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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2015 và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 

 

Phần thứ nhất  

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015 

 

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa X - kỳ họp thứ 12 đã thông 

qua Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Cai Lậy năm 2015, với mục tiêu 

tổng quát là: Tập trung huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế; tiếp tục 

thực hiện chuyển dịch tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản trong cơ cấu kinh tế; tiếp 

tục xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng phát triển chợ và tuyến dân cư ở 

nông thôn; giải quyết nhanh, hiệu quả những vấn đề bức xúc xã hội; phát triển 

giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng; xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự 

an toàn xã hội; tiếp tục cải cách hành chính; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã 

hội,... giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của công dân... 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách huyện 

năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện đã ra các quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2015, đồng thời, ban hành Kế hoạch hành động số 08/KH-

UBND ngày 16/01/2015 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015.  

Để phục vụ kỳ họp HĐND huyện ngày 17 và 18/12/2015, UBND huyện 

đã xây dựng báo cáo số 172/BC-UBND ngày 25/11/2015. Tuy nhiên, do thời 

điểm đó, các số liệu thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội là số liệu ước 

thực hiện. Nay UBND huyện xây dựng lại báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 với hệ thống số liệu cập nhật đến 

31/12/2015 để đảm bảo phản ánh đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2015 làm cơ sở đề ra định hướng cho năm 2016 thực hiện đạt kết 

quả tốt hơn. Báo cáo này thay thế báo cáo số 172/BC-UBND ngày 25/11/2015 
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của UBND huyện và làm cơ sở đánh giá, so sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ 

trong năm 2016. 

Kết quả tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 trên địa 

bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƢỚC: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nƣớc: Thực hiện cả năm đạt 56.587 triệu 

đồng, đạt 121,69% so với dự toán của UBND tỉnh và HĐND huyện giao. 

2. Tổng giá trị sản xuất: 

* Tính theo giá so sánh 1994: 

- Tổng giá trị sản xuất đạt 2.982,18 tỷ đồng, tăng 8,44% so cùng kỳ. 

Trong đó: 

+ Giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp đạt 1.955,784 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ. 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt 346,625 tỷ đồng, tăng 30,4% 

so cùng kỳ. 

+ Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 679,769 tỷ đồng, tăng 4,6% so 

cùng kỳ.  

* Tính theo giá so sánh 2010: 

- Tổng giá trị sản xuất đạt 8900,665 tỷ đồng, đạt 101,05% NQ, trong đó: 

+ Giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp đạt 6.709,472 tỷ đồng, đạt 100,47% so 

KH và NQ. Trong đó: Sản lượng cây lương thực đạt 164.501,93 tấn/164.413,85 

tấn, đạt 100,05% KH và NQ; sản lượng cây màu thực phẩm 48.478 tấn/40.350 

tấn, đạt 120,14% KH và NQ;  sản lượng cây ăn trái: 250.160 tấn/235.262 tấn, 

đạt 106,33% KH và NQ; đàn heo: 56.120/54.000 con, đạt 103,93% KH và đạt 

96,59% NQ (NQ 58.102 con); sản lượng nuôi trồng thủy sản: 30.120 tấn/29.200 

tấn, đạt 103,15% KH và đạt 102,28% NQ (NQ 29.450 tấn); sản lượng khai thác 

đạt 740 tấn/700 tấn, đạt 105,71% KH. 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 883,673 tỷ đồng, đạt 

100,77% KH và NQ.  

+ Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 1.307,52 tỷ đồng, đạt 104,23% 

KH và NQ. 

3. Thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ số ngƣời 

không sinh con thứ 3 trở lên: Thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình 

được 12.314 ca, đạt 111% KH; tỷ suất sinh con thứ 3 trở lên đạt 4,06% (chỉ tiêu 

≤ 6%); tỷ suất sinh thô đạt 13,13‰ (chỉ tiêu ≥13 và ≤14). 

4. Giảm hộ nghèo: Năm 2015, có 539 hộ thoát nghèo, đạt 107,8% KH và 

NQ; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 giảm còn là 3,49% (KH 5%). 

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

sử dụng nước sạch 47.027 hộ, đạt 94,11% tổng số hộ dân, đạt 99,66% KH và NQ. 
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6. Huấn luyện quân sự cho các đối tƣợng và công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ: 

- Đã tập huấn được 32 đồng chí, đạt 100%; huấn luyện các đối tượng dân 

quân tự vệ được 1.171 đồng chí, đạt 100%; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

được 236 đồng chí, đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Đăng ký thanh niên tuổi 17 được 1.049 thanh niên, đạt 100%. 

- Tuyển quân: 175/175 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. 

7. Tỷ lệ giảm tội phạm hình sự: giảm 17,78% so cùng kỳ (mục tiêu kiềm 

giảm từ 3 - 5%). 

8. Công tác phòng chống tham nhũng: triển khai thực hiện theo đúng 

Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND huyện về công tác phòng chống tham 

nhũng năm 2015. 

9. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Công tác tiếp công dân: Tiếp 967 lượt công dân (tăng 383 lượt so với 

năm 2014); 01 đoàn đông người (16 người); nhận 126 đơn kiến nghị, tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo (giảm 176 đơn so với năm 2014). Đang giải quyết 04/06 đơn 

khiếu nại (Có 01 người rút đơn; 01 đơn người khiếu nại sai); giải quyết xong 

01/02 đơn tố cáo (có 01 đơn tố cáo sai); giải quyết xong 103/117 đơn (Có 01 

đơn không đủ điều kiện xử lý), 14 đơn đang giải quyết. 

Riêng 07 chuyên đề thi đua năm 2015, đã tổng kết 01 chuyên đề nông dân 

sản xuất kinh doanh giỏi (06 chuyên đề còn lại dự kiến tổng kết trong tháng 01 

và 02/2016); 06 chuyên đề thi đua giai đoạn 2015-2017, đã tổng kết 02 chuyên 

đề (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015; 

Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015), 04 

chuyên đề còn lại dự kiến tổng kết trong tháng 01/2016. 

II. VỀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ: 

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

a) Sản xuất nông, ngƣ nghiệp: Giá trị sản xuất ngành nông, ngư nghiệp 

ước cả năm 2015 đạt 6.709,472/6.678,031 tỷ đồng, đạt 100,47% KH và NQ, 

tăng 4,2% so cùng kỳ (năm 2014 là 6.439,033 tỷ đồng). Trong đó: 

- Cây lƣơng thực, tổng diện tích gieo trồng đạt 25.719,94 ha/26.510 ha, 

đạt 97,02% KH và NQ, giảm 2,29% so cùng kỳ (năm 2014 là 26.323,18 ha); sản 

lượng đạt 164.501,93 tấn/164.413,85 tấn, đạt 100,05% KH và NQ, giảm 1,72% 

so cùng kỳ (năm 2014 là 167.386,37 tấn): 

+ Cây lúa: Xuống giống 25.368,94 ha/26.200 ha, đạt 96,83% KH và NQ 

(Diện tích lúa có giảm do ở các xã Nam lộ chuyển lên vườn và các xã Bắc lộ 

chuyển đổi từ đất lúa sang trồng màu); năng suất đạt 64,41 tạ/ha, tăng 2,02 tạ/ha 

so KH và tăng 0,82 tạ/ha so cùng kỳ (năm 2014 là 63,59 tạ/ha); sản lượng đạt  
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163.401,93 tấn/163.453 tấn, đạt 99,97% KH và NQ, giảm 2,38% so cùng kỳ 

(năm 2014 là 167.386,37 tấn). 

Trong đó: Vụ Đông Xuân xuống giống 8.372,66 ha, đạt 95,69% KH vụ, 

năng suất đạt 76,18 tạ/ha, sản lượng 63.782,92 tấn, đạt 97,06% KH; vụ Xuân hè 

diện tích xuống giống 8.379,84 ha, đạt 95,77% KH, năng suất 60,27 tạ/ha, sản 

lượng 50.505,30 tấn, đạt 96,20% KH vụ; vụ Hè thu xuống giống 8.616,44 ha, 

đạt 99,04% KH, năng suất 57 tạ/ha, sản lượng 49.113,71 tấn, đạt 108,56% KH. 

Về sản xuất cánh đồng lớn, với diện tích 1.420 ha tại các xã Mỹ Thành 

Bắc, Thạnh Lộc, Phú Cường, Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, đã mang lại hiệu quả 

cao về kinh tế và góp phần tăng thu nhập cho người trồng lúa từ 2 đến 5 triệu 

đồng/ha. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một bộ phận nông dân chưa nhận 

thức đầy đủ lợi ích của việc tham gia sản xuất cánh đồng lớn, còn quan niệm đây 

là mô hình Nhà nước đầu tư, hỗ trợ và khi tham gia sẽ được mua lúa với giá cao.  

+ Cây bắp: Gieo trồng 351/310 ha, đạt 113,23% KH và NQ, tăng 40,96% 

so cùng kỳ (năm 2014 là 249 ha); năng suất 31,34 tạ/ha; sản lượng đạt 1.100/961 

tấn, đạt 114,46% KH và NQ, tăng 11,90% so cùng kỳ (năm 2014 là 983 tấn). 

+ Màu thực phẩm (màu luân canh trên nền đất lúa) được 2.436/2.130 ha, 

đạt 114,37% KH và NQ, tăng 22,91% so cùng kỳ (năm 2014 là 1.982 ha); sản 

lượng đạt 48.478 tấn/40.350 tấn, đạt 120,14% KH và NQ, tăng 23,85% so cùng 

kỳ (năm 2014 là 39.141 tấn). Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây màu luân canh 

trên đất lúa giúp gia tăng lợi nhuận từ 2-3 lần so với lúa, lợi nhuận tăng thêm từ 

việc giảm thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại và cải tạo các đặc 

tính sinh hóa của đất trong hệ thống luân canh, bồi dưỡng đất, gia tăng năng suất 

cây lúa vụ sau. 

+ Trên cây ăn trái: Toàn huyện hiện có 14.240 ha/14.230 ha, đạt 100,07% 

KH và NQ, tăng 0,26% so với cùng kỳ (năm 2014 là 14.203 ha); sản lượng ước 

đạt 250.160 tấn/235.262 tấn, đạt 106,33% KH và NQ, tăng 7,78% so cùng kỳ 

(năm 2014 là 232.110 tấn), cải tạo trồng mới trong năm 37 ha.  

Nhìn chung, trong năm thời tiết thuận lợi, các loại cây trái đạt năng suất 

cao, ít sâu bệnh gây hại nhờ người nông dân biết ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật 

mới, công nghệ vào sản xuất, có kinh nghiệm xử lý cho trái rải vụ trên nhiều loại 

như sầu riêng, chôm chôm,... Từ đó, giúp nhà vườn bán được giá cao, tăng thu 

nhập, lợi nhuận bình quân 200 triệu đồng/ha, riêng sầu riêng (diện tích 7.100 

ha), năng suất bình quân 22 tấn/ha, giá bán bình quân từ 400-600 triệu đồng/ha 

vào mùa nghịch, góp phần hạn chế tình trạng “Được mùa rớt giá”. Tuy nhiên, 

các loại cây trái khác như mít, nhãn tiêu huế vào vụ cao điểm giá có xuống thấp, 

nhưng trên diện tích trồng xen canh, trồng chuyên không lớn (dưới 200 ha) nên 

không ảnh hưởng nhiều đến tình hình chung của huyện. 

- Chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong năm ổn định 

(Không ghi nhận dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi), giá sản phẩm gia súc, 

gia cầm những tháng đầu năm ở mức cao, nhưng riêng những tháng cuối năm 
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đối với giá heo hơi xuống thấp, người chăn nuôi không có lợi nhuận, do đó tổng 

đàn heo có giảm so với những tháng đầu năm; đàn gia cầm, đàn bò giá cả ổn 

định ở mức cao, tổng đàn có tăng và đang phát triển. Bên cạnh đó, tình hình ô 

nhiễm môi trường trong chăn nuôi từng bước giảm, do người nuôi áp dụng và 

nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng đệm lót sinh học, 

xây hầm biogas... 

Theo kết quả điều tra chăn nuôi, đến cuối năm 2015, đàn heo: 56.120 

con/54.000 con, đạt 103,93% KH và đạt 96,59% NQ (NQ là 58.102 con); đàn 

bò: 1.420 con/1.000 con, đạt 142% KH và NQ; đàn gia cầm: 825.680 

con/821.000 con đạt 100,57% KH và đạt 100,60% NQ (NQ là 820.750 con). 

- Nuôi trồng và khai thác thủy sản: Tình hình nuôi cá bè trong năm 

2015 ổn định, giá cá thương phẩm bình quân từ 34.000 - 36.000 đồng/kg, người 

nuôi có lãi từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Riêng cá giống, cá tra nuôi công nghiệp giá 

tăng, giảm bất thường gây khó khăn cho người nuôi. Năm 2015, toàn huyện thả 

nuôi được 844 ha thủy sản các loại, đạt 112,53% KH và NQ (không tăng giảm 

so cùng kỳ năm 2014); tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt 

30.860 tấn/ 29.450 tấn, đạt 104,79% KH và NQ, tăng 3,84% so với cùng kỳ 

(năm 2014 là 29.719 tấn). 

- Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng 

và vật nuôi:  

+ Trên cây lúa, đã tập trung chỉ đạo người dân ở các xã Bắc lộ tổ chức 

gieo sạ đồng loạt, tập trung đúng khung lịch thời vụ, do đó qua 03 vụ sản xuất 

lúa không có diện tích bị bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá gây hại, riêng những loại 

sâu gây hại khác không đáng kể; 

+ Cây nhãn, trên địa bàn huyện có 242 ha nhãn (trong đó nhãn tiêu huế 37 

ha; nhãn Idol và xuồng cơm vàng 205 ha). Để hạn chế mầm bệnh chổi rồng trên 

nhãn, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 

hợp các ngành chức năng cùng địa phương tổ chức tập huấn phòng trừ bằng các 

biện pháp cắt tỉa, phun xịt và chặt bỏ (18 ha) nhãn bị bệnh chổi rồng để chuyển 

sang cây trồng khác; 

+ Trong năm tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, chưa 

ghi nhận ca bệnh nào trên đàn vật nuôi phải tiêu hủy trên địa bàn huyện. Ngành 

Nông nghiệp đã phối hợp tốt với các trạm Thú Y, Khuyến nông chủ động đề ra 

nhiều giải pháp trong công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi như: Triển khai 

thực hiện tốt các đợt phun xịt, tiêm phòng các loại vắc xin đạt tỷ lệ cao, đặc biệt 

là thực hiện tốt công tác quản lý đàn vật nuôi tại các hộ có chăn nuôi gia súc, gia 

cầm trên địa bàn huyện. 

b) Về phát triển nông nghiệp, nông thôn: 

- Về xây dựng nông thôn mới: Trong năm, Ban Chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều 

hành thực hiện chương trình, xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình năm 
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2015; tổ chức kiện toàn, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo huyện và cán bộ 

chuyên trách cấp xã; thành lập Văn phòng Điều phối huyện, cán bộ chuyên trách 

cấp xã theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn 

phòng Điều phối các cấp đã đi vào hoạt động. 

Bên cạnh đó, mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ làm công tác xây dựng nông 

thôn mới cho cán bộ các ngành huyện, lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ cấp xã, với 

70 người tham dự; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,Hội liên hiệp phụ nữ 

huyện, Hội Nông dân và UBND xã tuyên truyền về chủ trương chính sách và tổ 

chức tọa đàm về xây dựng nông thôn mới được 30 cuộc, với 2.030 lượt người 

tham dự; hướng dẫn cho các xã xây dựng báo cáo và kế hoạch lộ trình thực hiện 

xây dựng NTM ở các xã dự kiến ra mắt xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

(Ngũ Hiệp, Thạnh Lộc, Cẩm Sơn, Long Tiên, Hiệp Đức, Long Trung, Mỹ Long). 

Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng: Từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã 

phân bổ cho các xã tổng số 8,1 tỷ đồng, thực hiện 26 công trình, giải ngân được 

hơn 02 tỷ đồng (Các xã đã thực hiện đạt trên 80%); vốn sự nghiệp đầu tư phát 

triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 

2015 được tỉnh phân bổ cho huyện 224 triệu đồng thực hiện 02 mô hình phát 

triển sản xuất (Mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP trên Sầu riêng cho THT 

Bình Hòa A xã Tam Bình, với kinh phí 89 triệu đồng; dự án nuôi bò sinh sản 

trong nông hộ tại xã Thạnh Lộc, với 135 triệu đồng); với vốn lồng ghép đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đã mở được 10 lớp nghề trong nông nghiệp, có 

458 học viên tham gia. 

Qua đánh giá bước đầu của các xã báo cáo đến nay đạt các tiêu chí của Bộ 

tiêu chí quốc gia như sau: Xã Tam Bình đã được công nhận xã nông thôn mới; 

có 03 xã đạt 15/19 tiêu chí (Thạnh Lộc, Ngũ Hiệp, Cẩm Sơn); 04 xã đạt 14/19 

tiêu chí (Long Tiên, Mỹ Long, Hiệp Đức, Long Trung); 03 xã đạt 13/19 tiêu chí 

(Phú An, Tân Phong, Mỹ Thành Bắc) và các xã còn lại đạt từ 10 -12 tiêu chí 

(Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Phú Cường, Hội Xuân). Bình quân trong năm mỗi 

xã thực hiện đạt được từ 1-2 tiêu chí. 

- Về đầu tƣ các tuyến đƣờng giao thông nông thôn, trong năm 2015 các 

xã đã triển khai thi công 35 công trình, dài 16,295 km, với tổng vốn thực hiện 

10,876 tỷ đồng, giải ngân 4,834 tỷ đồng (đã thi công xong 14 công trình; các 

công trình còn lại đang lập, thẩm định hồ sơ). Riêng năm 2014 chuyển sang 09 

công trình (đã thi công xong), dài 9,146 km, với tổng vốn thực hiện là 1,736 tỷ 

đồng, đã giải ngân 205,4 triệu đồng. 

- Về nƣớc sinh hoạt nông thôn, Trong năm, có 01 Tổ hợp tác nước sinh 

hoạt nông thôn chuyển sang tư nhân (Ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp) và ngưng hoạt 

động 01 Tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn (Ấp 3, xã Phú Cường). Đến nay, 

toàn huyện có 02 Hợp tác xã, 44 trạm Tổ hợp tác và 10 doanh nghiệp cung cấp 

nước sạch cho nhân dân ở nông thôn. Tỷ lệ số dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 



 

 

7 
 

94,11%, riêng các hộ còn lại do ở ngoài đồng chưa có hệ thống nước nên nhân 

dân sử dụng nước ao, sông, nước mưa qua lắng lọc bằng hóa chất để sử dụng. 

2. Về sản xuất công nghiệp - xây dựng và phát triển đô thị: 

a) Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 

Hiện trên địa bàn toàn huyện có 15 Công ty, 43 doanh nghiệp và trên 745 

cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực ngoài quốc doanh đang hoạt động mạnh nhờ 

các chính sách, chủ trương lớn của Đảng và nhà nước về khuyến khích phát triển 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khu vực kinh tế dân doanh và đang thực sự đi 

vào cuộc sống, tạo hiệu ứng tích cực, mở hướng tạo việc làm, thu nhập cho người 

lao động. Đặc biệt là dọc Quốc lộ 1, đường tỉnh 865 - xã Phú Cường, các nhà 

máy, Công ty mới đầu tư xây dựng như: Công ty Cổ phần Tex-Giang, Công ty 

Eco Way, Công ty TNHH Tân Tiến, Công ty TNHH một thành viên lương thực 

Hoàng Phúc, doanh nghiệp tư nhân Trung An… Riêng đối với các xã phía Nam 

Quốc lộ 1 hiện nay đã mở ra các cơ sở tiêu thụ nông sản hàng hóa xuất khẩu ở các 

xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Ngũ Hiệp, Cẩm Sơn, Mỹ Long, Hội 

Xuân… với đặc sản là trái Sầu riêng và đã tạo thu nhập đáng kể cho các hộ nông 

dân, tạo công việc làm ổn định cho công nhân lao động tại các vựa thu mua. Giá 

trị sản xuất công nghiệp cả năm 2015 đạt 78,706/77,59 tỷ đồng, đạt 101,44% KH 

và NQ (nếu tính theo giá 2010 đạt 447,796 tỷ đồng). 

b) Về công tác quản lý năng lƣợng: 

- Về đầu tƣ, cải tạo lƣới 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 

38 tuyến trung thế và đã đóng điện được 36 tuyến, còn 02 tuyến chưa đóng điện 

(Tuyến Long Trung - Cẩm Sơn và Phú Cường), do người dân không đồng ý chặt 

tỉa cây và đề nghị ngành điện kéo dây bọc, lắp xà lệch, nâng trụ cao khỏi cây…  

- Về sử dụng điện, từ đầu năm đến nay gắn 94 điện kế. Nâng tổng số điện 

kế chính gắn trên toàn huyện là 48.119/50.394 điện kế, đạt tỷ lệ hộ dân gắn điện 

kế chính trên toàn địa bàn huyện là 95,49%. Tỷ lệ hộ dân có điện trên toàn địa 

bàn huyện đạt 100%, vượt 0,05% KH. 

- Tai nạn về điện: Từ đầu năm đến nay, xảy ra 06 vụ tai nạn về điện, làm 

chết 06 người trên địa bàn các xã Hiệp Đức, Tân Phong, Ngũ Hiệp, Mỹ Long và 

Tam Bình (02 vụ). Nguyên nhân, do sửa động cơ điện, sửa tivi không cắt điện; 

do bị rò điện; bất cẩn trong sử dụng. 

c) Về xây dựng và phát triển đô thị: Tiếp tục triển khai áp dụng các quy 

định mới của Trung ương về quản lý đầu tư xây dựng góp phần tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình triển khai 

thực hiện và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. 

3. Về thƣơng mại - dịch vụ: 

a) Về thƣơng mại: 
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- Đầu tư xây dựng mới chợ Bình Phú, với tổng mức đầu tư là 12,825 tỷ 

đồng, với quy mô 72 quầy và 110 sạp. Đã tổ chức họp dân thông qua phương án 

bố trí quầy sạp, giá thu phí quầy sạp và đã thông báo thời gian đăng ký quầy sạp. 

Chợ mới Bình Phú khánh thành và đi vào hoạt động từ  ngày 26/11/2015. 

- Về công tác quản lý thị trường được thực hiện thường xuyên theo đúng 

kế hoạch, đồng thời kiểm tra đột xuất các lĩnh vực (an toàn thực phẩm, vận 

chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm), các mặt hàng (sữa, rượu, thủy sản, đồ chơi 

trẻ em, xe đạp điện, mũ bảo hiểm, bánh trung thu…). Từ đầu năm đến nay, lực 

lượng Quản lý thị trường và Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và phối hợp 

kiểm tra tổng cộng 236 vụ, phát hiện và xử lý 127 vụ, phạt 535,117 triệu đồng 

(vi phạm về vận chuyển hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không hóa đơn 

chứng từ, kinh doanh hàng cấm,...). 

b) Lĩnh vực bƣu chính, viễn thông và công nghệ thông tin: 

* Về bƣu chính, viễn thông: Trong năm 2015, các doanh nghiệp bưu 

chính, viễn thông trên địa bàn huyện phát triển ổn định, không ngừng đầu tư 

phát triển mạng lưới, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng, phục 

vụ tốt nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin và truyền thông của nhân dân 

* Về công nghệ thông tin: Trong những năm qua, UBND tỉnh đã tập 

trung đầu tư về hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) cho huyện và 

cùng với các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực tập trung phát triển công 

nghệ thông tin (CNTT) vào trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nên đã cho thấy 

sự phát triển CNTT của huyện đã được cải thiện đáng kể. 

- Về hạ tầng công nghệ thông tin: Đã triển khai xây dựng và nâng cấp 

mạng nội bộ của Văn phòng HĐND-UBND huyện; triển khai đưa vào sử dụng 

chính thức mạng truyền số liệu chuyên dùng cho Văn phòng HĐND-UBND 

huyện và 16/16 xã đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ tốt cho việc triển 

khai các ứng dụng CNTT theo mô hình tập trung. 

- Về ứng dụng công nghệ thông tin: Triển khai phần mềm điều hành và 

quản lý văn bản trên phạm vi toàn huyện, góp phần tăng số lượng văn bản điện 

tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước; 100% cán bộ, công chức có hộp thư điện 

tử công vụ; nâng cấp và mở rộng Cổng thông tin điện tử của huyện. Số lượng 

thủ tục hành chính công trên cổng thông tin điện tử của huyện thực hiện là 167 

thủ tục (đạt mức 2: 158 thủ tục; mức 3: 09 thủ tục); triển khai và vận hành thử 

nghiệm phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện và cấp xã; triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức do Sở Nội vụ làm chủ đầu tư tại 03 ngành huyện và 16/16 xã. 

c) Ngành dịch vụ vận tải, nhìn chung, từ đầu năm đến nay, khối lượng 

vận chuyển và luân chuyển hàng hóa và hành khách đều đáp ứng nhu cầu đi lại 

cũng như sản xuất của người dân. Hoạt động xe buýt, taxi, xe tuyến trên địa bàn 

huyện tương đối ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và giảm 
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đáng kể số lượng xe máy lưu thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, chống 

ùn tắt giao thông. 

d) Về hoạt động du lịch tại hai xã cù lao Tân Phong và cù lao Ngũ Hiệp 

có bước phát triển, kết hợp với các tour du lịch trong tỉnh, các đơn vị kinh doanh 

du lịch lữ hành trong nước và quốc tế khai thác một cách hiệu quả. Từ 04 điểm 

du lịch tại địa phương tăng lên 09 điểm, trong đó có mô hình homestay tại xã 

Tân Phong đã tăng sức hấp dẫn cho du khách, thu hút hơn 10.000 lượt du khách 

đến tham quan phong cảnh sông nước, vào vườn hái trái cây, chèo đò, nghe hát 

đờn ca tài tử.... trong đó hơn 3.000 lượt du khách quốc tế, góp phần giải quyết 

công ăn việc làm cho hơn 200 lao động địa phương có thu nhập ổn định. 

4. Phát triển doanh nghiệp, cấp phép kinh doanh; kinh tế tập thể: 

a) Về phát triển doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh: 

Đến nay, trên địa bàn huyện phát triển mới 460 hộ kinh doanh cá thể, với 

tổng vốn là 20,5 tỷ đồng. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ cá thể diễn ra 

thuận lợi, thực hiện niêm yết thủ tục đúng quy định và áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001:2008, đảm bảo về trình tự thủ tục, thời gian, tỷ lệ giải 

quyết đạt 100%. 

b) Kinh tế tập thể: 

Kinh tế tập thể của huyện được quan tâm củng cố, kiện toàn và duy trì 

hoạt động. Các THT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được củng cố, 

nâng chất hoạt động và được hướng dẫn sản xuất theo hướng an toàn, sản suất 

theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng 

hóa cho Sầu riêng Ngũ Hiệp. Hiện nay, toàn huyện có 04 HTX và 54 THT, 

trong đó có 02 HTX và 10 THT sản xuất nông nghiệp, số còn lại hoạt động trên 

lĩnh vực nước sạch nông thôn. Một số THT, HTX đã góp phần giải quyết việc 

làm, cải thiện đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, phần lớn THT, HTX 

nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả, do chậm đổi mới phương thức sản xuất 

kinh doanh, công tác quản lý còn nhiều yếu kém,… 

III. THU CHI NGÂN SÁCH VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN: 

1. Thu, chi ngân sách: 

Ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 

3147/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các huyện, thành phố và thị xã; 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 của HĐND huyện Cai Lậy về dự 

toán và phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015. Thực hiện tốt các 

chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong 

lĩnh vực tài chính. 

Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương, thực hiện cả năm đạt 56.587 

triệu đồng, đạt 121,69% so với dự toán được UBND tỉnh và HĐND huyện giao. 

Trong đó: Có 05 nguồn thu đạt từ 100% trở lên là thu lệ phí trước bạ (130,76%), 
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thu thuế thu nhập cá nhân (120,14%), thu phí lệ phí (111,45%), thu tiền sử dụng 

đất (398,77%), thu khác ngân sách (122,40%). Riêng 03 khoản thu không đạt dự 

toán là thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (99,08%), thu thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp (98,66%) và thu doanh nghiệp nhà nước (93,78%). 

Tổng chi ngân các khoản chi tính trong cân đối ngân sách là 390.788 triệu 

đồng, đạt 149,28% so KH và NQ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển được 55.776 

triệu đồng, đạt 869,87% KH; chi thường xuyên được 272.772 triệu đồng, đạt 

107,91% KH. 

2. Đầu tƣ phát triển: 

Căn cứ kế hoạch vốn được phân bổ, trong năm 2015 huyện đã đưa vào 

triển khai thực hiện 96 công trình, dự án, tổng mức đầu tư 766.292 triệu đồng; 

trong đó: 

- Vốn cấp trên và ngân sách tỉnh: Gồm 09 công trình, tổng mức đầu tư 

667.664 triệu đồng, kế hoạch vốn 2015 là 85.874 triệu đồng, đã hoàn thành 03 

công trình, giải ngân đến nay đạt 58.716 triệu đồng, đạt 68,37% KH vốn. 

- Vốn tỉnh bổ sung cho huyện và vốn ngân sách huyện: Thực hiện đầu tư 

87 công trình, tổng mức đầu tư 98.628 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2015 là 

50.166 triệu đồng, đã hoàn thành 49 công trình, giải ngân đến nay đạt 31.027 

triệu đồng, đạt 61,85% kế hoạch vốn. 

- Tiến độ triển khai thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn 

huyện, như sau:  

+ Công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy (giai 

đoạn 1): UBND huyện Cai Lậy ban hành Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 

25/8/2015 về việc phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tổng số 131 

hồ sơ, với tổng kinh phí bồi thườnglà: 82.828.200.000đồng; đã có 120 hộ nhận 

tiền (72.851.722.000đ), trong đó có 7 hộ tạm ứng và 11 hộ chưa nhận với tổng 

số tiền 9.976.478.000đ. 

+ Công trình Khu tái định cư Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy: UBND 

huyện Cai Lậy ban hành Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 về việc 

phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tổng số 21 hồ sơ, với tổng 

kinh phí bồi thường 15.593.289.000đ; đã chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho 21 hộ bị 

thiệt hại, trong đó có 17 hộ nhận tiền (12.863.143.000đ), còn lại 04 hộ chưa 

nhận với tổng số tiền 2.730.146.000đ,  

+ Đường Trung tâm xã Tân Phong - Thị trấn Cái Bè đã hoàn thành công tác 

kiểm kê, có 101 hộ bị ảnh hưởng; đã chi bồi thường xong, chuẩn bị khởi công trong 

tháng 01/2016. 
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IV. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: 

1. Giáo dục và đào tạo: 

Giáo dục và đào tạo tiếp tục ổn định và phát triển về qui mô; chất lượng 

giáo dục và hiệu quả đào tạo ở các cấp học, bậc học được giữ vững và ngày càng 

nâng cao. Mạng lưới trường lớp được kiện toàn và phát triển, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. 

- Mầm non: Trên địa bàn huyện có 16 trường (có 01 trường đạt chuẩn 

quốc gia), 03 nhóm trẻ tư thục (với 70 cháu), 106 lớp mẫu giáo công lập (với 

3.463 cháu), đạt 6,25% so tổng số. Riêng mẫu giáo 5 tuổi có 60 lớp (có 60/60 

lớp học 2 buổi/ ngày); số trẻ 5 tuổi đến trường có 1.908 trẻ, trong đó: 1.823 trẻ 

học 2 buổi/ ngày, đạt 95,55%.  

- Tiểu học: 26 trường (có 09 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 34,61%), 523 

lớp, với 15.520 học sinh, trong đó: Có 6.462 học sinh/ 267 lớp được tổ chức học 

2 buổi/ngày, đạt 41,64%. Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1: 3.256/3.256, đạt 100% 

KH. Hiệu quả đào tạo đạt 95,16%. 

- Trung học cơ sở: 17 trường THCS (có 02 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 

11,76%), 275 lớp, với 10.324 học sinh. Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 97,4%. Tốt nghiệp 

THCS đạt 99,6%; tuyển sinh vào lớp 6 đạt 100%; hiệu quả đào tạo đạt 83,41%. 

- Giáo dục thƣờng xuyên: Chuẩn 2a (Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 

hàng năm từ 90% trở lên): 2063 (nữ: 993) học sinh tốt nghiệp THCS và bổ túc 

THCS, đạt tỷ lệ 99,89%; chuẩn 2b (Có 80% trở lên độ tuổi 15-18 có bằng tốt 

nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS): Có 9.770  em học sinh được phổ cập THCS, 

trong đó có 8.476 em học sinh có bằng tốt nghiệp THCS hoặc BTCS, đạt 

86,76%. 

- Về đội ngũ giáo viên, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có 1.727 

cán bộ, giáo viên và nhân viên, cơ bản đáp ứng nhu cầu số lượng đội ngũ cán bộ, 

giáo viên, viên chức cho các cấp học. Thực hiện kiện toàn công tác quản lý cán 

bộ và công tác quy hoạch cán bộ của ngành Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo đủ về 

số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình độ. 

- Về cơ sở vật chất, tập trung xây dựng mới phòng học, phòng hành chính 

quản trị, phòng thực hành thí nghiệm, thay thế dần các phòng học xuống cấp 

nặng; mua sắm thêm thiết bị dạy học, tạo điều kiện quan trọng trong việc nâng 

cao chất lượng giáo dục trong nhà trường và đáp ứng được yêu cầu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục còn những hạn chế 

như: công tác quản lý, tổ chức, cán bộ còn sai sót, khuyết điểm; cơ sở vật chất 

trường, lớp mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng chưa đảm bảo yêu cầu; chất 

lượng học tập của học sinh có chuyển biến nhưng chưa tích cực, tỷ lệ huy động 

trẻ có tăng, tuy nhiên vẫn còn thấp và chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch,…  

2. Hoạt động khoa học công nghệ: 
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Tập trung đưa khoa học công nghệ gắn liền phát triển kinh tế qua các 

chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ. 

- Về lĩnh vực quản lý đề tài, dự án, tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện đề 

tài “Xây dựng mô hình trồng dừa thâm canh ở các xã phía Bắc huyện Cai Lậy” 

do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; tiếp tục trình Sở Khoa 

học và Công nghệ xem xét, cho ý kiến thực hiện đối với đề tài “Xây dựng quy 

trình giấm chín mít thái, Sầu riêng Ri-6 và monthong bằng phương pháp nhúng 

cuốn trái vào dung dịch ethephon”, do bà Lê Thị Kim Loan - Phó Trưởng khoa 

kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ thực phẩm - Đại học Tiền Giang làm chủ 

nhiệm đề tài, với tổng kinh phí thực hiện 149.039.000. 

- Về lĩnh vực quản lý đo lƣờng chất lƣợng, thường xuyên tiến hành 

kiểm định các cơ sở kinh doanh dụng cụ ngành nước, kiểm cân, cơ sở kinh 

doanh vàng bạc, xăng dầu,… trên địa bàn huyện. 

V. VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƢỜNG: 

1. Về tài nguyên đất: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Cai Lậy đã được UBND tỉnh 

Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 và đã 

được thông báo công bố, công khai trên địa bàn huyện và trên Cổng thông tin 

điện tử của huyện. Riêng đối với công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 trên địa bàn huyện đã triển khai, lấy ý kiến của các ngành và địa 

phương. Dự kiến trong quí IV/2015 mới hoàn chỉnh, tuy nhiên do việc lập, điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2016-2020 của tỉnh yêu cầu phải hoàn thành trước rồi mới lập, điều chỉnh quy 

hoạch cấp huyện đến năm 2020 nên ngày 02/6/2015 UBND tỉnh chấp thuận cho 

UBND huyện thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch cấp huyện đến hết tháng 

03 năm 2016 tại Công văn số 2448/UBND-KTN. 

Thực hiện kế hoạch đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh. Đến nay, tổng số Giấy chứng nhận QSDĐ in theo tài liệu địa chính mới 

trên toàn huyện là 128.751 giấy, tương ứng với tổng diện tích là 33.561,06 ha và  

huyện đã hoàn thành công tác cấp đổi 128.751 giấy vào đầu năm 2014, đạt 

100%. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và giải quyết xong 2.868 hồ sơ 

điều chỉnh Giấy chứng nhận QSDĐ, với diện tích là 768,97 ha. 

2. Về tài nguyên nƣớc, khoáng sản: 

Hiện trên địa bàn huyện có 155 giếng khoan tầng sâu (153 giếng đã có 

giấy phép khai thác, 02 giếng hư chưa lấp hủy); 2.070 giếng tầng nông; 02 

doanh nghiệp tư nhân đang khai thác cát trên địa bàn huyện, trong đó: Công ty 

TNHH SX TMDV XNK Đức Phú Thịnh khai thác cát lòng sông Tiền tại mỏ 

Ngũ Hiệp - xã Ngũ Hiệp và mỏ Vàm dưới cù lao Tân Phong - xã Tân Phong, 

Ngũ Hiệp, Văn phòng Tỉnh ủy khai thác tại mỏ sông Ba Rài đến Cồn Tròn. 
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Trong thời gian qua, tình trạng khai thác cát sông và khai thác nước dưới 

đất trái phép vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi gây sạt lở bờ sông, tác động xấu đến 

môi trường và dẫn đến tình trạng ô nhiễm tầng nước ngầm trên địa bàn huyện. 

Để giải quyết tình hình trên, ngay từ đầu năm UBND huyện đã thành lập Đoàn 

kiểm tra về tài nguyên và môi trường tại Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 

09/2/2015. Trong năm 2015, đã thực hiện tổ chức kiểm tra được 12 cuộc, phát 

hiện 18 trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép và đã tiến hành 

xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền là 197 triệu đồng. 

3. Về lĩnh vực môi trƣờng: 

Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức hưởng ứng các ngày lễ lớn như: Ngày 

Môi trường thế giới; ngày Đất ngập nước thế giới; ngày Nước thế giới; chiến 

dịch làm cho Thế giới sạch hơn,... lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường được 02 cuộc, với hơn 300 lượt 

người dự. Bên cạnh đó, tổ chức 02 cuộc mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới và hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn tại UBND xã Ngũ 

Hiệp và Hiệp Đức, với đông đảo nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức và 

học sinh tham gia; xác nhận 16 cơ sở đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, các ngành chức năng huyện đã tổ chức kiểm tra môi trường các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 16/KH-UBND 

ngày 06/02/2015 của UBND huyện Cai Lậy về việc kiểm tra về tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn huyện Cai Lậy năm 2015. Đến nay, kiểm tra được 18 cơ 

sở, qua kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy định pháp luật 

về bảo vệ môi trường. 

VI. Y TẾ, LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, 

PHÚC LỢI XÃ HỘI, GIẢM NGHÈO VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC: 

1. Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: 

Công tác phòng chống dịch bệnh được theo dõi, giám sát thường xuyên, 

không xảy ra dịch. Trong năm 2015, bệnh sốt xuất huyết xảy ra 279 ca, tăng 

165,71% so với cùng kỳ (năm 2014 là 105 ca), huyện đã tổ chức chiến dịch diệt 

lăng quăng (dựa vào cộng đồng) được 3 lần, kết quả chỉ số BI (các vật chứa nước 

có lăng quăng trong 100 hộ gia đình) các đợt chiến dịch đều giảm trên 80%. 

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên được tổ chức kiểm 

tra. Trong năm đã tiến hành kiểm tra được 06 cơ sở sản xuất chế biến, 71 cơ sở  

dịch vụ ăn uống, 12 bếp ăn tập thể, 184 dịch vụ thức ăn đường phố. Qua kiểm 

tra, hầu hết các cơ sở sản xuất chế biến, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tuân thủ 

theo các quy định về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và không để xảy ra 

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, có 03 cơ sở không đạt theo 

quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Đoàn kiểm tra mời các cơ sở 

về Phòng Y tế hướng dẫn, nhắc nhở và cơ sở khắc phục tốt, đạt theo quy định về 

điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tiến hành công tác kiểm tra các 
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cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn huyện, với tổng số 160 cở sở hành 

nghề Y - Dược tư nhân, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở, với số 

tiền 500.000 đồng và nhắc nhở, cảnh cáo, làm cam kết 12 cơ sở. 

Công tác khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế, 

trạm Y tế xã ngày càng được nâng cao hiệu quả và hoạt động có nề nếp đúng với 

quy định của ngành, tạo niềm tin cho nhân dân tại tuyến cơ sở. Kết quả khám chữa 

bệnh 316.055 lượt khám, trong đó bảo hiểm y tế 221.740 lượt, chiếm 70,16%. 

Năm 2015, có 04 xã (Mỹ Thành Bắc; Tân Phong; Phú Cường và Hiệp 

Đức) được Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y 

tế xã, đạt 133,33% KH và NQ. Nâng đến nay toàn huyện có 12/16 xã được công 

nhận đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã.    

Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

vẫn giữ vững tiến độ theo kế hoạch; ngành tiếp tục tăng cường công tác truyền 

thông về dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, song 

song với chỉ đạo tuyến chuyên môn kỹ thuật để nâng cao chất lượng chăm sóc 

và hạ đến mức thấp nhất tỷ suất tử vong ở bà mẹ mang thai, duy trì giảm thấp tỷ 

lệ suy dinh dưỡng trẻ em. Kết quả năm 2015, có 12.314 ca thực hiện các biện 

pháp tránh thai, đạt 111% KH. Số thai phụ được sàng lọc trước sinh là 

656/2.589 người, đạt 25,34% (chỉ tiêu ≥ 20%); số trẻ được sàng lọc sơ sinh là 

1.298/2.589 trẻ, đạt 50,14% (chỉ tiêu ≥ 40%); tỷ suất sinh con thứ 3 trở lên đạt 

4,06% (chỉ tiêu ≤ 6%); tỷ suất sinh thô đạt 13,13‰ (chi tiêu ≥13 và ≤14). 

2. Về lao động, việc làm: 

Về lao động làm việc trong các doanh nghiệp, qua số liệu điều tra, rà soát 

toàn huyện có 148 doanh nghiệp, 1.904 lao động (776 lao động nữ), trong đó có 

514 lao động (180 nữ) được ký hợp đồng lao động, số còn lại chưa ký hợp đồng, 

nguyên nhân do doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn đào tạo, thử 

việc lao động (Công ty EcoWay), riêng doanh nghiệp may Đại Việt đã từng xảy 

ra đình công (hiện đã ngưng hoạt động) ngoài việc không ký hợp đồng lao động, 

đến nay còn nợ tiền lương công nhân.   

Công tác cho vay giải quyết việc làm, từ đầu năm đến nay đã thẩm định 

và giải ngân được 208 dự án, với số tiền 1,579 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới 

cho 208 lao động. 

Về công tác xuất khẩu lao động, đã xuất cảnh được 13 lao động, đạt 

81,25% (KH 16 lao động). 

Về giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đến nay có 989 trường hợp 

đăng ký, trong đó có 949 trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm 

thất nghiệp, với tổng số tiền chi trả khoảng 6,5 tỷ đồng. Riêng 40 trường hợp 

còn lại đang giải quyết. 

Về dạy nghề, mở 02 lớp dạy nghề may công nghiệp cho lao động nông 

thôn ở xã Ngũ Hiệp, với 40 học viên; 02 lớp nấu ăn ở xã Hội Xuân, Phú Nhuận, 
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với 60 học viên; 02 lớp đan lát ở xã Tân Phong, Hội Xuân, với 50 học viên; liên 

kết trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy với Công ty TNHH dệt len Eco 

Way ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận mở 04 lớp, với 152 học viên. 

Nhìn chung, chất lượng công tác dạy nghề cơ bản đảm bảo, tuy nhiên số 

lượng còn ít, do phải tìm được đầu ra thì mới mở lớp (điển hình như dạy nghề phi 

nông nghiệp).   

3. Về công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và các vấn đề xã 

hội khác: 

a) Về công tác giảm nghèo, thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo như tín 

dụng, hỗ trợ sản xuất, tiền, hiện vật,... hỗ trợ 07 hộ gia đình có nhà sập, nhà cháy 

theo quy định, với tổng kinh phí là 35 triệu đồng; hỗ trợ cho 20 hộ nghèo ở xã 

Thạnh Lộc 20 con bò trị giá 400.000.000 đồng. Bên cạnh đó, nhân dịp Tết nguyên 

đán Ất Mùi năm 2015, tổ chức tặng quà 2.295 suất, mỗi phần 300.000 đồng, với 

tổng kinh phí 688,500 triệu đồng. Đến nay, có 539 hộ thoát nghèo, đạt 107,8% 

KH và NQ; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 giảm còn là 3,49% (KH 5%). 

b) Thực hiện chính sách với ngƣời có công, đến nay tổ chức vận động 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 900,180 triệu đồng. Từ nguồn vận động đã xây dựng 

11/10 căn nhà tình nghĩa (đã bàn giao 06 căn, đến cuối năm bàn giao 05 căn còn 

lại), đạt 110% KH; đồng thời bàn giao 01 căn nhà tình thương, 03 căn nhà đồng 

đội. Bên cạnh đó, thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người 

có công; tổ chức điều dưỡng 1.657 người, với tổng số tiền trên 1,839 tỷ đồng; 

mua bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có công được 8.697 

trường hợp.   

Thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, 

trong năm 2015 huyện có 110 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự 

Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Đến nay, toàn huyện có 672 mẹ được 

phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Mẹ Việt Nam anh hùng” 

(trong đó: phong tặng 65 mẹ; truy tặng 607 mẹ), hiện có 64 mẹ còn sống được 

các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng. 

Bên cạnh đó, nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015, từ nguồn vốn 

Trung ương đã tổ chức thăm và tặng quà 5.429 suất cho đối tượng chính sách, 

với tổng kinh phí là 1.109.200.000 đồng; nguồn địa phương hỗ trợ 6.573 suất, 

với tổng kinh phí là 889.100.000 đồng; Đoàn đại biểu Quốc hội thăm và tặng 

quà tại 02 xã Long Tiên và Long Trung, với 10 suất, kinh phí 04 triệu đồng; 

Đoàn Tỉnh ủy thăm và tặng quà 08 gia đình chính sách tại xã Mỹ Long, với kinh 

phí 04 triệu đồng; Đoàn Huyện ủy - UBND huyện thăm và tặng quà tại 08 xã 

Cẩm Sơn, Phú An, Tam Bình, Mỹ Thành Bắc, Bình Phú, Phú Nhuận, Hội Xuân, 

Mỹ Thành Nam, với 40 suất quà, tổng kinh phí 16 triệu đồng. 

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) Đoàn Huyện ủy - UBND huyện thăm 10 
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cán bộ hưu trí, với kinh phí 05 triệu đồng; Đoàn Tỉnh ủy thăm và tặng quà cho 

08 người hoạt động kháng chiến, với kinh phí 04 triệu đồng; kỷ niệm 70 năm 

ngày Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và Quốc khánh 02/9 thăm và tặng quà của 

Chủ tịch nước cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và từ 

ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được 122 

suất, với tổng kinh phí là 122 triệu đồng. 

c) Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đến nay Quỹ Bảo trợ trẻ em 

huyện đã vận động trên 206,480 triệu đồng, đạt 103,24% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ 

chức xây dựng thực hiện mô hình “Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa 

vào cộng đồng” tại 04 xã (Bình Phú, Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam và Cẩm Sơn); 

tuyên truyền về phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em năm 2015 cho người dân 

có con em dưới 16 tuổi tại 02 xã (Phú An và Hiệp Đức); tổ chức lễ phát động 

tháng “Hành động vì trẻ em” năm 2015, qua đó phát hàng trăm phần quà cho trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã.  

d) Phòng chống tệ nạn xã hội, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

với nội dung tuyên truyền về tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy, ngăn ngừa tệ 

nạn mua bán người.... Năm 2015, toàn huyện có 15 xã, 29 cơ quan, trường học 

trên địa bàn huyện được xét tái công nhận cơ quan, đơn vị không có tệ nạn ma 

túy, mại dâm. 

4. Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: 

Các hoạt động văn hoá được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, sôi nổi 

với nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân 

dân, gắn liền với những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước. Thực hiện 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay có 48.311 

hộ/48.311 hộ trên địa bàn toàn huyện đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, đạt tỷ 

lệ 100%; công nhận 05 ấp văn hóa, vượt 03 ấp so KH và NQ, nâng đến nay toàn 

huyện có 120/126 ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 95,24%; xây dựng mới 

01 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (xã Ngũ Hiệp), chuyển đổi 01 xã văn 

hóa sang xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (xã Cẩm Sơn), nâng tổng số xã 

đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên toàn huyện là 04 xã; có 114/115 cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa năm 2015 (Tái công nhận: 112 

đơn vị; công nhận mới: 02 đơn vị; không được tái công nhận: 01 đơn vị - xã Tân 

Phong, do có CBCCVC bị kỷ luật); về xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng 

có 01 chợ văn hóa, 14 con đường văn hóa và 20 cơ sở thờ tự văn hóa. 

Thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 19/5/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh văn hóa gây 

tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 01/10/2015 về 

kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông trên địa 

bàn huyện Cai Lậy. Đã chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, thống kê, lập danh 

sách cá nhân, tổ chức có tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, kinh 

doanh dịch vụ gây tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân địa 
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phương và hướng dẫn đến cơ quan chức năng làm cam kết đăng ký kinh doanh 

theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến ngày 30/11/2015 đã có 106 cá nhân 

đăng ký kinh doanh với nội dung “cho thuê dàn âm thanh lưu động”. Thông qua 

các giải pháp đã triển khai, tình hình đã từng bước có chuyển biến nhưng chưa 

nhiều. 

Hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao được 

chú trọng, số người tập thể dục thể thao thường xuyên khoảng 51.353 người. 

Năm 2015, tổ chức giải thể thao dân tộc gồm các môn đẩy gậy, vật tay, cờ 

tướng, có 73 vận động viên tham dự; tổ chức giải Việt dã 8/3 (liên tịch Hội Liên 

hiệp phụ nữ huyện), có 246 vận động viên tham dự; liên kết Liên đoàn Lao động 

huyện tổ chức giải cầu lông công nhân viên chức huyện, có 41 vận động viên 

tham gia thi đấu với 7 nội dung; tổ chức Giải việt dã kỷ niệm 48 năm chiến 

thắng Ba Rài, có 679 vận động viên tham dự. 

VII. THANH TRA, TƢ PHÁP, NỘI VỤ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: 

1. Thanh tra: 

Ngành thanh tra tham gia tích cực, chủ động tập trung triển khai thực hiện 

các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào các lĩnh vực như: Tài 

chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai. Đến nay, đã triển 

khai 07 cuộc thanh tra hành chính (trong kế hoạch là 04 cuộc, ngoài kế hoạch 03 

cuộc), kết thúc thanh tra 06 cuộc, đang thanh tra 01 cuộc và đã ban hành kết 

luận 05 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện 03 trường hợp vi phạm, kiến nghị thu 

hồi và nộp ngân sách số tiền trên 364,734 triệu đồng, xử lý hành chính theo quy 

định pháp luật 13 cá nhân và kiểm điểm 05 cá nhân. 

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, được tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương, 

kịp thời phát hiện xử lý các tình huống phức tạp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

giải quyết được nhiều vụ việc phát sinh cũng như những vụ phức tạp. Năm 

2015, UBND huyện, các ban, ngành huyện và cấp xã đã tiếp 967 lượt công dân 

(tăng 383 lượt so với năm 2014); 01 đoàn đông người (16 người); nhận 126 đơn 

kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (giảm 176 đơn so với năm 2014). Trong 

đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết là 06 đơn (cấp huyện 04 đơn, cấp 

xã 02 đơn) (tăng 03 đơn so năm 2014) nội dung khiếu nại liên quan đến đất đai, 

lĩnh vực bồi thường giải tỏa, quyết định xử phạt hành chính; đơn tố cáo là 02 

đơn (tăng 01 đơn so với năm 2014), nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; 118 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai. 

Kết quả giải quyết, đang giải quyết 04/06 đơn khiếu nại (Có 01 đơn người 

khiếu nại rút đơn; 01 đơn người khiếu nại sai); giải quyết xong 01/02 đơn tố cáo 

(có 01 đơn tố cáo sai); giải quyết xong 103/118 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh 

chấp (có 01 đơn không đủ điều kiện xử lý), 14 đơn đang giải quyết. 

2. Tƣ pháp: 
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Công tác kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được 

tăng cường và bước đầu có sự gắn kết với công tác theo dõi thi hành pháp luật, 

kịp thời phát hiện những sai sót và xử lý theo đúng quy định. Công tác thẩm 

định văn bản ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng cao. 

Đến nay, ngành Tư pháp đã góp ý kịp thời 03 dự thảo văn bản QPPL của Trung 

ương, 04 văn bản QPPL của UBND tỉnh và thẩm định 91 Nghị quyết của HĐND 

xã. Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 01 cuộc 

tập huấn công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho chuyên viên các 

phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 

công chức Văn phòng - Thống kê và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã. 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được 

đẩy mạnh nhằm đi vào chiều sâu, bám sát hơn nhu cầu của xã hội. Kết quả, toàn 

huyện đã tuyên truyền, phổ biến được 4.631 cuộc, với 221.799 lượt người tham 

dự. Về công tác hòa giải cơ sở, các Tổ hoà giải ở cơ sở đã tiếp nhận và đưa ra 

hòa giải thành 241/296 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,42%, giảm 0,99% so cùng kỳ năm 

2014. Công tác hành chính tư pháp được tập trung thực hiện tốt, đáp ứng kịp 

thời nhu cầu của người dân, tổ chức. 

3. Nội vụ và công tác cải cách hành chính: 

- Về công tác cải cách hành chính, chú trọng thực hiện công tác cải cách 

hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện; ban hành Kế hoạch CCHC năm 2015, 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2015, Kế hoạch tổ chức Hội thi “Chung tay 

Cải cách thủ tục hành chính” năm 2015 (tổ chức thi vào ngày 25/11/2015); tổ 

chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 1 (2011-2015) và 

triển khai Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ; xây 

dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải 

cách chế độ công vụ, công chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 

2015 (Đã kiểm tra công tác cải cách hành chính được 15/16 xã và kiểm tra việc 

sử dụng thời giờ làm việc được 05/16 xã). 

- Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế: Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; quyết định 

giao chỉ tiêu biên chế công chức. Tính đến nay, toàn huyện hiện có 2.459 biên 

chế hành chính, sự nghiệp. Trong đó, cấp huyện là 67 người; cấp xã là 347 

người (Cán bộ chuyên trách: 170 người; công chức: 177 người); sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo 1.727 người; sự nghiệp y tế 195 người; sự nghiệp Văn hóa - Thể 

thao huyện 10 người; sự nghiệp khác 40 người. 

- Về đào tạo, bồi dƣỡng, tuyển dụng cán bộ công chức, xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015, đăng ký nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 (Cao cấp chính trị: 03 người; trung cấp 

chính trị: 32 người; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính: 03 

người;  quản lý nhà nước chương trình chuyên viên: 02 người; đào tạo chuyên 

môn: 42 người) và giai đoạn 2016-2020 (Đào tạo chuyên môn: 34 người; bồi 

dưỡng chuyên môn: 230 người; lý luận chính trị: 91 người; quản lý nhà nước 
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02: người). Năm 2015, cử 68 CBCC cấp huyện, xã dự bồi dưỡng công tác dân 

vận; 18 công chức Văn phòng - Thống kê bồi dưỡng nghiệp vụ; 36 CBCC dự tập 

huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức; 32 CBCC tham dự bồi dưỡng kiến 

thức quản lý nhà nước về xây dựng; 34 CBCC tham dự bồi dưỡng công tác cải 

cách hành chính; 14 CBCC tham dự bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về 

tôn giáo. 

- Công tác giải quyết chế độ chính sách, chế độ tiền lƣơng, trình Sở 

Nội vụ thẩm định hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP, gồm 13 cán bộ cấp xã, 02 viên chức sự nghiệp giáo dục; lập 

danh sách, hồ sơ cán bộ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, gồm 03 cán bộ cấp 

xã, 02 cán bộ cấp huyện; giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP đối với 13 cán bộ chuyên trách cấp xã; giải quyết chế độ nghỉ 

hưu hưởng chế độ chính sách đối với 21 viên chức sự nghiệp GD&ĐT, 42 cán 

bộ không chuyên trách cấp xã và 01 công chức, 01 viên chức cấp huyện; nâng 

bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng lương trước 

hạn cho 24 CBCC cấp huyện và 102 BCCC cấp xã; xếp lương cho 64 cán bộ cấp 

xã và 01 cán bộ chuyên trách HĐND huyện; phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho 04 

cán bộ cấp huyện. 

- Công tác khen thƣởng, trình Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh xét 

tặng cờ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 81 tập thể và 79 cá nhân đạt 

thành tích tốt trong các phong trào thi đua, 17 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc” và đề nghị tặng cờ thi đua cho 09 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2014 trên địa bàn huyện; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND 

huyện cho 2.269 tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong các phong trào thi 

đua trên địa bàn huyện. 

VIII. QUỐC PHÒNG, AN NINH: 

1. Quốc phòng: 

Công tác quân sự - quốc phòng luôn được chú trọng, sẵn sàng chiến đấu 

cao trong mọi tình huống, làm nồng cốt trong giữ vững ổn định tình hình an ninh 

chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức quán triệt, triển khai thực 

hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng 

chống thiên tai; tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực và luyện tập các phương án 

sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ nhất là trong các cao điểm lễ, tết. Các 

lực lượng phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt hoạt động trị an, tuần tra kiểm soát, 

giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Về công tác xây dựng lực lượng, đã tập huấn được 32/32 đồng chí, đạt 100%; 

huấn luyện các đối tượng dân quân tự vệ được 1.171/ 1.171 đồng chí, đạt 100%; 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được 236/236 đồng chí, đạt 100% so với chỉ 

tiêu tỉnh giao; tổ chức giao quân 175/175 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó 

có 04 đảng viên (đạt 2,29%) và 171 đoàn viên (đạt 97,71%). 

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: 
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Chủ động nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện những chủ trương, giải pháp 

quan trọng đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị. Trong năm 2015, có 02 

cơ quan ngành huyện được công nhận cơ quan an toàn về ANTT, 01 trường 

THPT được công nhận lại cơ quan an toàn về ANTT, 28 cơ quan ngành huyện 

được tái công nhận đơn vị an toàn về ANTT; 16 xã được tái công nhận xã an 

toàn về ANTT, không có trẻ em làm trái pháp luật. Tuy nhiên, tình hình người 

dân tập trung khiếu kiện còn diễn ra; tình hình công nhân đình công, lãn công 

đòi tăng lương và các chế độ phúc lợi xã hội còn xảy ra. 

Trong năm 2015, tình hình tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 74/90 vụ 

(giảm 17,78% so cùng kỳ năm 2014), làm chết 01 người, bị thương 12 người, 

thiệt hại tài sản trị giá trên 1,670 tỷ đồng. Điều tra làm rõ 48/74 vụ (đạt 64,86%), 

bắt 36 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 493,2 triệu đồng, trong đó trọng 

án xảy ra 05/05 vụ (không tăng giảm so với cùng kỳ năm 2014). 

Tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ toàn huyện đã xảy ra 

28/38 vụ (giảm 26,32% so cùng kỳ năm 2014), làm chết 22/25 người (giảm 12%), 

làm bị thương 33/41 người (giảm 19,51%). Tai nạn khác xảy ra 05/14 vụ (giảm 

09 vụ so cùng kỳ năm 2014), trong đó: Chết người 03 vụ (chết ngạt: 02 vụ; đột 
quỵ: 01 vụ); cháy xảy ra 03 vụ, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 197 triệu đồng. 

IX. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

- Các chỉ tiêu trên lĩnh vực nông nghiệp đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản ổn định 

không xảy ra dịch bệnh. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào 

sản xuất giúp cho nông dân giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng giá 

trị sản phẩm. Việc cải tạo vườn cây kém hiệu quả chuyển dần sang trồng các 

loại cây có giá trị kinh tế cao được nhà vườn quan tâm thực hiện. 

- Công nghiệp của huyện có phát triển nhưng chưa bền vững, thu hút đầu tư 

vẫn còn ở mức thấp, công nghiệp chế biến chưa gắn chặt với phát triển vùng 

nguyên liệu đồng bộ, chặt chẽ, công nghệ hầu hết ở mức trung bình hoặc lạc hậu. 

- Hoạt động thương mại, dịch vụ: việc quy hoạch, đầu tư xây dựng nâng 

cấp hệ thống các chợ nông thôn phát triển về số hộ kinh doanh và chủng loại 

mặt hàng đa dạng, phong phú phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và thu nhập 

của nhân dân. Tuy nhiên, còn gặp một số khó khăn như giá cả một số mặt hàng  

phân bón, thuốc chữa bệnh... tăng cao đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống 

nhân dân.  

- Công tác đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh trốn thuế, chống hàng 

giả, hàng kém phẩm chất được các ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt, 

từng bước làm lành mạnh thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người sản 

xuất và người tiêu dùng. 

- Việc thu ngân sách được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, sự nổ 
lực phấn đấu của các ngành và quyết tâm của cấp cơ sở để định ra phương 
hướng, kế hoạch phù hợp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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- Công tác chi ngân sách: Trên cơ sở dự toán UBND huyện đã giao, các 

ngành, các đơn vị đã phân bổ bố trí các khoản chi ngân sách thuộc đơn vị mình 

đúng theo quy định, qua đó các đơn vị đã công khai quy chế chi tiêu nội bộ cho 

tất cả cán bộ trong đơn vị được thống nhất thực hiện. 

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích 

trong giáo dục”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo 

đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực” nên đã hoàn thành nhiệm vụ năm học. Tuy nhiên, tiến độ xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia vẫn còn chậm so với kế hoạch. 

- Công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội cho người nghèo, 

khó khăn bệnh tật được các ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức thực hiện tốt; 

công tác thực hiện các chế độ cho gia đình chính sách, người có công được thực 

hiện tốt, đúng quy định. Tuy nhiên, việc vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp 

nghĩa còn gặp nhiều khó khăn, do người dân nhận thức nhà nước bỏ các khoản 

đóng góp trong vận động nhân dân; người lao động có nhu cầu tham gia làm 

việc tại nước ngoài chưa xác định được thời gian đi, còn phụ thuộc vào nước 

bạn, phải đợi rất lâu, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động. 

- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đã tạo sự nhận thức ngày 

càng cao trong nhân dân, được sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền địa 

phương. Nhưng tình hình ô nhiễm môi trường có chiều hướng phát triển, đặc 

biệt là rác thải sinh hoạt, chất thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hoạt 

động chăn nuôi ở khu vực nông thôn. 

- Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin, truyền thanh đáp ứng ngày 

càng tốt hơn yêu cầu chính trị ở địa phương, đã góp phần tích cực trong việc 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước; có nhiều tin bài, hình ảnh sát với thực tiễn cuộc sống, phản ảnh trung thực 

tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; 

phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, luyện tập thể dục - thể thao, rèn luyện 

sức khoẻ trong nhân dân tiếp tục duy trì và phát triển, thu hút đông đảo nhân dân 

tham gia. 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua đã được các 

cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Cán bộ làm công tác tác hòa giải ở cơ sở được 

trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, đưa các vụ việc hòa giải thành 

ngày được tăng cao. 

- Công tác bảo vệ ANQG luôn giành thế chủ động phòng ngừa, tấn công 

địch có hiệu quả, thường xuyên củng cố thế trận ANND, mạng lưới bí mật được 

củng cố và phát triển về chất lượng, phát huy tác dụng thu thập được nhiều 

thông tin có giá trị phục vụ có hiệu quả bảo vệ ANCT. Tập trung vào các chuyên 

đề trọng tâm, mục tiêu trọng điểm, tổ chức tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa 

mở hồ sơ nghiệp vụ để quản lý số đối tượng nằm trong diện quản lý. 
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Phần II  

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2016 

I. MỤC TIÊU: 

1.1. Về kinh tế: 

* Tính theo giá so sánh năm 2010: 

- Tổng giá trị sản xuất 9.345,69 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ, trong đó: 

+ Giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp: 6.877,2 tỷ đồng, tăng 2,5% so cùng kỳ. 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: 1.018,19 tỷ đồng, tăng 15,2% 

so cùng kỳ. 

+ Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ: 1.450,3 tỷ đồng, tăng 10,9% so cùng kỳ. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa phương 51.340 triệu đồng, 

bằng 110,41% so dự toán năm 2015 và bằng 95,11% so ước thực hiện năm 2015. 

- Tổng chi ngân sách 360.150 triệu đồng, bằng 110,93% so với dự toán 

năm 2015 và bằng 79,79% so với ước chi năm 2015. 

- Xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ngũ Hiệp). 

1.2. Về văn hóa - xã hội: 

- Chuyển đổi 01 xã văn hóa (Thạnh Lộc) sang xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới; công nhận mới 02 ấp văn hóa. 

- Xây dựng 04 trường đạt chuẩn quốc gia (trường mầm non Ngũ Hiệp, 

Hội Xuân; trường tiểu học Thạnh Lộc 2; trường THCS Mỹ Thành Nam 2). 

- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra mẫu giáo đạt 100%; tiểu học đúng độ tuổi 

đạt 100%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. 

- Xây dựng 01 xã thực hiện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã (xã Cẩm 

Sơn) và tái phúc tra 02 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2012 là Tam 

Bình và Thạnh Lộc. 

- Duy trì tỷ suất tăng dân số tự nhiên ≤ 9‰; tỷ suất sinh 13,13‰; tỷ lệ 

sinh con thứ 3 trở lên ≤ 6%. 

- Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng 100%. 

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thoát nghèo do tỉnh giao (thực hiện tốt việc 

giảm hộ nghèo).  

1.3. Về môi trƣờng: 

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%. 

- Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%. 

- Tỷ lệ các cơ sở có hồ sơ môi trường đã vận hành hệ thống xử lý chất thải 

đạt 80%. 
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- Tỷ lệ giải quyết số vụ khiếu nại về ô nhiễm môi trường đạt trên 98%. 

1.4. Về quốc phòng - an ninh: 

- Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. 

- Giảm tội phạm hình sự từ 3% đến 5%. 

- Giữ vững 100% đơn vị (xã, cơ quan, doanh nghiệp) đạt an toàn về an 

ninh trật tự. 

II. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC: 

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

- Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo nông nghiệp chuyển dịch theo 

hướng tích cực. Bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững trên cơ sở 

áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh thâm 

canh tăng năng suất và hiệu quả đầu tư, chú trọng phát triển các vùng chuyên 

canh, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa và cho công nghiệp chế biến. 

- Tập trung nâng cao chất lượng bằng việc sử dụng các giống mới, có khả 

năng kháng bệnh; tiếp tục thực hiện chủ trương gieo sạ đồng loạt, áp dụng 

chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, thực hiện mô hình “Cộng đồng 

sử dụng công nghệ sinh thái để phòng ngừa dịch bệnh trên lúa” ở các xã, với 

tổng diện tích 60 ha; tiếp tục triển khai thực hiện cánh đồng lớn ở các xã Thạnh 

Lộc, Mỹ Thành Nam, Phú Nhuận, Phú Cường, Mỹ Thành Bắc, với diện tích 

1.500 ha/3 vụ; HTX Mỹ Thành duy trì diện tích sản xuất theo GobalGAP và 

được tái chứng nhận với diện tích 34 ha. 

Diện tích gieo trồng lúa 25.100 ha/năm (giảm 268,94 ha so năm 2015 do 

thực hiện luân canh lúa-màu), năng suất bình quân 65,2 tạ/ha, sản lượng 

163.652 tấn; màu lương thực (bắp) 393 ha (tăng 42 ha so năm 2015), sản sản 

lượng 1.218 tấn; diện tích màu thực phẩm 2.670 ha (tăng 234 ha so năm 2015), 

sản lượng 53.400 tấn; cây ăn trái các loại 14.260 ha (tăng 20 ha so năm 2015), 

sản lượng 258.459 tấn, trong đó trồng mới và cải tạo 20 ha vườn cây ăn trái. 

- Đàn heo 58.102 con; đàn bò 1.483 con; đàn gia cầm 830.125 con. 

- Diện tích nuôi thủy sản 844 ha; tổng sản lượng 31.010 tấn, trong đó sản 

lượng nuôi 30.280 tấn, khai thác nội địa 730 tấn. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển đàn vật nuôi 

theo hướng quy mô, bán công nghiệp, chăn nuôi gia trại, giảm dần quy mô nhỏ 

lẽ, chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học; tiếp tục nhân rộng mô hình chăn 

nuôi sử dụng đệm lót sinh học trên đàn heo và đàn gà nhằm giảm chi phí sản 

xuất và không ảnh hưởng đến môi trường; tổ chức thực hiện tốt tháng hành động 

tổng vệ sinh tiêu độc sát trùng và tiêm phòng đạt tỷ lệ cao trên đàn vật nuôi, thực 

hiện quyết liệt biện pháp chống tái phát dịch heo tai xanh, dịch cúm gia cầm 

(nếu có xảy ra). 
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- Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền; theo dõi, giám 

sát các xã thực hiện theo đồ án và đề án nông thôn mới được phê duyệt ở các xã; 

tiếp tục phát động thi đua “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” và 

thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của huyện. 

Phấn đấu xây dựng 01 xã (Ngũ Hiệp) được công nhận xã nông thôn mới, các xã 

còn lại phấn đấu tăng thêm 01 đến 02 tiêu chí, kết hợp nâng chất và giữ vững 

các tiêu chí đã đạt được. 

2. Về Tài nguyên và môi trƣờng: 

- Hoàn chỉnh công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đúng tiến độ đề ra. 

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực 

hiện kịp thời để 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. Định kỳ tổ chức họp sơ kết công tác cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. 

- Thực hiện công tác giao đất kịp thời, cho thuê đất, nhất là cho thuê đất bãi 

bồi khu vực sông Tiền. Chủ động thu hồi đất các công trình xây dựng cơ bản. 

- Tổ chức thanh kiểm tra đất công đối với 06 xã còn lại trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước ngầm, khai 

thác sử dụng hợp lý. Tổ chức kiểm tra các nội dung của Bản cam kết bảo vệ môi 

trường của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện; đồng 

thời, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm pháp Luật Bảo vệ môi trường. 

Xây dựng và nhân rộng mô hình xử lý rác tại hộ gia đình để nâng cao nhận thức 

người dân, hạn chế lượng rác phát sinh, bảo vệ tốt môi trường sống.  

3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến, nâng cao sức cạnh 

tranh và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp. Tập trung phát triển các ngành 

công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp, thủy sản, chế biến thức ăn 

chăn nuôi, gia công quần áo các loại, các ngành nghề thủ công truyền thống 

nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giải quyết lao động tại địa phương và phục vụ 

xuất khẩu; ngành cơ khí, cơ khí chế tạo và sửa chữa nhằm phục vụ phát triển sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xây dựng và vận tải. 

- Thông qua các nguồn vốn như Quỹ khuyến công, Quỹ đầu tư phát triển, 

Quỹ phát triển Hợp tác xã, Quỹ xúc tiến thương mại... của tỉnh và các nguồn vốn 

tín dụng khác trên địa bàn, tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sản xuất công nghiệp trong 

việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm công 

nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ quản lý và đào tạo nghề cho người lao động, 

xúc tiến thương mại, ứng dụng các đề tài khoa học vào sản xuất. 
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- Khuyến khích đầu tư xây dựng các kho bảo quản, dự trữ nhằm đảm bảo 

nguyên liệu và sản lượng gạo thành phẩm phục vụ xuất khẩu, chú trọng quy 

hoạch phát triển vùng nguyên liệu, chất lượng giống để đáp ứng nhu cầu phát 

triển của ngành. 

- Phấn đấu giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 83,428 tỷ đồng (giá cố định 

1994), tính theo giá 2010 đạt 474,784 tỷ đồng. 

4. Thƣơng mại - dịch vụ: 

- Tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình kinh doanh với 

nhiều thành phần kinh tế tham gia, phát triển các loại hình dịch vụ để tăng nhanh 

tỷ trọng, phát huy tốt vai trò các chợ đầu mối nông sản, bến hàng hóa. Nghiên 

cứu phát triển mạng lưới HTX ở nông thôn, khuyến khích phát triển các mô hình 

HTX đa chức năng, kinh doanh tổng hợp, dịch vụ, kinh doanh,... 

- Giữ vững quan hệ cung cầu, ổn định giá cả thị trường các mặt hàng thiết 

yếu, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 

của sản xuất và đời sống; đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nhất là nông sản, thúc đẩy 

phát triển sản xuất. 

- Củng cố, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, chủ yếu là 

mạng lưới chợ theo hướng tổ chức, khai thác có hiệu quả các chợ hiện có, xây 

dựng mở rộng các chợ đã quá tải để phục vụ tốt hơn nhu cầu mua bán tiêu dùng 

của nhân dân. Xử lý các chợ tự phát, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 24/11/2015 

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

thông đường bộ, đường thủy, kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Cai Lậy. 

5. Xây dựng cơ bản: 

5.1 Về phát triển đô thị, căn cứ Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 

28/10/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang về công tác lập quy hoạch, phát triển đô 

thị tại các huyện, thành phố, thị xã giai đoạn 2015-2020, theo đó để làm định 

hướng phát triển đô thị trung tâm huyện tại Bình Phú. Trong năm 2016 và những 

năm sắp tới, xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án quy hoạch đến năm 2020 trên 

địa bàn huyện Cai Lậy, như sau: Năm 2017: Lập quy chế quản lý quy hoạch 

kiến trúc đô thị Bình Phú và lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Bình 

Phú trình UBND tỉnh phê duyệt; năm 2018: Lập quy hoạch chung đô thị Mỹ 

Thành Nam, đô thị Long Trung và lập đề án công nhận đô thị Bình Phú là đô thị 

loại V; Năm 2020: lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Long Trung, 

đô thị Mỹ Thành Nam và lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Long 

Trung, đô thị Mỹ Thành Nam trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Trên cơ sở đó, UBND huyện lập danh mục, trình tỉnh bổ sung kinh phí ưu 

tiên thực hiện 3 đề án trọng điểm: nâng Bình Phú lên đô thị loại V; thành lập thị 

trấn Bình Phú và xây dựng chương trình phát triển đô thị làm tiền đề phát triển 

nhanh đô thị Bình Phú trở thành đô thị trung tâm của huyện.   
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Thực hiện đúng đắn và đầy đủ các qui định trong việc lựa chọn nhà thầu 

và triển khai thực hiện những gói thầu của dự án Khu trung tâm hành chính theo 

quyết định phê duyệt dự án. 

Đối với dự án Khu tái định cư trung tâm hành chính huyện: Tranh thủ 

nguồn vốn đầu tư, phấn đấu đầy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hoàn chỉnh phần 

hạ tầng trong năm 2016, nhằm kịp thời tái định cư hộ dân tại chổ và hộ dân bị 

ảnh hưởng bởi dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính huyện. 

5.2 Vốn đề nghị ngân sách tỉnh: 

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư năm 2016 trên địa bàn huyện đã có văn bản kiến 

nghị tỉnh bố trí ngân sách thực hiện 06 công trình giáo dục, 08 công trình giao 

thông, 03 công trình y tế, 02 công trình dân dụng, 03 công trình thủy lợi. Khi tỉnh 

bố trí vốn sẽ triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục và tiến độ, kịp thời đưa công 

trình vào sử dụng. 

5.3 Vốn ngân sách huyện: 

Căn cứ vào dự toán năm 2016 tỉnh phân bổ cho huyện và kết quả thực 

hiện đầu tư XDCB năm 2015; căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và mục 

tiêu xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2020 được phê duyệt, Ủy ban nhân 

dân huyện đã giao cho chủ đầu tư khảo sát lập thủ tục đầu tư 11 công trình với 

tổng mức đầu tư là 9.278 triệu đồng đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, bao gồm: 

- Nguồn vốn phân cấp: Tổng số vốn 5.900 triệu đồng, bố trí thực hiện 

đầu tư 10 công trình.                                                               

- Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất năm 2016: Tổng số vốn: 3.378 

triệu đồng, bố trí thực hiện đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung 

tâm hành chính huyện.  

6. Thu - chi ngân sách: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước từ các khoản tỉnh phân cấp 51.340 triệu 

đồng, bằng 110,41% so dự toán năm 2015, trong đó: Thu từ DNNN được 340 

triệu đồng; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 24.000 triệu đồng; 

thuế trước bạ 6.000 triệu đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 1.000 

triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân được 8.200 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất 

được 2.000 triệu đồng; phí lệ phí được 2.800 triệu đồng; thu khác ngân sách 

được 7.000 triệu đồng. 

- Tổng chi ngân sách huyện 360.150 triệu đồng, bằng 110,93% so với dự 

toán năm 2015, trong đó: Chi đầu tư phát triển 13.844 triệu đồng; chi thường 

xuyên 343.107 triệu đồng (Chi sự nghiệp kinh tế và môi trường 24.448 triệu 

đồng, chi sự nghiệp văn xã 235.415 triệu đồng, chi quản lý hành chính 71.059 

triệu đồng, chi quốc phòng - an ninh 8.725 triệu đồng, chi khác ngân sách 3.460 

triệu đồng). 
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Bố trí cơ cấu chi ngân sách một cách hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, đúng chế 

độ, đúng mục đích, đảm bảo thu - chi qua Kho bạc nhà nước. Bố trí chi ngân 

sách nhà nước theo nguyên tắc thắt chặt chi thường xuyên, tiết kiệm, chống lãng 

phí dành nguồn chi cho đầu tư phát triển. 

7. Giáo dục và Đào tạo: 

- Giáo dục mầm non: Củng cố, mở rộng qui mô, mạng lưới cơ sở giáo dục 

mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huy động trẻ 

vào nhà trẻ và mẫu giáo. Tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi và chương trình giáo dục mầm non mới. Đầu tư trang bị đồ dùng, đồ 

chơi, thiết bị giáo dục tối thiểu, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện chương trình 

giáo dục mầm non mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, 

thực hiện tốt việc chuẩn hóa giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường 

quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho 

các bậc cha mẹ và cộng đồng. 

- Giáo dục phổ thông: Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp 

dạy học và kiểm tra đánh giá; tiếp tục triển khai dạy và học theo chuẩn kiến 

thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh; tăng cường tổ chức các hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm hình thành và phát triển tốt các kỹ năng 

cho trẻ; tiếp tục thực hiện triển khai tự đánh giá các trường tiểu học và trung học 

cơ sở; thực hiện Đề án dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; mở 

rộng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, dạy Anh văn từ lớp 3 và dạy 

theo nhóm môn ở bậc tiểu học; củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập 

giáo dục, tỷ lệ chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Thực hiện tốt việc chuẩn 

hóa giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Đẩy mạnh phong trào xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường học bằng nhiều hình 

thức phong phú nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Giáo dục thường xuyên: 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; củng cố mô hình hoạt động 

trung tâm học tập cộng đồng; 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 giáo dục tiếp tục 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 (Dự kiến mầm non Ngũ Hiệp, Hội Xuân; tiểu học Thạnh 
Lộc 2; THCS Mỹ Thành Nam 2). 
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8. Y tế, Dân số: 

- Duy trì tỷ suất tăng dân số tự nhiên ở mức ≤ 9‰; tỷ suất sinh 13,13%o; 

phấn đấu có 01 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (xã Cẩm Sơn) và tái phúc tra 

02 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2012 là Tam Bình và Thạnh Lộc. 

- Điều chỉnh nhân lực các Trạm Y tế xã để có đủ biên chế, chức danh phù 

hợp công tác chuyên môn, chuẩn hóa cán bộ theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 

và phấn đấu đạt 100% xã có Bác sĩ, Dược sĩ Trung học được bố trí hoạt động 

bền vững tại các Trạm Y tế xã; duy trì, củng cố 100% số ấp có nhân viên y tế 

hoạt động. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình y tế quốc gia; thực hiện tốt 

công tác tiêm chủng mở rộng, phòng ngừa các bệnh nguy hiểm ở trẻ em, hàng 

năm có trên 99% số trẻ trong độ tuổi được chủng ngừa, uống vaccin đầy đủ; 

từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ y tế, nhất là nhân viên y tế cấp cơ sở. 

- Khuyến khích mở rộng các loại hình dịch vụ khám, chữa bệnh theo 

hướng xã hội hóa; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động y dược tư nhân; kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt 

phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động toàn dân 

tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. 

- Tích cực tuyên truyền giáo dục nhân dân ý thức bảo vệ sức khỏe cho bà 

mẹ và trẻ em. Chú trọng công tác tuyên truyền về kiến thức phòng chống bệnh 

HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm khác. 

9. Văn hóa, Thông tin, Truyền thanh - Truyền hình: 

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện tốt công tác 

quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa.  

Phấn đấu có 98% số hộ trở lên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá ngay từ 

đầu năm, có 95% trở lên số hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa và có 85% đơn 

vị xã trở lên tổ chức Liên hoan gia đình văn hoá; chuyển đổi 01 xã văn hoá sang 

xã văn hóa nông thôn mới; xây dựng mới 02 ấp văn hoá trở lên, đồng thời có từ 

95% trở lên ấp văn hoá được tái công nhận danh hiệu ấp văn hóa; 95% trở lên cơ 

quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn được công nhận danh hiệu cơ quan 

văn hóa; 01 cơ sở thờ tự đạt chuẩn cơ sở thờ tự văn hóa, 01 con đường đạt chuẩn 

con đường văn hóa. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 19/5/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh 

doanh văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân 

dân huyện về kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền 

thông trên địa bàn huyện Cai Lậy. Tăng cường công tác tuyên truyền đến từng 
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địa bàn khu dân cư với nhiều hình thức như: tuyên truyền qua hệ thống đài 

truyền thanh từ huyện đến cơ sở; thông qua các cuộc họp khu dân cư; lồng ghép 

vào các buổi sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ; xây dựng tiểu phẩm văn hóa – văn 

nghệ; bổ sung quy ước ấp văn hóa… Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng  

tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định của 

pháp luật.  

- Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục - thể thao với mạng lưới cơ sở  

rộng khắp, chú ý đầu tư cho các hoạt động thể dục - thể thao trong nhà trường  

gắn với việc giáo dục thể chất cho học sinh; phát huy hiệu quả việc xã hội hóa 

các hoạt động thể dục - thể thao, khai thác các môn thể thao truyền thống, các 

trò chơi dân gian mang tính đặc thù văn hóa địa phương; thực hiện tốt việc xã 

hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức và nhân dân tham gia thực 

hiện một cách thiết thực, có hiệu quả các hoạt động thể dục - thể thao. 

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

nhiệm vụ được giao, chú trọng việc nâng chất lượng về nội dung, hình thức thể 

hiện bản tin địa phương. Tiếp tục duy trì, nâng chất nội dung chuyên mục 

“Tiếng nói Đài xã trên sóng Đài huyện”. 

10. Lao động, thƣơng binh và xã hội: 

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

động, thực hiện tốt thông tin thị trường lao động, thông tin đào tạo nghề. Tạo 

điều kiện cho người lao động chưa có việc làm vào làm việc ở các khu công 

nghiệp, khu chế xuất. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động 

đối với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, tạo điều kiện 

thuận lợi để các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, 

hỗ trợ và khuyến khích người dân tự tạo việc làm thông qua việc khôi phục và 

phát triển các ngành nghề truyền thống. 

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo 

và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. 

- Thực hiện tốt các chính sách người có công, vận động mọi nguồn lực 

của toàn xã hội trong việc thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc 

người có công. Thực hiện tốt chế độ trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò và trách nhiệm của các thành viên 

trong gia đình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Kịp thời giúp đỡ các trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

11. Tƣ pháp, Nội vụ, Thanh Tra: 

11.1. Tƣ pháp: 

- Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp 
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đến đời sống nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là những lĩnh vực có 

khiếu kiện nhiều, gây bức xúc trong xã hội. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính tư pháp; công tác hòa giải ở 

cơ sở; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác văn bản và công tác theo 

dõi thi hành pháp luật. 

11.2. Nội vụ: 

- Quản lý ổn định bộ máy cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ 

sở. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; nâng cao năng lực, trình độ cho đội 

ngũ công chức, viên chức cả về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất chính trị; 

tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; xây dựng quy trình 

thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ở các đơn 

vị; công tác dân vận; quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường thanh, kiểm tra các 

ngành, địa phương, cán bộ, công chức trong việc thực thi pháp luật; thực hiện 

nghiêm những điều cấm đối với cán bộ, công chức, viên chức; tích cực đấu tranh 

chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng bộ máy chính quyền trong 

sạch, vững mạnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tôn giáo thực hiện tốt Luật pháp nhà 

nước, tham gia công tác phúc lợi từ thiện xã hội; ngăn ngừa các tổ chức và cá 

nhân lợi dụng tôn giáo gây rối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

11.3. Thanh tra: 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh, nhất là những vụ việc đông 

người, vượt cấp; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài, góp 

phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện và xử lý 

các vụ việc tham nhũng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi 

tham nhũng. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách, 

pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản, thu - chi ngân 

sách, quản lý tài sản công, việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, 

chương trình mục tiêu quốc gia, không để xảy ra các vấn đề tiêu cực, vi phạm 

pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 61/CT-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban 

nhân dân huyện thực hiện Chỉ thị 61/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực 

hiện tốt Quy chế phối hợp tiếp công dân; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở 

cơ sở, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tranh chấp kéo dài, vượt cấp,.. 
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12. Quốc phòng, an ninh: 

12.1. Quốc phòng: 

- Tiếp tục thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng 

cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân cho các đối tượng theo 

phân cấp. 

- Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn 

diện; xây dựng xã vững mạnh về quân sự - quốc phòng địa phương; tăng cường 

các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu; tiếp tục củng 

cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng đối phó trong mọi tình 

huống; lãnh đạo thực hiện công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu giao; xây dựng quân 

dự bị động viên đúng, đủ theo biên chế quy định; thực hiện công tác huấn luyện, 

hội thao, hội thi quốc phòng; thường xuyên tăng cường công tác thanh, kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các ban, ngành, đoàn thể, xã. 

12.2. An ninh: 

Tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí (giảm số vụ tai nạn giao thông, số 

người chết và bị thương). 

Chủ động, nắm chắc tình hình để thực hiện các biện pháp tấn công, vô 

hiệu hóa các hoạt động liên kết trong, ngoài và các hoạt động phá hoại của địch; 

tích cực phòng ngừa, chủ động đấu tranh có hiệu quả các hoạt động chống phá 

của các tổ chức phản động, bảo vệ tốt an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng văn hoá, 

an ninh xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, 

không để phát sinh điểm nóng. 

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

ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2016 trên địa bàn huyện./. 

 

Nơi nhận:                                 
- UBND tỉnh; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện;  

- Các ban, ngành huyện;                                         

- UBND các xã;                                                         

- Lưu: VT.                                    
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