). Chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.  

 9. Công tác phòng chống tham nhũng: 

Ban hành và triển khai Kế hoạch 14/KH-UBND ngày 26/01/2016 của 

UBND huyện về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2016. Trong 

6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện chưa phát hiện hành vi tham nhũng.  

10. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân:  

10.1. Công tác tiếp công dân: Các cấp, ngành tiếp công dân được 644 

lượt, trong đó: Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện là 81 lượt (Chủ tịch 

UBND huyện tiếp 12 lượt, trong đó 6 lượt không có dân đến); phòng, ban huyện 

10 lượt; trụ sở tiếp công dân của UBND xã là 553 lượt (Chủ tịch UBND xã tiếp 

384 lượt, trong đó 300 lượt không có dân đến). Nội dung phản ánh, kiến nghị và 

tranh chấp liên quan đến đất đai 338 vụ việc (đã phân loại, xử lý qua tiếp công 

dân xong). 
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10.2. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận 64 đơn (cấp huyện 

nhận 11 đơn, cấp xã nhận 53 đơn), trong đó đủ điều kiện xử lý 63 đơn (08 

đơn khiếu nại; 03 đơn tố cáo; 52 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp), giảm 

22 đơn so với cùng kỳ năm 2015. 

- Về giải quyết đơn khiếu nại: 02 vụ khiếu nại qua vận động thuyết phục người 

khiếu nại rút đơn khiếu nại; 02 vụ khiếu nại sai; 04 đơn đang thụ lý giải quyết. 

- Về giải quyết đơn tố cáo: 03 đơn đang tiến hành giải quyết. 

11. Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đƣờng bộ, đƣờng 

thủy, kênh mƣơng thủy lợi: 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân huyện về việc quản lý và bảo vệ hàng lang an toàn giao 

thông đường bộ trên địa bàn huyện; Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 27/8/2015 

của Ủy ban nhân dân huyện về lập lại trật tự lòng lề đường, đảm bảo an toàn 

giao thông trên các tuyến đường và giải tỏa chợ tự phát trên địa bàn huyện.  

 - Về xử lý chợ tự phát: Trên địa bàn huyện hiện có 07 chợ tự phát. Đến 

nay các ngành huyện và UBND các xã đã phối hợp giải tỏa được 01 chợ tự phát 

(cầu Ông Quý) và đang triển khai giải tỏa 02 chợ tự phát (cầu Hai Tân và cầu 

Thầy Cai). Các chợ tự phát còn lại Ban An toàn giao thông huyện tiếp tục xây 

dựng kế hoạch giải tỏa. 

- Về xử lý lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường thủy: Tính đến 

thời điểm hiện nay phát hiện 60 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang đường 

bộ; trong đó xử lý (ngưng thi công và tháo dỡ) 36 trường hợp; ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp; chưa xử lý 6 trường hợp; còn lại 12 

trường hợp đang theo dõi. 

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Ở CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ: 

1. Nông nghiệp: 

1.1. Trồng trọt: 

* Cây lúa: 

Diện tích gieo trồng 17.019,74/25.100 ha, đạt 67,81% KH và NQ (tăng 

1,59% so với cùng kỳ năm 2015); năng suất đạt 72,97/65,2 tạ/ha đạt 111,91% so 

với KH và NQ (tăng 4,86% so với cùng kỳ năm 2015); sản lượng đạt 

124.197/163.652 tấn, đạt 75,9% KH và NQ (tăng 6.53% so với cùng kỳ năm 2015). 

Qua 02 vụ sản xuất lúa Đông Xuân và Hè Thu, thời tiết có thuận lợi, sâu bệnh ít, 

nông dân đã ứng dụng tốt các kỹ thuật trong bón phân, xịt thuốc theo hướng tiết 

kiệm, tăng hiệu quả nên năng suất và sản lượng lúa tăng so với cùng kỳ. 



 

4 

  

Về việc thực hiện mô hình cánh đồng lớn, qua 02 vụ sản xuất lúa (Đông 

Xuân, Xuân Hè) với tổng diện tích là 1.174 ha, tăng 244 ha so cùng kỳ năm 

2015, trong đó: Mỹ Thành Bắc (360 ha), Thạnh Lộc (170 ha), Phú Cường (390 

ha), Phú Nhuận (90 ha) và Mỹ Thành Nam (402 ha). Nhìn chung, diện tích sản 

xuất theo mô hình cánh đồng lớn gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2015, 

hiệu quả từ cánh đồng lớn cũng cao hơn từ 3-5 triệu đồng/ha tùy giống. Tuy 

nhiên, tình hình thực hiện hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông dân chưa thật sự 

bền vững, doanh nghiệp chỉ ký kết theo từng vụ mà không ký kết dài hạn, giữa 

doanh nghiệp và nông dân không thống nhất về giá thu mua,... nên gây khó khăn 

cho việc mở rộng diện tích. 

* Cây màu dƣới chân ruộng: Tổng diện tích trồng màu qua 2 vụ là 

1.859/2.670 ha, đạt 69,63% KH và NQ (tăng 6,47% so với cùng kỳ năm 2015); 

sản lượng đạt 38.054 tấn/53.400 tấn, đạt 71,26% KH và NQ (tăng 8,51% so với 

cùng kỳ năm 2015). 

* Cây ăn trái: Tổng diện tích vườn đã cải tạo đến nay là 14.240 ha, trong 

đó vườn chuyên là 10.380 ha; vườn không chuyên là 3.779 ha; vườn tạp: 81 ha. 

Sản lượng đạt 186.913 tấn, đạt 71,87% so KH (tăng 84 tấn so cùng kỳ năm 2015). 

1.2. Chăn nuôi: 

Tình hình dịch bệnh ổn định; công tác tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm  

thực hiện theo kế hoạch. Đến nay, tổng đàn heo 55.520 con, đạt 95,56% NQ; đàn 

bò 1.450 con, đạt 97,77% NQ; đàn gia cầm 831.168 con, đạt 100,13% NQ. 

1.3. Thuỷ sản: 

Tổng diện tích nuôi 844 ha (tương đương cùng kỳ năm 2015); sản lượng 

đạt 20.010 tấn; trong đó sản lượng nuôi đạt 19.518 tấn, đạt 63,23% so KH; sản 

lượng khai thác 492 tấn, đạt 67,4% so KH. Toàn huyện hiện có 239 bè đang 

nuôi cá tra ở 02 xã Tân Phong và Ngũ Hiệp (giảm 41 bè so cùng kỳ năm 2015). 

Bên cạnh một số kết quả đạt được, sản xuất nông, ngư nghiệp còn gặp 

nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình hạn mặn, dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản; giá một số mặt hàng nông, thủy sản không ổn định và 

thường xuống thấp khi thu hoạch rộ; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản 

xuất còn hạn chế,... đã tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản.  

2. Công tác phòng, chống xâm nhập mặn: 

* Tình hình xâm nhập mặn tại các xã: 

Ngày 08/3/2016 huyện phát hiện mặn xâm nhập ở các xã ven sông Tiền. 

Tính đến ngày 02/4/2016 trên địa bàn huyện có 05 xã đã bị mặn xâm nhập, gồm 

các xã Tam Bình, Ngũ Hiệp, Mỹ Long, Long Tiên và Long Trung, độ mặn dao 

động từ 0,11 - 1,71 g/lít. Từ ngày 03/4 đến 15/4/2016 độ mặn giảm dần, không còn 

nước mặn trên kênh nội đồng. 
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* Công tác phòng, chống xâm nhập mặn: 

  - Ngày 10/03/2016 UBND huyện tổ chức cuộc họp khẩn về triển khai kế 

hoạch và một số biện pháp phòng, chống hạn, mặn. Từ ngày 11/3/2016 đến ngày 

18/3/2016 UBND huyện đã ban hành 02 Thông báo, 01 Kế hoạch, 01 Công văn 

chỉ đạo công tác phòng, chống hạn, mặn trên địa bàn; đề xuất Sở Nông nghiệp 

và PTNT trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình phòng, 

chống xâm nhập mặn.   

 - Chủ động bố trí kinh phí để trang bị 10 máy đo độ mặn; đo quan trắc 

nước thường xuyên và tại 04 điểm cố định. Thông báo cho các xã ngưng sử 

dụng nước tại những nơi có độ mặn trên 0,5 g/lít, đồng thời tổ chức đắp đập 

ngăn mặn không để ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái; khi độ mặn giảm dưới 

0,5g/lít, khuyến cáo người dân lấy nước vào kênh, mương vườn để trữ và tưới.   

- Triển khai thực hiện các công trình chống mặn với tổng kinh phí 4,281 tỷ 

đồng, gồm 41 cống hở và 06 công trình nạo vét kênh. Tuy nhiên, các công trình 

này thực hiện đầu tư theo lộ trình mặn xâm nhập đến đâu triển khai công trình đến 

đó (đã đắp 20/41 cống hở, kinh phí 1,3 tỷ đồng). 

-  Tổ chức vận hành các cống đập và lấy nước ngọt  như: Đóng ngăn mặn 

các Cống 26/3, Rạch Sâu, Mười Nén không cho nước vào; mở các cống: Cầu Ván, 

Miễu Chay, Ông Bảo, Cống 868. Ngoài ra, các xã Mỹ Long, Tam Bình, Ngũ 

Hiệp, Long Tiên đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí gia cố mặt cống, đóng 

kín 201 cống đập để ngăn mặn và trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. 

Nhờ sự quan chỉ đạo sâu sát của các cấp, ngành và sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị, công tác phòng chống hạn và xâm nhập mặn đạt nhiều kết quả tích 

cực, đảm bảo giữ nước, bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái không bị ảnh hưởng. 

3. Xây dựng nông thôn mới: 

Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; thẩm 

định bước 1 kiểm tra việc triển khai thực hiện các tiêu chí tại 15 xã. Đến nay đã 

xây dựng đạt cơ bản các tiêu chí về nông thôn mới như sau: xã Thạnh Lộc, Cẩm 

Sơn đạt 15/19 tiêu chí; xã Long Tiên, Mỹ Long, Hiệp Đức, Long Trung, Ngũ 

Hiệp đạt 14/19 tiêu chí; xã Phú An, Tân Phong, Mỹ Thành Bắc đạt 13/19 tiêu 

chí; các xã còn lại đạt từ 11 đến 12 tiêu chí và đều có đề ra lộ trình thực hiện đến 

năm 2020. Phấn đấu năm 2016 ra mắt xã Ngũ Hiệp; năm 2017 ra mắt xã Long 

Tiên, Cẩm Sơn; năm 2018 ra mắt xã Phú An, Hiệp Đức, Mỹ Long; năm 2019 ra 

mắt xã Thạnh Lộc; năm 2020 ra mắt xã Long Trung. 

Đối với xã Ngũ Hiệp dự kiến ra mắt trong năm 2016, qua kiểm tra thực tế 

đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt, cụ thể: Tiêu chí số 4 về Điện; tiêu chí 

số 5 về Trường học; tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 về 

Chợ; tiêu chí số 18 về Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Các tiêu chí 

này sẽ tập trung thực hiện để cuối năm đạt chuẩn theo quy định. 
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Nhìn chung, việc thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về 

nông thôn mới còn chậm, chưa phát huy được nội lực ở địa phương, đơn vị; 

phần lớn các xã hạ tầng giao thông yếu kém, nhiều tuyến đường chưa được 

đầu tư, thu nhập người dân còn thấp, nhất là các xã phía Bắc lộ do độc canh 

cây lúa, hiệu quả không cao, thu nhập người dân chậm được cải thiện.   

4. Nƣớc sinh hoạt nông thôn: 

Toàn huyện có 01 HTX và 44 THT và 10 doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nông thôn. Tổng số hộ sử dụng nước sạch đạt 

94,12% (47.035/49.971 hộ), đạt 99,07% so với KH và NQ (tăng 0,05% so với 

cùng kỳ năm 2015), số hộ còn lại sử dụng nước ao, sông thông qua lắng lọc. 

5. Tài nguyên và Môi trƣờng 

5.1. Tài nguyên đất:  

- Công tác thống kê đất đai năm 2015 của huyện Cai Lậy đến nay đã thực 

hiện xong, hiện đơn vị tư vấn Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang đang 

bàn giao sản phẩm cho UBND các xã. 

- Đã tiếp nhận 1.780 hồ sơ, giải quyết 854 hồ sơ, tồn 926 hồ sơ, trong đó 

286 hồ sơ chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh in giấy chứng nhận, 175 hồ 

sơ vẽ lại theo thông tư 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

70 hồ sơ chuyển cơ quan liên quan xác định nghĩa vụ tài chính, 304 hồ sơ chờ 

thực hiện nghĩa vụ tài chính, 91 trả lại xã bổ sung do sai sót. Nhìn chung, thời 

gian qua hồ sơ còn tồn đọng nhiều nguyên nhân chủ yếu do: Luật đất đai, Nghị 

định và Thông tư hướng dẫn vừa thay đổi; quy trình cấp mới giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất phải chuyển về Văn phòng đất đai tỉnh và trình Sở Tài 

nguyên và Môi trường ký giấy; huyện có nhiều công trình cấp bách (Đường 

tránh Quốc lộ 1, Khu hành chính, khu tái định cư,…) tổ đo đạc phải ngưng 

đo đạc hồ sơ của các hộ dân để đo các công trình phục vụ công tác bồi 

thường; cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của xã hầu hết không có nghiệp vụ 

về lĩnh vực đất đai và thường xuyên thay đổi nên việc tiếp nhận hồ sơ và 

hướng dẫn người dân còn nhiều sai sót, hồ sơ sai bị trả lại nhiều,… 

5.2. Tài nguyên khoáng sản: 

Thực hiện công tác tuyên truyền và rà soát thống kê các phương tiện hành 

nghề bơm hút cát trên địa bàn toàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Từ đầu 

năm đến nay Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã thực hiện kiểm tra 06 cuộc, 

phát hiện 03 trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép, đã tiến hành 

xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 86 triệu đồng. 

5.3. Công tác môi trường: 

-  Công tác thẩm định và xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường từ 

đầu năm đến nay được 07 hồ sơ. 
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- Phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ và theo 

phản ánh của người dân 11 cuộc đột xuất và 23 cơ sở, phát hiện và xử lý 17 

trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 46,1 triệu đồng. 

6. Sản xuất Công nghiệp - TTCN, Thƣơng mại - Dịch vụ. 

6.1. Sản xuất công nghiệp: 

Từ đầu năm đến nay thành lập 15 cơ sở, nâng số lượng đơn vị sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn huyện có 20 công ty, 41 doanh nghiệp và trên 760 cơ sở 

kinh doanh cá thể đang hoạt động ổn định. Các cơ sở tiêu thụ nông sản hàng hóa 

xuất khẩu (chủ yếu sầu riêng) tại các xã phía Nam Quốc lộ 1 hoạt động tương 

đối hiệu quả, đã tạo thu nhập đáng kể cho các hộ nông dân, tạo việc làm ổn định 

cho lao động tại địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 

138,52/277 tỷ đồng, đạt 50,01% KH.   

6.2. Thương mại-dịch vụ:  

Hoạt động thương mại, dịch vụ từng bước phát triển, góp phần vào tăng 

trưởng chung của nền kinh tế. Số cơ sở kinh doanh đến nay có 199 công ty, 

doanh nghiệp và 5.541 cơ sở với nhiều loại hình hoạt động, đem lại lợi nhuận 

khá. Ngoài ra, huyện có 17 chợ hạng 3 đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi 

trong kinh doanh mua bán của nhân dân; tuy nhiên, có chợ sau khi đưa vào sử 

dụng chưa phát huy hết tác dụng, gây nhiều lãng phí như chợ ấp 6, Phú An. 

* Tình hình và công tác giải tỏa chợ tự phát:  

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 07 chợ tự phát tập trung tại các xã 

Long Trung, Long Tiên, Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú, Hiệp Đức, Tân 

Phong, Tam Bình. Cơ quan chức năng huyện phối hợp UBND các xã tiến hành 

vận động, di dời, đạt được một số kết quả bước đầu như: có một số hộ cam kết 

không tái tập trung buôn bán không đúng quy định, chấp hành tháo dỡ, di dời tập 

trung về điểm chợ chính. Đến thời điểm hiện tại, các ngành huyện và UBND xã 

đã phối hợp giải tỏa được 01 chợ tự phát tại cầu Ông Qúy trên đường tỉnh 875B 

và sắp xếp được các hộ buôn bán trên cầu Bình Thạnh trên đường huyện 65 vào 

nơi buôn bán ổn định, cách vị trí cầu Bình Thạnh 200m. 

Đối với Chợ cầu Hai Tân, Ban an toàn giao thông huyện đã triển khai kế 

hoạch giải tỏa đối với 128 hộ vi phạm (thời gian từ ngày 21/6 đến ngày 

28/6/2016), kết quả có 08 hộ chấp hành di dời, còn lại 120 không chấp hành. 

UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp UBND xã có văn bản đề 

nghị Sở Giao thông Vận tải xây dựng lan can đường để hạn chế các hộ buôn 

bán, lấn chiếm.  

6.3. Về điện: 
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- Trong 6 tháng đầu năm, gắn 20 điện kế, nâng tổng số điện kế chính gắn 

trên toàn huyện là 48.137 điện kế, đạt 95,49% tỷ lệ hộ dân được gắn điện kế 

chính. Tỷ lệ hộ dân có điện trên toàn địa bàn huyện đạt 100%. 

- Về đầu tư, cải tạo lưới điện nông thôn: Đến nay, công trình nâng cao hiệu 

quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Tiền Giang (KfW) đã thi công xong và 

đóng điện 38 tuyến trung thế. Bên cạnh đó, công tác đầu tư cung cấp điện cho xã 

Ngũ Hiệp (dự kiến ra mắt xã nông thôn mới vào cuối năm 2016) khởi công ngày 

05/5/2016 với 01 tuyến trung thế chiều dài 1,881 km và 100 tuyến hạ thế với 

chiều dài 46,012 km, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2016. 

- Tai nạn về điện: Từ đầu năm đến nay, xảy ra 03 vụ tai nạn về điện, làm 

chết 03 người trên địa bàn các xã Phú Cường, Phú Nhuận, Bình Phú. Nguyên 

nhân, do bất cẩn trong sử dụng, kéo điện để bắt cá. 

6.4. Về khoa học và công nghệ: 

- Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện Cai Lậy đã tiếp nhận và xét duyệt 

01 giải pháp “Sử dụng tỏi và men sinh học trong chăn nuôi gà thả vườn tạo ra sản 

phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm không có dư lượng kháng sinh và xử lý mùi hôi 

từ chất thải” và 01 đề tài “ Đổi mới phương pháp lãnh đạo trong công tác tài chính 

quản trị và phục vụ của cấp ủy”. Qua xét duyệt đạt giải pháp “Sử dụng tỏi và men 

sinh học trong chăn nuôi gà thả vườn tạo ra sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm 

không có dư lượng kháng sinh và xử lý mùi hôi từ chất thải”; riêng đề tài “Đổi 

mới phương pháp lãnh đạo trong công tác tài chính quản trị và phục vụ của cấp 

ủy” kết luận không đạt. 

- Xây dựng báo cáo thanh lý Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng dừa thâm 

canh ở các xã phía Bắc huyện Cai Lậy” (Thời gian thực hiện 48 tháng: 11/2009-

11/2013, gia hạn 12/2015). 

- Lập kế hoạch và kiểm định định kỳ cân thông dụng năm 2016 trên địa 

bàn huyện. Qua kiểm tra có 488/518 cân đồng hồ và 40/47 cân bàn đạt tiêu 

chuẩn kiểm định. 

7. Phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể: 

7.1. Kinh tế hộ: 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện phát triển thêm 229 hộ kinh 

doanh cá thể, tổng vốn đăng ký là 36.243 triệu đồng, cao hơn 26,8% so với tổng 

vốn đăng ký của cả năm 2015, phân bổ chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch 

vụ. Qua đó cho thấy nhu cầu tổ chức sản xuất kinh doanh của người dân ngày 

càng tăng, dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo đúng hướng là tăng dần tỷ trọng khu 

vực III, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; chấm dứt kinh doanh 

09 hộ, với tổng số vốn 1.425 triệu đồng; thay đổi nội dung kinh doanh 49 hộ, với 

tổng số vốn 8.357 triệu đồng. 

7.2. Kinh tế tập thể: 
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Kinh tế hợp tác của huyện được quan tâm củng cố, kiện toàn và duy trì 

hoạt động. Các Tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp 

tiếp tục được hướng dẫn thực hiện sản xuất theo hướng an toàn, từng bước củng 

cố và nâng cao phương thức sản suất theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, hỗ 

trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Hiện nay, toàn huyện có 03 HTX và 55 

THT, trong đó có 01 HTX, 44 THT hoạt động trong lĩnh vực nước sinh hoạt 

nông thôn và 02 HTX, 11 THT hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

Sau khi thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 các HTX được kiện toàn 

bộ máy hoạt động và củng cố công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, nhìn chung 

đến nay các HTX đã hoạt động đi vào ổn định. Các THT cũng hoạt động ổn định 

theo Nghị định 151, riêng THT chôm chôm Tân Phong và THT sản xuất sầu 

riêng Bình Hòa A thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VieetGAp, THT sản xuất 

sầu riêng Bình Hòa B thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP. 

8. Xây dựng cơ bản: 

8.1. Vốn cấp trên và ngân sách tỉnh: 

- Bao gồm 09 công trình chuyển tiếp, tổng mức đầu tư: 646.100 triệu 

đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 71.805 triệu đồng, đã giải ngân năm 2016 đạt 

19.710 triệu đồng, đạt 27,45% KH vốn; nâng vốn giao đến nay là 175.291 triệu 

đồng, giải ngân là 122.497 triệu đồng, đạt 69,88% lũy kế vốn giao. Có 01 công 

trình đang đánh giá hồ sơ dự thầu, các công trình còn lại đang tổ chức thi công. 

- Có 07 công trình khởi công mới năm 2016, tổng mức đầu tư 47.615 triệu 

đồng, kế hoạch vốn giao năm 2016 là 10.510 triệu đồng. Các công trình đang 

được lập hồ sơ theo trình tự thủ tục để tổ chức thi công. 

8.2 Vốn ngân sách huyện: 

- Vốn phân cấp ngân sách huyện: Gồm 01 công trình chuyển tiếp, 07 công 

trình mới năm 2016 và ghi vốn trả chi phí quyết toán –chi phí khác, kế hoạch 

vốn năm 2016 đang trình HĐND huyện là 4.541,90 triệu đồng, các công trình 

đang tổ chức thực hiện đầu tư. 

- Vốn cấp quyền sử dụng đất ngân sách huyện: Gồm 01 công trình chuyển 

tiếp, 02 công trình mới ưu tiên phải đầu tư và ghi vốn trả chi phí quyết toán – chi 

phí khác, kế hoạch vốn năm 2016 đang trình HĐND huyện là 6.824,30 triệu 

đồng, các công trình đang được tổ chức thực hiện theo trình tự thủ tục. 

- Vốn Thủy lợi phí: Có 08 công trình và khoản kinh phí dự trù xử lý sạt lở 

(2.047 triệu đồng), tổng mức đầu tư (của 08 công trình là 3.074 triệu đồng), kế 

hoạch vốn giao năm 2016 là 5.037 triệu đồng. Có 01 công trình đã nghiệm thu 

đưa vào sử dụng, 01 công trình đã thi công xong, 04 công trình đã thực hiện giao 

tuyến, 01 công trình đang thẩm định hồ sơ và 01 công trình đã giao tuyến khảo 

sát, thiết kế. 

- Vốn theo Thông tư 205: Gồm 19 công trình, tổng mức đầu tư 7.938 triệu 

đồng, kế hoạch vốn 2016 là 7.025 triệu đồng, đã giải ngân 568 triệu đồng. Có 03 

công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; 02 công trình đã thi công xong, 
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chuẩn bị nghiệm thu; 10 công trình đang thi công; 03 công trình đã giao tuyến 

thi công đang chờ địa phương giải tỏa mặt bằng và 01 công trình đang chờ kết 

quả thẩm định hồ sơ. 

 - Vốn sự nghiệp giáo dục: Gồm 13 công trình, tổng mức đầu tư 2.811 

triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 2.790 triệu đồng. Trong đó, 01 công trình 

đang thẩm định hồ sơ (Trường tiểu học Phú An 2, ấp 6), các công trình còn lại 

đều đã giao mốc thi công. 

 - Vốn duy tu cầu đường: Gồm 10 công trình sửa chữa và khoản kinh phí 

dự trù để ban gạt lề, sửa chữa các công trình khác (680 triệu đồng), tổng mức 

đầu tư cho 10 công trình sửa chữa là 3.390 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 

là 3.705 triệu đồng. Trong đó, 1 công trình đã thi công xong, các công trình còn 

lại đang thực hiện đầu tư theo qui trình. 

 - Vốn phòng chống hạn và xâm nhập mặn: Gồm 11 công trình, tổng mức 

đầu tư 2.660 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 2.532,70 triệu đồng. Trong 

đó, 09 công trình đã thi công xong, 02 công trình đang lập hồ sơ (nạo vét Kênh 

Kháng Chiến xã Tam Bình và Rạch Thuộc Đẹp xã Long Trung). 

8.3. Một số công trình, dự án trọng điểm: 

  a)  Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính (GĐ 1): 

- Được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt Quyết định đầu tư số 2707/QĐ-

UBND ngày 31/10/2014, với quy mô diện tích 22,17 ha. Tổng mức đầu tư dự án 

486.309 triệu đồng. Gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khối nhà làm việc 

Huyện ủy, UBND huyện, Hội trường 500 chỗ, Trung tâm dịch vụ một cửa, nhà 

ăn và nhà nghỉ, các công trình phụ trợ.  

- Tình hình vốn và giải ngân: Đến nay đã bố trí vốn 70.000 triệu đồng, 

giải ngân 40.838 triệu đồng. Trong đó, năm 2016 đã bố trí vốn 30.000 triệu 

đồng, đã giải ngân 838 triệu đồng. Ngoài ra BQL dự án còn vay của Quỹ Phát 

triển đất tỉnh 50 tỷ đồng, đã giải ngân cho công tác bồi thường 50 tỷ, đạt 100%. 

- Tiến độ thực hiện dự án đến nay: 

+ Công tác bồi thường GPMB: Tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt 

bằng và hỗ trợ tái định cư là 88.271,306 triệu đồng, gồm 131 hộ; hiện nay đã chi 

trả bồi thường được 126 hộ, với tổng số tiền là 83.348 triệu đồng. Trong đó, có 

04 hộ tạm ứng, hiện đang có tranh chấp (Tòa án đang thụ lý giải quyết); còn lại 

05 hộ chưa nhận, đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, 

không đồng ý giá bồi thường cây ăn trái, cho rằng giá bồi thường nhà ở, vật kiến 

trúc chưa thỏa đáng, nhà bị ảnh hưởng một phần yêu cầu bồi thường hết nhà,... 

Hội đồng thẩm định tỉnh trả lời không đủ điều kiện để hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp và tìm kiếm việc làm 01 hộ; 02 hộ đã có quyết định giải quyết khiếu nại 

lần đầu; 02 hộ còn lại đang tiếp tục vận động. 
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+ Hiện đã hoàn thành 04 gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu khảo sát địa 

hình, địa chất, thuỷ văn, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; sản 

xuất và cắm cọc giải phóng mặt; lập, thẩm định đánh giá tác động môi trường; 

số 4: rà phá bom mìn vật nổ; riêng gói thầu thẩm định tính hiệu quả và khả thi của dự 

án (không thực hiện). 

+ Về san nền: đã triển khai bán hồ sơ mời thầu vào ngày 03/6/2016, mở 

thầu vào ngày 23/6/2016 (thời điểm đóng thầu), đang đánh hồ sơ đề xuất kỹ 

thuật… Chính thức khởi công gói thầu san nền dự kiến ngày 24/7/2016.  

+ Về kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc: Gói thầu trụ sở Huyện ủy dự 

kiến 30 tỷ, trụ sở UBND huyện dự kiến 31 tỷ. Nếu tiến độ cấp vốn bổ sung thêm 

của UBND tỉnh từ nay đến cuối năm 2016 là 20 tỷ để có vốn theo quy định tạm 

ứng và thanh toán khối lượng HĐXL cho nhà thầu, thì kế hoạch sẽ tiến hành 

như sau: Kế hoạch đấu thầu xây lắp bổ sung (2 gói thầu trên) dự kiến sẽ trình 

phê duyệt xong ngày 01/10/2016, đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia ngày 

05/10/2016; Hồ sơ mời thầu dự kiến sẽ trình thẩm định và phê duyệt ngày 

15/10/2016; thông báo mời thầu sẽ tiếp tục đăng báo trên mạng đấu thầu quốc gia 

ngày 20/10/2016, sau 20 ngày sẽ tiến hành mở thầu (dự kiến 10/11/2016); sau đó 

là thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu,… Chính thức khởi công 2 gói thầu trên dự kiến ngày 30/12/2016.  

b) Dự án Khu tái định cư trung tâm hành chính huyện: 

- Được UBND huyện Cai Lậy phê duyệt Quyết định đầu tư số 5593/QĐ-

UBND ngày 22/10/2014, với quy mô diện tích 3,95 ha. Tổng mức đầu tư dự án 

67.406 triệu đồng. Gồm các hạng mục san nền, hạ tầng kỹ thuật giao thông, bó 

vỉa, vỉa hè, cấp thoát nước, điện chiếu sáng.  

- Tình hình vốn và giải ngân: Đến nay đã bố trí vốn 15.000 triệu đồng, 

hiện đã giải ngân xong. Năm 2016 dự kiến bố trí vốn 3.373 triệu đồng, BQL dự 

án đã làm hồ sơ xin vay 15.000 triệu đồng tại Quỹ Phát triển đất tỉnh để có kinh 

phí tiếp tục thực hiện, hiện đã cấp cho BQL dự án 2.000 triệu đồng. 

- Tiến độ thực hiện dự án đến nay: 

+ Công tác bồi thường GPMB: Tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt 

bằng và hổ trợ tái định cư là 15.593 triệu đồng gồm 21 hộ; hiện nay đã chi trả 

bồi thường được 18 hộ với tổng số tiền là 13.040 triệu đồng. Trong đó có 01 hộ 

tạm ứng và 03 hộ chưa nhận (đổi đất, đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và 

tìm kiếm việc làm). Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với các ngành liện 

quan tiếp tục vận động.   

+ Đến nay đã hoàn thành 03 gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu khảo sát 

địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; sản xuất và cắm cọc 

giải phóng mặt; rà phá bom mình vật nổ; riêng gói thầu thẩm định tính hiệu quả và 

khả thi của dự án (không thực hiện). 
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+ Ngày 16/6/2016 phát hành hồ sơ mời thầu, ngày 28/6/2016 mở thầu, 

ngày 13/7/2016 hoàn thành đánh giá hồ sơ dự toán, ngày 23/7/2016 trình phê 

duyệt kết quả đấu thầu xong và tiến hành khởi công. 

c. Công trình Đường dây 500kv nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho: 

Đoạn qua địa bàn huyện (xã Long Tiên, Tam Bình, Ngũ Hiệp) qua 04 đợt 

chi tiền (tổng số 351 hộ), 342 hộ đã nhận, còn 09 hộ chưa nhận tiền. Trong đó: 

06 hộ vắng, 01 hộ chờ họp mặt gia đình để làm thừa kế, 01 hộ yêu cầu bồi 

thường hết diện tích nhà; 01 hộ yêu cầu bổ sung cây trồng. Ủy ban nhân dân 

huyện đã tiến hành bảo vệ thi công, ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã 

vận động các hộ bị thiệt hại nhận tiền bồi thường và tháo dở di dời nhà ở ra khởi 

hành lang lưới điện. Hiện đã hoàn thành việc kéo dây, đã đóng điện vào ngày 

26/5/2016. 

d. Đường Trung tâm xã Tân Phong - Thị trấn Cái Bè: 

Có 100 hộ bị ảnh hưởng, kinh phí bồi thường, hỗ trợ 720.879.000đ. Qua 

công tác vận động, đã có 93 hộ nhận, còn lại 07 hộ chưa nhận (yêu cầu bồi 

thường các loại cây đã chặt trước đây nhưng vẫn còn gốc trong phạm vi GPMB, 

yêu cầu giải quyết đường nước tưới tiêu và bồi thường cây ăn trái, cho rằng giá 

bồi thường thấp và đều chưa ký giấy hiến đất). Trung tâm phát triển Quỹ đất phối 

hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Phong tiếp tục vận động người dân hiến đất, 

chấp thuận đơn giá bồi thường theo quy định, để thi công công trình đúng tiến độ.  

e. Công trình Đường Bình Phú - Phú An: 

Có 157 hộ bị ảnh hưởng. Đã thực hiện chi tiền bồi thường, hỗ trợ và khen 

thưởng xong đối với các hộ trên địa bàn xã Phú An. Đối với xã Bình Phú, đã 

nhận tiền 57/58 hộ, còn lại 01 hộ (Lăng Thị Bảnh) chưa đồng ý nhận (yêu cầu 

giảm phạm vi giải tỏa và bồi thường 03 tỷ đồng). UBND huyện đã có Công văn 

xin ý kiến UBND tỉnh cho chủ trường cưỡng chế đối với hộ này, đang chờ chủ 

trương của UBND tỉnh (theo Công văn số 2187/UBND-KTN ngày 23/5/2016, 

UBND tỉnh giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, nghiên cứu đề 

xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết). 

f. Trạm thu phí: 

Trung tâm phát triển Quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư và UBND 4 xã (xã 

Mỹ Thành Nam, Phú An, Bình Phú và Phú Nhuận) chi trả tiền bồi thường tổng 

số 42 hồ sơ, đã nhận 17 hộ, còn lại 25 hộ chưa nhận (trong đó có 02 hộ vắng, 23 

hộ khiếu nại giá bồi thường). 

g. Công trình Đường Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: 

Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Bình Phú, Phú 

Nhuận và Mỹ Thành Nam tiến hành kiểm đếm bồi thường, đến nay đã kiểm đếm 
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xong 03 xã, tổng số 368 hồ sơ (Bình Phú 141 hồ sơ, Phú Nhuận 132 hồ sơ, Mỹ 

Thành Nam 95 hồ sơ) để làm cơ sở bồi thường trong thời gian tới.  

9. Thu, chi ngân sách: 

- Tổng thu từ kinh tế địa phương 27.175 triệu đồng, đạt 52,93% KH và 

NQ. Trong đó: thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 50,02% KH; 

trước bạ đạt 46,31% KH; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 81,61% KH; 

thuế thu nhập cá nhân đạt 52,77% KH; thu tiền sử dụng đất đạt 93,37% KH; thu 

phí và lệ phí đạt 35,89% KH; thu khác ngân sách đạt 58,49% KH. 

- Tổng chi ngân sách 167.854 triệu đồng. Trong đó chi các khoản tính 

trong cân đối ngân sách 156.900 triệu đồng, đạt 43,57% so dự toán tỉnh giao và 

NQ HĐND huyện, gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 32,68% KH; chi 

thường xuyên đạt 43,58% KH. 

II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI: 

1. Giáo dục: 

- Ngành giáo dục tổ chức tổng kết năm học 2015-2016 đồng loạt từ ngày 

28 - 31/5/2016; tổ chức xét tốt nghiệp THCS với tổng số 2.121 học sinh, kết quả 

có 2.099 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS. Triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 07/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND huyện về nhiệm vụ giáo dục và 

đào tạo trong hè năm 2016 và chuẩn bị cho năm học 2016-2017. 

- Tỷ lệ huy động đối với nhà trẻ đạt 82,3% so với kế hoạch, Mẫu giáo đạt 

89,8% so với kế hoạch; công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ 

cập giáo dục phổ thông được củng cố một cách bền vững; có 16/16 xã tiếp tục 

được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; kiểm tra 16 trung tâm học tập cộng đồng, 

chấn chỉnh các thiếu sót, phát huy các mặt tốt để đưa trung tâm hoạt động theo 

quy định; tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc học tập 

suốt đời, tiếp tục triển khai các hoạt động để thực hiện các mục tiêu xây dựng xã 

hội học tập ở địa phương; rà soát tỷ lệ tiếp tục học sau tốt nghiệp THCS đáp ứng 

công tác xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội 

học tập đến năm 2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; củng cố vững 

chắc kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, tập trung huy động và 

tổ chức các lớp sau khi biết chữ, ngăn chặn nguy cơ tái mù chữ. Huy động tối đa 

số trẻ trong độ tuổi đi học, vận động học sinh bỏ học tiếp tục ra học; tăng cường 

đội ngũ giáo viên, mở rộng hình thức tổ chức dạy học. 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm huy động, 

phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho 

giáo dục; tiếp tục đầu tư, xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

đạt chuẩn quốc gia. Năm 2016 lập kế hoạch xây dựng 04 trường: Tiểu học Thạnh 

Lộc 2 (đã đạt chuẩn), THCS Mỹ Thành Nam 2, Mầm non Hội Xuân và THCS 

Trần Minh Châu. Hiện trên địa bàn huyện có 16 trường mầm non, 26 trường tiểu 

học, 17 trường THCS và 02 trường THPT, trong đó có 13 trường đạt chuẩn quốc 

gia (01 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở).  
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2. Y tế: 

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Y tế huyện đã tích cực thực hiện và phối 

hợp với các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các chương trình Y tế 

Quốc gia, luôn quan tâm đến công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm như: 

phòng chống Sốt xuất huyết, Tiêu chảy cấp, vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng. 

Trong 6 tháng đầu năm, không ghi nhận xảy ra biến chứng trong thực hiện tiêm 

chủng trẻ tại các Trạm y tế xã. Tình hình khám chữa bệnh tại các tuyến tương 

đối ổn định. Về tình hình dịch bệnh, tính đến nay, toàn huyện có 93 ca mắc sốt 

xuất huyết (tăng 97,87% so với cùng kỳ).  

Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm được tuyên truyền rộng rãi 

trong nhân dân, các cơ sở sản xuất và chế biến thức ăn; trong 6 tháng đầu năm, 

xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH dệt len ECO WAY vào ngày 

15/6/2016, làm 64 công nhân nhập viện, sau 05 ngày tất cả công nhân đã xuất 

viện, không có trường hợp tử vong; ngày 28/6/2016, Chi cục ATVSTP tỉnh có 

Báo cáo số 290/BC-ATVSTP xác định nguyên nhân ngộ độc là do thức ăn bị 

nhiễm vi sinh vật (E.coli, Coliforms).  

3. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Kết quả 6 tháng đầu năm, có 

11.598/11.499 ca thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt 100,86% KH; tỷ lệ sinh 

con thứ 3 trở lên 6,39% (chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao từ 6% trở xuống); tỷ suất 

tăng dân số tự nhiên 8,71%o (vượt NQ đề ra ≤ 9‰). 

4. Lao động - Thƣơng binh và Xã hội: 

- Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm và đào tạo nghề: Phối hợp với các 

doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm tiến hành giới thiệu việc làm, mở 

các phiên giao dịch việc làm cho người lao động; đăng ký và giải quyết 589 hồ 

sơ thất nghiệp, với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 7.056 triệu đồng; đăng ký lao 

động nước ngoài 80 người; tiến hành các bước mở lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn, người nghèo và người tàn tật theo chỉ tiêu tỉnh giao.  

- Công tác giảm nghèo: Thực hiện việc rà soát và cấp lại giấy chứng nhận 

hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới; cấp 7.479 thẻ BHYT cho nhân khẩu thuộc 

hộ cận nghèo và 7.571 thẻ BHYT cho nhân khẩu thuộc hộ nghèo; trợ cấp xã hội 

cho 6.712 đối tuợng; cho vay ưu đãi từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội 

cho đối tượng hộ nghèo là 110 hộ với số tiền 2 tỷ 168 triệu đồng, 453 hộ cận 

nghèo với số tiền 5 tỷ 487 triệu đồng, 33 hộ mới thoát nghèo với số tiền 1 tỷ 065 

triệu đồng, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả, nâng cao thu nhập, 

đời sống hộ nghèo. 

- Chính sách với người có công: bàn giao 9/10 căn nhà tình nghĩa, 21 căn 

nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động được 

535/895 triệu đồng. 

- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Quỹ bảo trợ trẻ em vận động được 

33,5/250 triệu đồng, đạt 13,4% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2016; tổ chức  “Tháng 

hành động vì trẻ em năm 2016” qua đó, phối hợp với Công ty Cổ phần Lộc Trời 
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trao tặng 81 suất học bổng suất cho các em học sinh nghèo; thực hiện Chương 

trình “Tiếp sức đến trường” trao tặng xe đạp, cặp, tập cho 160 em học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu. 

5. Văn hoá - thông tin và thể dục - thể thao: 

- Quản lý nhà nuớc về kinh doanh dịch vụ văn hóa: Từ đầu năm đến nay 

đã tiếp nhận và giải quyết 89 hồ sơ về lĩnh vực quảng cáo, nghệ thuật, kinh 

doanh các dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông. Bên cạnh đó, Tổ khảo sát các 

điều kiện hoạt động Internet và trò chơi điện tử công cộng đã tiến hành khảo sát 

09 điểm đăng ký Internet và 07 điểm game bắn cá tại các xã Hội Xuân, Tam 

Bình (có 5/9 điểm đủ điều kiện hoạt động theo quy định) và hướng dẫn cho 242 

cá nhân làm cam kết đăng ký kinh doanh hoạt động loại hình “cho thuê dàn âm 

thanh di động”; hướng dẫn mẫu Biên bản kiểm tra trong hoạt động văn hóa, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự trên địa bàn huyện. 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Được tổ chức phong phú, đa dạng gắn 

với những ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; tổ chức lễ 

mừng các cặp vợ chồng cao niên hạnh phúc cấp huyện nhân Ngày Quốc tế hạnh 

phúc (20/3); tổ chức họp mặt, giao lưu gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm 

15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016),... 

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”: Tính đến 

thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 120/126 ấp văn hóa, 04 xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới, 01 xã văn hóa; tiến hành lễ công nhận 02 cơ sở thờ tự 

văn hóa (Đình thần Bình Phú - xã Bình Phú và chùa Quang Long - xã Tam 

Bình), nâng tổng số cơ sở thờ tự văn hóa trên địa bàn huyện là 22 cơ sở; công 

nhận mới 01 con đường văn hóa (ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp), nâng tổng số đến 

nay trên địa bàn huyện là 15 con đường văn hóa; phát động cơ sở đăng ký xây 

dựng các danh hiệu văn hóa, có 16/16 đơn vị xã đã đăng ký với 25 con đường 

văn hóa, 07 cơ sở thờ tự văn hóa, 05 ấp văn hóa và 01 xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới. 

- Lĩnh vực du lịch: đã tiến hành 02 cuộc khảo sát các điểm du lịch ở xã 

Tân Phong và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất mở thêm 01 

điểm du lịch mới với mô hình đò chèo kết hợp làm nghề truyền thống. Hiện xã 

Tân Phong có 10 điểm du lịch, 03 đội  đò chèo đang hoạt động và đã thu hút hơn 

30.000 lượt du khách quốc tế và nội địa đến tham quan. 

- Hoạt động thể dục, thể thao: Tham dự giải Karate mở rộng ở Bến Tre, 

kết quả đạt 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ; tham dự giải vô địch Karate đồng bằng 

sông Cửu Long mở rộng lần IX năm 2016, đạt 1 HCĐ; tham dự giải Việt dã Báo 

Ấp Bắc, đạt 3 giải khuyến khích; tham gia Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, đạt 3 

HCV, 2 HCB, 3 HCĐ; tham dự giải thể thao dân tộc cấp tỉnh, đạt 3 HCV, 9 

HCĐ; tham dự giải Võ cổ truyền cấp tỉnh đạt 04 HCB, 06 HCĐ; tổ chức giải 

Thể thao dân tộc cấp huyện; tổ chức ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân; 

tổ chức giải bóng đá cấp huyện. 
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6. Công tác Truyền thanh – Truyền hình: 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, thực hiện 183 chương trình thông tin tổng 

hợp, 3.359 tin, 210 bài, 70 gương người tốt việc tốt, 441 phát biểu thu thanh; 

cộng tác đài tỉnh 365 tin, 17 gương người tốt việc tốt, 06 phóng sự, 03 chuyên đề 

truyền hình “Cai Lậy trên đường phát triển” và 03 chuyên đề phát thanh. 

III. NỘI VỤ:  

- Công tác tổ chức, bộ máy: chỉ đạo các quan hành chính cấp huyện tiếp tục 

hoàn thiện các biểu mẫu Đề án xác định vị trí việc làm; thành lập, kiện toàn  và 

ban hành Quy chế hoạt động các ban chỉ đạo, đoàn kiểm tra liên ngành huyện; 

ban hành kế hoạch và thông báo tuyển dụng viên chức thuộc sự nghiệp GD&ĐT 

huyện Cai Lậy năm 2016 với tổng số nhu cầu tuyển dụng là 55 viên chức.  

- Công tác cán bộ: chỉ đạo việc chấn chỉnh trang phục, đeo thẻ công chức, 

viên chức và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc trong thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ; quyết định điều động 02 cán bộ, bổ nhiệm 05 cán bộ, miễn nhiệm 03 cán bộ; 

bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng 41 nhân viên, chức danh nghề nghiệp 07 

viên chức sự nghiệp giao dục-đào tạo; phân công 01 cán bộ; kỷ luật “khiển 

trách” 03 cán bộ chuyên trách và 01 công chức xã, “Cảnh cáo” đối với 01 giáo 

viên trường Tiểu học. 

- Công tác chế độ chính sách - tiền lương: nâng bậc lương, nâng phụ cấp 

thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn đợt 2 năm 2015 cho 21 cán bộ, 

công chức, viên chức cấp huyện và 737 công chức, viên chức thuộc sự nghiệp 

Giáo dục và Đào tạo; nâng lương, bậc lương, xếp lương đối với 139 cán bộ 

chuyên trách và công chức các xã; giải quyết nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối 

với 08 viên chức của Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; giải quyết nghỉ việc hưởng 

chế độ BHXH đối với 01 công chức ngành huyện theo nguyện vọng; giải quyết 

chế độ trợ cấp một lần cho 11 người hoạt động không chuyên trách các xã. 

- Công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ: chỉ đạo các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp cấp huyện, UBND các xã xây dựng và ban hành Danh mục hồ 

sơ cơ quan hàng năm; báo cáo Chi cục Văn thư, lưu trữ về việc xây dựng và ban 

hành danh mục hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2015; phê 

bình UBND xã Mỹ Thành Bắc trong việc tham gia Hội thi "Chung tay cải cách 

thủ tục hành chính" năm 2015; ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch công tác văn thư, lưu 

trữ năm 2016; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015 

và phát động chuyên đề thi đua cải cách hành chính năm 2016. 

- Công tác thi đua - khen thưởng: Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi 

đua yêu nước năm 2015; phát động thi đua năm 2016. Quyết định khen thưởng đối 

với 221 cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong các phong trào thi đua do huyện 

phát động. Tặng danh hiệu “ Đơn vị tiên tiến” cho 16 tập thể, công nhận danh hiệu 

“ Đơn vị quyết thắng” cho 05 tập thể; tái công nhận 16 đơn vị xã đạt 10 tiêu chí về 
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xây dựng “ Xã vững mạnh về quân sự-quốc phòng” năm 2015; công nhận danh 

hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho 44 cơ quan, đơn vị. 

- Công tác tôn giáo - hội: Ban hành văn bản thống nhất về việc Ban Trị sự 

Trung ương Giáo hội PGHH tổ chức thuyết giảng giáo lý ngoài cơ sở thờ tự; 

việc nâng cấp cơ sở thờ tự của Họ đạo Cao đài Long Thiên Ngũ Sắc; làm việc về 

nhân sự các hội đặc thù sau khi chia tách. 

- Công tác bầu cử: lập danh sách cán bộ công chức tham gia Ban Bầu cử 

đại biểu quốc hội của tỉnh; làm thủ tục khắc mới 17 con dấu cho Ủy ban bầu cử 

huyện và Ủy ban bầu cử 16 xã; tổ chức tuyên truyền công tác bầu cử được 3.263 

cuộc, với 110.654 lượt người. Toàn huyện có tổng số 161.910 cử tri, số cử tri 

tham gia bỏ phiếu 161.602, đạt tỉ lệ 99,81%;   

IV. CÔNG TÁC THANH TRA:  

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổ chức thanh tra 08 cuộc (theo kế hoạch 

07 cuộc, đột xuất 01 cuộc). Đã ban hành 02 kết luận thanh tra: việc chấp hành 

thực hiện pháp luật về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân 

dân xã Thạnh Lộc; qua thanh tra đã phát hiện vi phạm chủ yếu là: công tác quản 

lý, điều hành của UBND xã Thạnh Lộc còn buông lỏng, lãnh đạo UBND xã 

chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về tài chính như thu các khoản thu 

không nằm trong dự toán ngân sách nhà nước giao hàng năm để lập quỹ trái 

phép với số tiền 83,39 triệu đồng; chỉ đạo lập chứng từ quyết toán khống; kiến 

nghị thu hồi tổng số tiền 83,39 triệu đồng, kiến nghị xử lý theo quy định pháp 

luật đối với 04 cá nhân. Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật vể tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 

UBND xã Mỹ Thành Nam; qua thanh tra đã phát hiện những sai sót, khuyết 

điểm như: Chủ tịch UBND xã không nghiêm túc trong việc thực hiện các quy 

định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư; kiến nghị Đảng ủy xã họp kiểm 

điểm rút kinh nghiệm 01 cá nhân; số tiền thu hồi, xử lý trong quá trình thanh tra: 

83,39 triệu đồng. 

   - Về công tác tiếp dân: Các cấp, ngành tiếp công dân được 644 lượt công 

dân, trong đó: Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện là 81 lượt (Chủ tịch 

UBND huyện tiếp 12 lượt, trong đó 6 lượt không có dân đến); phòng, ban huyện 

10 lượt; trụ sở tiếp công dân của UBND xã là 553 lượt (Chủ tịch UBND xã tiếp 

384 lượt, trong đó 300 lượt không có dân đến). Nội dung phản ánh, kiến nghị và 

tranh chấp liên quan đến đất đai 338 vụ việc (đã phân loại, xử lý qua tiếp công 

dân xong). 

- Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận 64 đơn (cấp huyện 

nhận 11 đơn, cấp xã nhận 53 đơn), trong đó đủ điều kiện xử lý 63 đơn (08 

đơn khiếu nại; 03 đơn tố cáo; 52 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp), giảm 

22 đơn so với cùng kỳ năm 2015. Về giải quyết đơn khiếu nại: 02 vụ khiếu nại 

qua vận động thuyết phục người khiếu nại rút đơn khiếu nại; 02 vụ khiếu nại sai; 

04 đơn đang thụ lý giải quyết. Về giải quyết đơn tố cáo: 03 đơn đang tiến hành 

giải quyết. 
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- Công tác phòng, chống tham nhũng: Ban hành Kế hoạch số 14/KH-

UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 về thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2016; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015; Công văn 

số 127/UBND-TT ngày 18 tháng 02 năm 2016 về việc tiếp tục chỉ đạo công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng; ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 vể triển 

khai thực hiện đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham 

nhũng, công ước liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân năm 2016” trên địa bàn huyện Cai Lậy; đã tổ chức tuyên 

truyền 381 cuộc, với 14.886 lượt người tham dự, trong đó nội bộ 53 cuộc với 

2.247 lượt người tham dự và ra dân 328 cuộc, với 12.639 lượt người tham dự. 

V. TƢ PHÁP: 

- Ngành Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện thực 

hiện việc rà soát văn bản QPPL của cấp huyện đã ban hành. Đồng thời tham 

mưu UBND huyện ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2016. 

- Ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2016 và triển khai đến các ngành, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện.  

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện; 

thường xuyên nhắc nhở cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

của đơn vị mình; đề nghị UBND tỉnh thay đổi 05 cán bộ đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát trên địa bàn huyện (01 UBND huyện và 04 UBND cấp xã); 

tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm về kiểm soát thủ tục hành chính đúng theo 

quy định. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) và Thông tri số 18-TT/TU ngày 

08/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân; các Đề án, Kế hoạch 

PBGDPL theo hướng tập trung cho cơ sở. Ngành Tư pháp đã phối hợp với các 

cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, UBND cấp xã tổ 

chức tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Kết quả 

đã tuyên truyền được 1.432 cuộc, với 32.898 lượt người tham dự. Nội dung tập 

trung tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật tổ chức Quốc hội, Luật Bầu 

cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị định 123/2015/NĐ-

CP, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP 

về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình, Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật 

Tiếp công dân; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,… và các văn bản pháp 

luật hiện hành phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
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- Toàn huyện, hiện có 126 ấp, với 128 tổ hòa giải, với 881 hòa giải viên 

được bố trí đều khắp ở các ấp, cụm dân cư. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các tổ 

hòa giải ở cơ sở nhận được 122 đơn; đã hòa giải 122 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%; 

trong đó hòa giải thành 99 vụ việc, đạt tỷ lệ hòa giải thành 81,14%. 

VI. QUỐC PHÕNG – AN NINH: 

1. Quốc phòng: 

- Tập huấn 232/232 đồng chí đạt 100%; huấn luyện các đối tượng dân 

quân tự vệ 1.259/ 1.259 đồng chí, đạt 100%; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

được 162/162 đồng chí, đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng 

tổng hợp của lực lượng vũ trang, bảo đảm đủ sức chiến đấu và khả năng hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. Trong đó xây dựng, kiện toàn biên chế lực lượng dự 

bị động viên được 2.019/2.019 quân dự bị, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, phát 

triển mới được 415 đồng chí, giải ngạch 336 dân quân hoàn thành thời hạn phục 

vụ theo quy định. Đến nay, tổng số dự bị động viên hiện có 1.775 đồng chí, đạt 

0,93% so với dân số (Dân quân: 1.854 đồng chí, đạt 0,99% so dân số; tự vệ cơ 

quan: 130 đồng chí, đạt 31,6% so với cán bộ công chức viên chức). 

- Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa 

phương tổng số 137 quân nhân, trong đó có 04 đảng viên. 

- Cấp xã tiến hành đăng ký thanh niên tuổi 17 được 1.254/ 1.254 thanh 

niên, đạt 100% KH; đăng ký thanh niên tuổi 18 - 25 được 13.292/ 13.292 thanh 

niên, đạt 100%. 

- Tổ chức triển khai và thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ năm 2016. Tổ chức giao nhận 150/150 thanh niên, đạt 100% 

chỉ tiêu, trong đó có 02 đảng viên (đạt 1,33%). 

- Tổ chức tuyên truyền và đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2016, có 27 hồ 

sơ đăng ký dự thi vào các trường Quân đội. Qua các bước sơ tuyển, có 02 hồ sơ 

đủ điều kiện dự thi.  

2. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: 

  - Tình hình trật tự xã hội xảy ra 40 vụ (tăng 01 vụ so cùng kỳ), trong đó: 

trộm cắp tài sản 20 vụ, cố ý gây thương tích 10 vụ, hủy hoại tài sản 01 vụ, lạm 

dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo 05 vụ, hiếp dâm 

02 vụ; làm chết 01 người, bị thương 13 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 

929,595 triệu đồng. Khám phá 14 vụ, thu hồi tài sản 270,3 triệu đồng, khởi tố 11 

đối tượng (Chuyển PC45 điều tra theo thẩm quyền 01 vụ).  

- Lĩnh vực kinh tế: phát hiện 15 vụ (giảm 31 vụ so cùng kỳ năm 2015), 

tịch thu 95,385 triệu đồng và 2.794 bao thuốc lá nhập lậu.  
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- Tệ nạn xã hội: phát hiện 32 vụ (tăng 04 vụ so cùng kỳ năm 2015), trong 

đó, đá gà 19 vụ, đánh bài 06 vụ, lắc bầu cua, số đề 07 vụ. Bắt 180 đối tượng, thu 

giữ 230,464 triệu đồng. 

- Các lĩnh vực khác: 02 vụ, xử lý vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng. 

- Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 12 vụ, làm chết 11 người, bị thương 

04 người. So cùng kỳ tình hình tai nạn giảm 04 vụ, số người chết giảm 03 người, 

số người bị thương giảm 01 người.  

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

  Trong 6 tháng đầu năm 2016, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghị 

quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ chính trị năm 2016, Nghị quyết của HĐND 

huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành chủ động triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh, giúp kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển (một số chỉ tiêu 

chủ yếu đều đạt và vượt 50% KH và NQ đề ra); quốc phòng và an ninh được giữ 

vững; chính quyền cơ sở, các ban, ngành huyện được quan tâm củng cố, kiện 

toàn, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên,…  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ chính trị, huyện còn gặp một số khó khăn, tồn tại như: Kinh tế phát 

triển chậm; sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của hạn, mặn, 

giá bán một số loại nông sản không ổn định và hiện có xu hướng giảm,...; đời 

sống một số bộ phận nhân dân còn khó khăn; huy động vốn để xây dựng kết cấu 

hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng kịp yêu cầu; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã 

hội chưa giảm; tình hình khiếu kiện còn phức tạp, một số vụ việc còn kéo dài,…    

Từ tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đề cao trách nhiệm, tập 

trung chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm khắc phục những 

mặt hạn chế, yếu kém; tăng cường các giải pháp thiết thực, cụ thể; xác định rõ 

vai trò, trách nhiệm cá nhân và tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2016, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 

2016 theo đúng tinh thần Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra.  

PHẦN 2: PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, 

QP-AN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 

I. VỀ KINH TẾ: 

1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp; công tác chuyển giao 

khoa học kỹ thuật về chăm sóc lúa và cây ăn trái; tập trung công tác phòng chống 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; đôn đốc kiểm tra các xã thực hiện điều tra tiêm 

phòng cúm gia cầm; theo dõi tình hình nuôi trồng thủy sản; thường xuyên theo 

dõi tình hình thời tiết, phòng chống có hiệu quả tình hình bão, lũ xảy ra. 
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2. Tài nguyên và môi trƣờng: 

Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường cho người dân; lập kế hoạch tổ chức 

thực hiện và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lần đầu để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, 

phân công cán bộ của ngành Tài nguyên và Môi trường xuống địa bàn để trực 

tiếp hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác đăng ký đất đai, hạn chế hồ sơ tồn đọng 

liên quan đến lĩnh vực đất đai.  

3. Sản xuất CN - TTCN, Thƣơng mại - dịch vụ: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư; hỗ trợ, tạo điều thuận lợi và 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản 

xuất, kinh doanh. Tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh 

tranh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh 

tế nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp may, chế biến nông sản, 

thực phẩm, đồ uống hướng về xuất khẩu với chất lượng ngày càng cao; khuyến 

khích và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, nâng cấp, đổi mới thiết bị, 

công nghệ ở các cơ sở sản xuất hiện có để nâng cao chất lượng, phát huy công 

suất thiết kế, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm; gắn kết chặt chẽ 

về lợi ích giữa nhà máy và người sản xuất nguyên liệu. 

- Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN đạt 277 tỷ đồng đạt 100% 

kế hoạch đề ra. 

4. Về điện: Tiếp tục đầu tư phát triển và cải tạo hệ thống lưới điện trung, 

hạ thế và trạm đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ, đầu tư 

lưới điện lồng ghép với quá trình xây dựng nông thôn mới xã Ngũ Hiệp. 

5. Thƣơng mại  - chợ: 

Tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn tại các chợ trên địa bàn huyện; tiếp 

tục rà soát lại hoạt động các chợ, công tác quản lý, thành phần và trình độ năng 

lực thành viên tham gia quản lý chợ, cơ sở vật chất hiện có của chợ, tình hình 

thu chi, công tác vận hành hoạt động chợ; giải quyết các chợ mua bán lấn chiếm 

hành lang an toàn giao thông đường bộ ở các xã. Đồng thời, trang bị bổ sung 64 

thùng rác composicte cho các chợ xã (hiện xây dựng kế hoạch đấu thầu và đang 

thuê Trung tâm bán đấu giá tỉnh làm thủ tục đấu thầu). 

6. Khoa học Công nghệ: 

Khuyến khích và đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ 

mới trong các ngành dịch vụ và sản xuất trên mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề phù 

hợp với điều kiện, nhu cầu của địa phương. 

7. Về xây dựng cơ bản: 

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp, 

các công trình mới năm 2016, hoàn thành và thanh quyết toán đúng quy định. 
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Lập hồ sơ, dự toán danh mục công trình dự kiến đầu tư trong năm 2017; đầu tư 

kinh phí xử lý các điểm sạt lở, chống tràn do triều cường đảm bảo an toàn trong 

mùa lũ và cống ngăn mặn cho mùa khô. 

8. Thu, chi ngân sách: 

- Tập trung chỉ đạo toàn ngành phân tích, rà soát, tính toán cụ thể đối với 

từng khoản thu, đảm bảo tính tích cực, hợp lý, đúng quy định, đánh giá những 

yếu tố tác động làm tăng, giảm thu, những lĩnh vực còn thất thu có tiềm năng 

khai thác tăng thu để có biện pháp tổ chức thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân 

sách nhà nước, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Bố trí chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, ưu tiên chi cho đầu tư 

phát triển và các công trình trọng điểm. 

II. VĂN HÓA – XÃ HỘI: 

1. Giáo dục và Đào tạo: 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/5/2016 

của UBND tỉnh và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND huyện 

về nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2016 - 2017. Tổ chức tốt lễ khai giảng và 

thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2016-

2017. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa. Phấn đấu cuối 

năm 2016 ra mắt 3 trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non Ngũ Hiệp, Hội Xuân; 

THCS Mỹ Thành Nam 2 theo kế hoạch.  

2. Y tế, Dân số- KHHGĐ: 

 - Chủ động phòng chống dịch, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống 

dịch cúm A (H5N1, H1N1), bệnh tiêu chảy cấp và các bệnh truyền nhiểm nguy 

hiểm khác, trong đó tập trung cao cho công tác phòng chống sốt xuất huyết; đẩy 

mạnh công tác truyền thông rộng rãi trong cộng đồng dân cư, xử lý dịch kịp thời 

và đúng quy trình kỹ thuật từ ca đầu tiên, khống chế không để phát thành dịch 

và hạn chế ca tử vong do sốt xuất huyết. 

- Tăng cường công tác truyền thông, lồng ghép khuyến khích mỗi cá 

nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi về DS-

KHHGĐ, chủ động sử dụng các dịch vụ thông tin tư vấn về DS-KHHGĐ, sàng 

lọc trước sinh và sơ sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh,... 

3. Lao động, thƣơng binh và xã hội: 

- Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao 

động, thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin thị trường lao động, đào tạo 

nghề, hướng dẫn người lao động chưa có việc làm đăng ký làm việc ở các cơ sở, 

các xưởng may công nghiệp trên địa bàn, các khu chế xuất, khu công nghiệp 

trong và ngoài tỉnh. 
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- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống 

cho các đối tượng chính sách, người có công; thường xuyên giám sát việc thực 

hiện chế độ cho các hộ chính sách, xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục huy động 

các nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo, các giải pháp thoát nghèo bền 

vững, phấn đấu đến cuối năm có 300 hộ thoát nghèo (đạt  KH đề ra). 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo 

dục thanh niên tránh xa ma tuý, mại dâm; xây dựng lực lượng tình nguyện ở các 

xã, không để phát sinh tệ nạn mại dâm. 

4. Văn hoá - thông tin, truyền thanh: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

gia đình, thông tin truyền thông. Chỉ đạo ngành văn hóa tích cực phối hợp các xã 

và ngành thành viên Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH huyện trong việc thực hiện 

các tiêu chí và các danh hiệu văn hóa theo kế hoạch; quan tâm việc xây dựng các 

phong trào văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.  

- Tăng cường công tác quản lý tốt các dịch vụ kinh doanh văn hóa trên địa 

bàn huyện. Đặc biệt là triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm loại hình kinh 

doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn từ ngày 01/7/2016 theo chỉ đạo của tỉnh. 

- Củng cố, nâng chất hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

III. CÔNG TÁC NỘI VỤ, TƢ PHÁP, THANH TRA: 

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính giai đoạn 2011-2020, kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính giai đoạn 2012- 2020, tiếp tục tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông, thực hiện các hoạt động rà soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ 

tục hành chính. Quản lý và ổn định bộ máy, tổ chức biên chế hành chính sự 

nghiệp. Tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục theo Kế hoạch. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật 

mới và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước, nhằm phục vụ tốt yêu cầu, 

nhiệm vụ chính trị ở địa phương, công tác chứng thực, công tác thi hành án và 

công tác hoà giải ở cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tôn giáo thực hiện 

nghiêm quy định của pháp luật, tham gia công tác phúc lợi từ thiện xã hội, tham 

gia các phong trào của quần chúng tại địa phương. 

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển 

khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và kiến nghị xử lý các đối tượng vi 

phạm (nếu có). Giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo đúng thời gian luật định, 

không để tồn đọng kéo dài. 

IV. QUỐC PHÕNG, AN NINH: 

1. Quốc phòng: 
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Tiếp tục duy trì, chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực 

hiện kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời 

gian theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng 

thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chuẩn bị 

tốt công tác tuyển quân năm 2017, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng, chất lượng theo 

yêu cầu. 

2. An ninh trật tự: 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động trị an; tăng cường công 

tác tuần tra kiểm soát, chủ động tấn công, trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm, 

áp dụng các biện pháp thiết thực để kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông, giảm 

tội phạm trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến cuối năm giảm về số vụ và thiệt hại, 

thực hiện thành công các tiêu chí kiềm giảm tội phạm tại các xã, tỷ lệ kiềm giảm 

tội phạm đạt từ 03 - 05%. 

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống lực lượng 

Cảnh sát nhân dân, 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm ngày 

toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững 

mạnh, đảm bảo tốt ANTT trong tình hình mới. 

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

phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2016 trên địa bàn huyện./. 

 

                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
Nơi nhận:                                                                                
- UBND tỉnh;                                                                                    
- Sở KH&ĐT;                                                                            
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện;  

- Các ban, ngành huyện;                                            

- UBND các xã;                                                         

- Lưu: VT.                           
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