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b¸o c¸o
Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị về phát triển kinh tế - xã hội, thực
hiện nhiệm vụ An ninh - Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6
tháng cuối năm 2019

Sáu tháng đầu năm 2019 UBND thị trấn Thiên Cầm thực hiện Nghị quyết kỳ
HĐND tại kỳ họp thứ 7 Khóa XIX với những kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
1. Phát triển kinh tế - xã hội:
- Sản lượng lúa vụ xuân năm 2019 đạt 224 ha bằng 104% so với kế hoạch, bằng
101% so với cùng kỳ; năng suất bình quân 43,29 tạ/ha, sản lượng 969,7 tấn bằng 83%
so với kế hoạch và bằng 93% so với cùng kỳ; Diện tích khoai lang được 2ha sản
lượng đạt 13 tấn; đạt, diện tích lạc 5ha; sản lượng 10 tấn; băng 71% so với kế hoạch
và bằng 100% so với cùng kỳ; Diện tích rau củ các loại được 25ha bằng 71% so với
kế hoạch và bằng 107% so với cùng kỳ.
- Tổng đàn trâu bò 620 con, bằng 85% so với cùng kỳ; đàn lợn 1.009 con bằng
71% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 10.883 con bằng 100% so với cùng kỳ; Công tác
tiêm phòng gia súc, gia cầm được chú trọng (Tiêm vắc xin đối với trâu bò được 300
con bằng 60% so với kế hoạch, đàn lợn tiêm được 400 con đạt 68% kế hoạch, đàn gia
súc gia cầm tiêm được 1035 con bằng 27,8% kế hoạch, đàn chó tiêm 400 con đạt
68,7% kế hoạch.
- Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi tôm đạt 5,5ha, diện tích nuôi xen ghép
cua, cá 2ha; Diện tích nuôi sò 22ha. Tổng diện tích nuôi trồng đạt 29,5ha đạt 90% so
với kế hoạch.
- Đến thời điểm hiện tại đã đóng mới được 5 tàu cá trong đó có 2 tàu lớn trên
15 m. Khai thác đánh bắt sản lượng ước đạt 350 tấn đạt 65% so với kế hoạch.
- Sản xuất muối có 10 hộ sản xuất với diện tích 2,6ha sản lượng ước đạt 15 tấn
- Công tác Du lịch: Công tác Du lịch, dịch vụ, thương mại được chú trong, đầu
mùa du lịch UBND phối hợp với Ban quản lý Thiên Cầm, các cấp, các ngành làm tốt
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công tác khai trương mùa du lịch thiên Cầm Năm 2019 với quy mô cấp tỉnh, tăng
cường công tác quảng cáo, quảng bá về du lịch biển, 6 tháng đầu năm thời tiết khá
thuận lợi, tạo điều kiện cho việc kinh doanh, buôn bán trên địa bàn. Lượt khách về
Thiên Cầm ước đạt trên 97 ngàn lượt doanh thu ước đạt trên 77 tỷ đồng.
Chủ động phối hợp với các cấp đối với công tác khai trương mùa du lịch biển
Thiên Cầm năm 2019 đạt kết quả tốt, thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc kinh doanh, buôn bán trên địa bàn. Lượt khách về Thiên Cầm tăng so với cùng
kỳ năm 2018.
- Công tác chăm sóc và phòng chống cháy rừng được chú trọng, trồng mới
được hơn 200 cây xà cừ, bằng lăng và hơn 2000 cây keo lá chàm và phi lao, làm tốt
công tác PCCCR, BVR.
2. Kết quả thu - chi ngân sách:
* Tổng thu NS: 4.021.682.858đ đạt tỷ lệ: 39,74% so với dự toán. Trong đó:
Thu NS trên địa bàn:1.09.930.858đ đạt tỷ lệ:19,44%, thu NS cấp trên: 1.964.615.000đ
đạt tỷ lệ: 43,69%, thu chuyển nguồn: 964.137.000đ.
* Tổng chi NS: 3.867.563.400đ đạt tỷ lệ: 38,22%.
- Nhìn chung thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ thấp do thu cấp quyền sử
dụng đất chưa đấu giá đất được dẫn đến thu NS trên địa bàn mới đạt 19%, nhưng các
sắc thuế phí, thu khác đã đạt trên 80% so với kế hoạch.
3. Công tác xây dựng, phát triển đô thị và giao thông thủy lợi.
Đầu năm, tổ chức cho các đơn vị ký cam kết đăng ký các chỉ tiêu thực hiện xây
dựng và chỉnh trang đô thị.
Trong 6 tháng đầu năm thực hiện: xóa vườn tạp 11/137 vườn đạt tỉ lệ 8%. (cụ
thể được 3 đơn vị ra quân gồm Hoàng Hoa, Hưng Long, Yên Thọ), chỉnh trang vườn
hộ cho kết quả 159/364, đạt tỉ lệ 43%, xây dựng vườn mẫu năm 2019, có 8 hộ đăng
ký đã được hỗ trợ đi tham quan, và đang làm phương án trình UBND huyện kiểm tra;
Giải phóng hành lang giao thông được 1325 m đạt chuẩn tại các TDP Tân Phú, Yên
Thọ và Yên Hà; Phối hợp với đơn vị thi công tại đập 19/5 mở rộng đắp lề đường được
2820m tương ứng với khối lượng đất là 8775m3, tiêu biểu như đơn vị Nhân Hòa,
Hoàng Hoa, Tân Phú, Liên Phượng. Đầu tư, đắp đường, múc rãnh thoát nước tại khu
vực đồng Muối TDP Tân Phú, xây dựng đường bê tông xi măng 1020m/4080m kế
hoạch đăng ký; làm được 350m/1200m đạt 29% kênh mượng nội đồng và
420m/1300m đạt 30,7% rãnh thoát nước đạt chuẩn.
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Sáu tháng đầu năm các đơn vị chủ yếu ra quân cắt tỉa hàng rào xanh, cuốc cỏ,
trồng bổ sung thảm hoa để đón chào sự kiện khai trương du lịch biển với kết quả là
7205m.
Tổ dân phố Hưng Long đã huy động nguồn lực hơn 100 triệu đồng để kéo điện
thắp sáng dọc Quốc lộ 8C và toàn tổ dân phố với chiều dài hơn gần 3km. TDP trần
Phú làm được 450m đường điện chiếu sáng trị giá 16,5 triệu.
Khởi công xây dựng hai công trình gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt
sỹ và công trình sân, cổng chính UBND với tổng kinh phí 5,4 tỉ đồng. thi công một
phần công trình Cầu Hói và đường vào trường với tổng kinh phí hơn 4 tỉ tồng do
UBND huyện làm chủ đầu tư, lắp đèn đỏ tại ngã tư thị trấn Thiên Cầm, làm mới
470m mái che tại UBND thị trấn Thiên Cầm và trạm y tế, đầu tư gần 200 triệu đồng
để mua sắm cơ sở vật chất tại nhà giao dịch 1 cửa, 50 triệu đồng sữa chữa điện cao áp,
lát 730m gạch tại khuôn viên vỉa hè UBND TT Thiên Cầm.
6 tháng đầu năm tổng kinh phí huy động là 12.653.000.000 đồng, trong đó ngân
sách tỉnh hỗ trợ theo cơ chế xi măng là 94,4 triệu đồng; ngân sách huyện gồm cơ chế
xi măng công trình Cầu Hói, đường vào trường là 4,052 tỉ đồng. Vốn lồng ghép là 300
triệu đồng; nhân dân đóng góp tiền mặt là 1,073 tỉ đồng và ngày công với hiến đất
tương ứng 1,018 tỉ đồng.
4. Công tác Tài nguyên môi trường:
UBND thị trấn đã ký hợp đồng lần 2 với đơn vị tư vấn đến thời điểm đã xây
dựng hồ sơ xét duyệt đề nghị huyện cấp giấy chứng nhận 77 hồ sơ đất ở và 21 bộ hồ
sơ đất nông nghiệp của các đơn vị Yên Hà, Nhân Hòa, Tân Phú, Hưng Long, Liên
Phượng; số còn lại 11 hồ sơ đất ở, 74 hồ sơ đất nông nghiệp tại đơn vị Hoàng hoa
đang tiến hành xét duyệt. Hoàn thiện đo đạc cắm mốc đất đã đền bù GPMB tại vùng
tái định cư dự án Bắc Thiên Cầm, TDP Song Yên. Tiếp nhận 22 bộ hồ sơ cấp GCN
của nhân dân; trong đó có 20 hồ sơ đất ở và 2 hồ sơ đất nông nghiệp, trình hội đồng
xét duyệt 13 hồ sơ đang đề nghị huyện ký cấp GCN đất ở, số hồ sơ còn lại đang tập
trung xử lý và trình ký.
Hoàn thiện đo đạc cắm mốc đất đã đền bù GPMB tại vùng tái định cư dự án
Bắc Thiên Cầm, TDP Song Yên.
Thành lập hội đồng GPMB vùng Cồn Mô, TDP Nhân Hòa và xây dựng phương
án GPMB, tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường vùng quy hoạch Cồn Mô, TDP Nhân
Hòa.
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Bàn giao mốc vùng quy hoạch đất ở khu dân cư Trần Phú, tiến hành kiểm đếm
tài sản và đo đạc hiện trạng sử dụng đất.
Họp HĐTV đất đai xét duyệt nguồn gốc đất cho các hộ đã kê khai cấp GCN
đồng loạt.
Trình hồ sơ xin chủ trương đấu giá đất ở vùng nhà văn hóa TDP Tân Long và
TDP Tiến Sầm cũ.
Tiến hành tháo dỡ bờ kè xây dựng trái quy định của ông Nguyễn Tiến Hảo, ông
Nguyễn Tông Hoàng tại TDP Tân Phú.
5. Công tác Văn hóa xã hội, chính sách, Y tế, giáo dục, dân số
* Văn hóa xã hội - TT truyên truyền.
Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức treo cây cờ, băng rôn khẩu hiệu, pha nô áp
phíc tuyên truyền, các TDP treo được hơn 1000 cây cờ; thực hiện tuyên truyền về các
ngày lễ, ngày kỷ niệm (ngày thành lập Đảng 03/02, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày
giải phóng Miền Nam 30/4, quốc tế lao động 01/5, quốc tế thiếu nhi 01/6, ngày Người
cao tuổi 06/6) tuyên truyền về các chủ trương của các cấp, về công tác sản xuất phát
triển kinh tế.
Tổ chức và tham gia các hoạt động VHVN, TDTT như: Lễ mừng thọ, Lễ Nghĩa
trổng; phối hợp tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2019.
* Công tác chính sách xã hội:
- Chi trả 6 tháng đầu năm đối với đối tượng NCC: gần 1,4 tỷ đồng. Cấp phát 119
suất quà bằng hiện vật và 42.600.000đ trong đó quà TW: 39.800.000đ; Quà tỉnh:
2.800.000đ.
- Rà soát, lập danh sách số đối tượng đủ điều kiện điều dưỡng năm 2019: 63 đối
tượng và đưa 9 đối tượng đi điều dưỡng tập trung.
- Tổng số đối tượng Người có công trên địa bàn Thị có trên 400 đối tượng,
trong đó số đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng là 127 đối tượng. Việc cấp phát thẻ
BHYT cho đối tượng người có công cũng như các chế độ khác luôn được quan tâm,
giải quyết kịp thời.
Hoàn thiện 07 bộ hồ sơ MTP người có công; 02 bộ hồ sơ thờ cúng liệt sỹ; 03 bộ
hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên; 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT QĐ 290 và HHC.
- Quản lý chi trả thường xuyên cho trên 240 đối tượng hưởng trợ cấp hàng
tháng với tổng kinh phí trên 570 triệu đồng.
4

- Rà soát, xét duyệt chế độ BTXH theo NĐ 136 tiến hành hoàn thành 15 bộ hồ
sơ, trong đó: có 01 đối tượng đơn thân, 08 đối tượng cao tuổi, 01 đối tượng già cả cô
đơn, 01 đối tượng khuyết tật nặng; 04 đối tượng điều chỉnh mức hưởng theo tuổi.
- Số đối tượng BTXH hiện hưởng trợ cấp hàng tháng: 240 đối tượng, việc chi
trả phối hợp giữa bưu điện huyện đến nay đi vào ổn định, kịp thời.
- Toàn thị đến nay có trên 4.485 đối tượng cấp phát thẻ BHYT chiếm trên 85%
tổng số dân, trong đó đối tượng NCC và đối tượng Bảo trợ xã hội trên 590 thẻ, đối
tượng Hộ nghèo hộ cận nghèo 890 thẻ; đối tượng hộ gia đình, hộ có mức sống trung
bình và số đối tượng môi trường 1.850 thẻ;
- Phúc tra lại kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018 một cách nghiêm túc,
đúng đối tượng theo phương pháp nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, toàn thị có
153 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 11,09%; 141 hộ cận nghèo chiếm 10,14%. Công tác xóa đói
giảm nghèo luôn được quan tâm.
* Công tác Y tế, dân số:
Làm tốt công tác thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Tổ
chức thành công gặp mặt kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2017, thực hiện tốt
các phong trào, các kế hoạch của các cấp.
Sáu tháng đầu năm có: Tổng số lượt người khám bệnh là 3200 lượt người;
trong đó bệnh nhân điều trị nội trú: 350 lượt người; bệnh nhân điều trị ngoại trú:
2.850 lượt người.
Công tác dân số 6 tháng đầu năm triển khai 1 đợt khám sức khỏe cho 82 lượt
chị em phụ nữ, siêu âm cho 35 bà mẹ mang thai, siêu âm cho 32 trường hợp có triệu
chứng mắc bệnh, cấp phát thuốc cho 50 trường hợp.
* Công tác giáo dục:
Năm học 2018-2019 công tác xây dựng cơ sở vật chất được quan tâm và chú
trọng, đầu năm UBND thị đã đầu tư hơn 700 triệu đồng để sữa chữa và mua sắm cơ
sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy cho 3 nhà trường. Chất lượng giáo dục, đội
ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao, công tác giảng dạy, nuôi dưỡng chăm sóc
giáo dục trẻ được thực hiện tốt. Kết quả cụ thể:
* Trường Mầm non:
- Đội ngũ:

Tổng số CB,GV,NV: 23 người ( Quản lý: 3, GV: 14; NV: 6 )

Trong năm có 8 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi huyện.
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- Tổng số nhóm, lớp: 9 Trong đó:
Nhóm trẻ 18-36 tháng: Huy động 32/148 cháu. Đạt tỷ lệ 23 %
Mẫu giáo: Huy động 216/230 cháu. Đạt tỷ lệ 94%. Trong đó: 3 tuổi: 56/70
cháu đạt 80% ; 4 tuổi: 78/78 cháu đạt 100% ; 5 tuổi: 83/83 cháu đạt 100%
* Trường tiểu học:
- Đội ngũ: Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 21 người;
Trong năm có 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi huyện.
- Thành tích học sinh: Có 17 em học sinh giỏi huyện; 144 em trường khen;
hoàn thành chương trình tiểu học 69 em đạt 100%.
* Trường THCS:
- Đội ngũ: - Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: có 23 người trong
đó
Trong năm có 10 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi huyện;
- Về thành tích của Học sinh:

Học sinh giỏi tỉnh: 05 em (1 giải nhì Hóa, 3 giải ba các môn Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lý và 1 KK môn điền kinh; có 2 em nằm trong đội dự tuyển thi quốc gia vào tháng
6). Trong đó:
- Học sinh giỏi huyện: 58 em, trong đó có 03 giải nhất, 15 nhì, 11 giải ba. Đội
HSG Ngữ văn 9 và Lịch sử 9 xếp thứ nhất huyện, đội Lịch sử 8 và Địa 8 xếp nhì
huyện, các đội Hoá 9 xếp thứ ba của huyện. Xếp chung loại HSG huyện khối 9 thứ 2;
khối 8 thứ 7; điền kinh thể thao thứ 7.
- Tổ chức thi HSG khối 6;7 các môn Ngữ văn, Toán, Anh và có 22 em đạt.
6. Công tác an ninh - quân sự địa phương, phòng chống thiên tai, tìm kiếm
cứu nạn:
* Lĩnh vực công an:
- Tình hình an ninh trật tự trong 6 tháng đầu năm 2019 tên địa bàn thị trấn xảy
ra 07 vụ việc1. Ban công an tham mưu, xử lý ba vụ việc, xử phạt hành chính

01 vụ (01 đối tượng) trộm cắp tài sản công dân; 01 vụ (ba đối tượng) sử dụng chất ma túy; 02
vụ(hai đối tượng) vận chuyển trái phép động vật (Lợn) từ vùng có dịch; 02 vụ (07 đối tượng) đánh
nhau gây mất an ninh trật tự; 01 vụ (năm đối tượng) đánh bài ăn tiền
1
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3.000.000đ nộp vào tài khoản UBND thị, phối hợp và bàn giao hồ sơ 04 vụ việc cho
công an huyện tiếp tục điều tra xử lý.
- Thường xuyên tuyên truyền về việc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ,
không cơi nới, lấn chiếm lòng, lề đường để dựng các pa nô, áp phích, biển quảng cáo,
phơi lúa, rơm rạ và các vật dụng khác làm cản trở, mất an toàn giao thông, trong sáu
tháng đầu năm 2019 đã xẩy ra 03 vụ tai nạn giao thông nhưng chủ yếu là va quệt nhẹ,
các bên liên quan đến vụ việc tai nạn giao thông đã tự thỏa thuận giải quyết, không có
vụ việc giao thông nghiêm trọng.
- Thường xuyên rà soát, bổ sung cũng cố hồ sơ các đối tượng thuộc diện quản
lý trên địa bàn, tham mưu phân công người theo dõi, giúp đỡ các đối tượng tù tha tái
hòa nhập cộng đồng. 6 tháng đầu năm 2019 đã phối hợp đưa 01 đối tượng tâm thần
vào chữa bệnh tại trung tâm bảo trợ xã hội huyện Cẩm xuyên, vận động gia đình đưa
01 đối tượng sử dụng chất ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại trung tâm cai nghiện.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giao dịch một cửa 2
* Lĩnh vực quân sự:
Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu 24/24. Đặc biệt
là các ngày lễ lớn như tết nguyên đán, ngày 3/2, ngày 30/4, ngày 1/5, duy trì phối hợp
thường xuyên với các lực lượng như ban chỉ huy quân sự huyện, Công an, Bộ đội
Biên phòng tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp
với các lực lượng thực hiện trực chốt đảm bảo công tác phòng chống dịch tả lợn châu
phi.
Biên chế 09 đồng chí Thôn đội trưởng theo quy định của Luật DQTV; biên chế
74 đồng chí dân quân nòng cốt (31 Đc DQCĐ, 27 Đc DQ tại chỗ, 9 Đ/c DQ trinh sát
– y tế, 7 Đ/c DQ biển).
Tham mưu kế hoạch và tổ chức tổng kết công tác an ninh, quân sự địa phương
năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hoàn thiện hồ sơ quân nhân, tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho quân nhân và
các gia đình có quân nhân nhập ngũ năm 2019 cho 5 đồng chí3.
Nhập khẩu chuyển từ nơi khác đến: 28 trường hợp, nhập khẩu khai sinh: 46 trường hợp, tách nhập
hộ, nhân khẩu cùng địa bàn: hộ; 22 nhân khẩu, cấp giấy chuyển khẩu: 22 trường hợp, cấp giấy giới
thiệu chụp CMND: 28 trường hợp, cấp giấy tạm vắng: 09 trường hợp, đăng ký tạm trú: 22 trường
hợp)
2
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Xây dựng hệ thống sổ sách quân sự năm 2019, tập huấn quân sự đầu năm 2019,
tham mưu hệ thống văn bản ngành quân sự năm 2019 trình các cấp có thẩm quyền
phê duyệt, Tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2019 cụm trung tâm tại bộ CHQS
tĩnh, huy động lực lượng giúp chùa Cầm Sơn trồng cây đầu năm, tổ chức phê duyệt
giáo án huấn luyện tại xã Cẩm Dương.
Xây dựng kế hoạch trực SSCĐ trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi, Tổ chức giao
quân bảo đảm an toàn, đúng kế hoạch đề ra.
Thành lập tổ dân quân tham gia luyện tập điều lệnh đội ngũ tại huyện phục vụ
lễ ra quân huấn luyện cụm trung tâm năm 2019 gồm 3 đồng chí4
Phát lệnh gọi 16 đồng chí dân quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất tại xã
Cẩm Nam
Tổ chức khai mạc và huấn luyện luyện lực lượng dân quân năm 2019 (Lực
lượng dân quân cơ động 12 ngày, Lực lượng dân quân tại chổ 7 ngày, Lực lượng dân
quân trinh sát 7 ngày). Thị trấn Thiên Cầm đăng cai hội thao và đạt giải nhì toàn cụm
Tổ chức đăng ký NVQS cho nam công dân trong độ tuổi 17 và phúc tra lực
lượng DBĐV, phương tiện kỷ thuật năm 2019. Hoàn thiện và họp các tổ dân phố về
việc cung cấp thông tin mộ liệt sỹ trên địa bàn. Tổng kết công tác huấn luyện năm
2019
* Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, BVR, PCCCR: Xây dựng các kế
hoạch, phương án về TKCN, PCLB, BVR, PCCCR năm 2019.
7. Công tác Văn phòng tư pháp, một cửa, Cải cách hành chính
Đầu năm, Văn phòng - tư pháp phối hợp xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm
vụ trong năm 2019, đặc biệt là công tác CCHC, triển khai ký cam kết theo quyết định
52/QĐ-UBND của UBND tỉnh, kê khai thu nhập cá nhân đúng quy định.
Thực hiện chế độ thường xuyên cho Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan
(duyệt lương, nâng lương thường xuyên, nghỉ theo Nghị quyết 127/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh, tiếp nhận, điều chuyển công chức ...)
(Đ/c Nguyễn Doãn Nhật – TDP Yên Thọ, Đ/c Nguyễn Văn Thủy – TDP Nhân Hòa, Đ/c Đặng Thế
Khánh – TDP Tân Phú, Đ/c Đặng Thế Tuấn – TDP Trần Phú, Đ/c Nguyễn Văn Mạo – TDP Trần
Phú)
3

4

Đ/c Trần Văn Tâm, Đ/c Tô Thị Loan, Đ/c Đặng Quốc Công
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Phối hợp, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các cuộc họp, các ngày lễ kỷ
niệm, lễ mít tinh...
Hoàn thiện cơ sở vật chất tại nhà giao dịch 1 cửa đưa vào hoạt động đảm bảo
theo yêu cầu, cải tạo phòng tiếp công dân cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa
phương.
Trong 6 tháng đầu năm thực hiện khai sinh cho 62 cháu, kết hôn 20 cặp, khai tử
13, xác nhận tình trạng hôn nhân 24, chứng thực hợp đồng 43, chứng thực chữ ký 20,
chứng thực bản sao và giấy tờ khác 3250...
Tiếp nhận 11 đơn thư, trong đó đã giải quyết 10 đơn, còn 1 trường hợp mới tiếp
nhận đang trong thời gian xác minh giải quyết.
Phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền pháp luật, chú trọng công tác hòa giải
cơ sở.
II. những tồn tại hạn chế.
1. Công tác xây dựng chỉnh trang đô thị tuy đã đạt được một số kết quả đáng
ghi nhận song số lượng chất lượng vẫn còn hạn chế số chỉ tiêu các đơn vị đăng ký ban
đầu, một số đơn vị 6 tháng đầu năm thực chưa đúng tiến độ hiện kế hoạch đề ra. Tiến
độ xây dựng các công trình diễn ra còn chậm.
2. Tình hình dịch bệnh: Bệnh dịch tả lợn Châu phi diễn ra trên địa bàn hết sức,
phức tạp, nguy hiểm song một số bà con chăn nuôi đang còn lơ là, chủ quan trong
công tác phòng chống dịch.
3. Tỷ lệ thu ngân sách, thu thuế phí đạt thấp, đặc biệt là cấp quyền đấu giá đất,
thu thuế, phí.
4. Công tác tài nguyên môi trường còn tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác
tài nguyên môi trường đất cát đang còn tái diễn chưa có biện pháp xử lý. Vệ sinh môi
trường còn tình trạng vứt rác không đúng quy định, không đúng thời gian, tình trạng
chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh. Việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân
còn chậm.
5. Công tác đảm bảo an ninh tật tự tuy có nhiều chuyển biến, nhưng công việc
tuần tra xử lý vy phạm chưa được thường xuyên, còn để tình trạng lấn chiếm hành
lang giao thông.
III. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
1. Về phát triển kinh tế, đời sống:
1.1. Tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân trong việc kinh doanh, sản xuất phát
triển kinh tế, đặc biệt là kinh doanh tại khu du lịch Thiên Cầm.
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1.2. Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ hè thu, chỉ đạo HTX, các
đơn vị sản xuất nông nghiệp, điều hành bơm nước hợp lý đầy đủ, cung ứng phân bón,
tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Xây dựng các mô hình phát triển kinh
tế. Động viên ngư dân ra khơi bám biển đánh bắt thủy hải sản, bà con diêm dân tranh
thủ thời tiết nắng nóng sản xuất muối. Quy hoạch chuyển đổi một phần đất muối
không sản xuất sang nuôi trồng thủy sản và đất ở dân cư.
Chỉ đạo công tác vệ sinh, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, công tác tiêm
phòng, kiểm soát đối với lĩnh vực giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thú y, làm tốt
công tác phòng, chống các loại dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là
giải pháp kiểm soát chặt chẽ bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn; Tăng cường kiểm
tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán hành nghề thú y, các cơ sở giết mổ.
Giám sát các mô hình phát triển kinh tế đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
1.3. Giải pháp về xây dựng phát triển đô thị:
Rà soát đánh giá kết quả thực hiện khung kế hoạch của các đơn vị, để có các giải
pháp thực hiện phù hợp, có hiệu quả.
Đôn đốc các tổ dân phố hoàn thiện chỉ tiêu làm đường giao thông, kênh mương
nội đồng, rãnh thoát nước, hàng rào xanh, giải tỏa hành lang, xóa vườn tạp, chỉnh
trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu như đã ký cam kết, tiếp tục vận động giải tỏa
hành lang giao thông, đăng ký mới thêm các chỉ tiêu trong chỉnh trang phát triển đô
thị.
Các chỉ tiêu cụ thể: Phát quang, giải tỏa, đắp lề đường được 2000/3200m, xóa
được 126/137 vườn tạp; chỉnh trang được 205/364 vườn hộ; hoàn thành được 11 vườn
mẫu và 01 khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành 3060/4080m đường bê tông xi măng;
900/1300 m rãnh thoát nước; 1000/1350 m kênh mương nội đồng, hoàn thành được
4000m đường “ sáng – xanh – sạch – đẹp”, hoàn thành 2 công trình nhà bia tưởng
niệm và và các công trình phụ trợ của UBND. Thu hút đầu tư và một phần ngân sách
để xây dựng sân vận động. Xây dựng khu dân cư tại đồng muối.
Hoàn thành việc nâng cấp sân, mái che và một số hạng mục tại trạm y tế, nâng
cấp sân vận động và tuyền đường vào 3 trường học, sân thể thao phía sau nhà làm
việc 3 tầng trú sở làm việc của UBND thị.
1.4. Về thương mại - Dịch vụ - Du lịch:
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Phối hợp với Ban quản lý khu du lịch làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Tăng
cường công tác kiểm tra, quản lý du lịch, xử lý các hộ cơi nới ốt quán, mái che, lấn
chiếm hành lang dành cho người đi bộ; tăng cường công tác an ninh tật tự, an toàn
giao thông, an toàn cháy nổ. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công
tác cứu hộ cứu nạn cho du khách, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi vi
phạm quy định của pháp luật, phát triển thêm các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng
đồng, tăng cường kêu gọi đầu tư vào phát triển khu du lịch.
1.5. Về tài nguyên và bảo vệ môi trường;
Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, làm tốt công tác quy
hoạch. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai; xử lý tình trạng tùy tiện trong sử
dụng đất; Thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm
tình trạng vất rác bừa bãi và các vấn đề ảnh hưởng môi trường ở các TDP.
Hoàn thiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, lập quy hoạch dân cư làm cơ
sở cho việc đấu giá đất các năm tiếp theo, thực hiện việc cấp giấy đồng loạt cho nhân
dân cho các TDP đã thực hiện xong đo đạc và tiến hành đo đạc đối với các TDP còn
lại.
Thực hiện quy trình thủ tục quy hoạch chuyển đổi đất không sản xuất làm muối
sang nuôi trồng thủy sản.
Thủy lợi, chỉ đạo HTX nạo vét kênh trạm bơm phục vụ sản xuất, đôn đốc các
đơn vị triển khai xây dựng kênh bê tông đã đăng ký.
2. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội:
* Văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông:
Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục tuyên
truyền đề án xây dựng chỉnh trang đô thị bằng nhiều hình thức (trên hệ thống truyền
thanh, băng cờ, khẩu hiệu, pano, áp phích……). Tham gia các phong trào, giải thể
thao do huyện tổ chức.
* Công tác chính sách:
Tham mưu kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày TBLS 27/7: Tổ chức tuyên truyền và
các hoạt động hướng tới ngày TBLS.
Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ tại một cửa được duy trì, đảm bảo đúng quyền lợi của
nhân dân.
* Về giáo dục và đào tạo:
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Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, kiểm tra cơ
sở vật chất, điều kiện giảng dạy tại các trường học.
* Về y tế, dân số:
Tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, bảo đảm an
toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là trong điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết.
Tăng cường truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình; vận động, đáp ứng đầy đủ
các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giảm tỉ lệ sinh con thứ ba, nâng cao chất
lượng dân số.
3. Về tài chính, thuế.
Tập trung thu các loại quỹ theo quy định, đẩy nhanh công tác đấu giá đất, tập
trung thu phí, lệ phí, các sắc thuế trên địa bàn, để đảm bảo các nhiệm vụ theo Nghị
quyết HĐND đã đề ra.
4. Đảm bảo an ninh trật tự và quân sự địa phương, Phòng chống thiên tai:
* Quân sự địa phương:
Qu¸n triÖt chØ lÖnh, huÊn luyÖn chiÕn ®Êu cña chØ huy tr-ëng ban chỉ huy qu©n sù
huyÖn, tæ chøc biªn chÕ vµ x©y dùng lùc l-îng d©n qu©n, dù bÞ ®éng viªn ®ñ vÒ sè
l-îng ®¶m b¶o chÊt l-îng, thường xuyên phúc tra, rà soát, bổ sung bảo đảm đủ biên
chế. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ
DBĐV, DQTV đúng luật, đúng pháp lệnh.
Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®¨ng ký, qu¶n lý, c¸c ®é tuæi, ph-¬ng tiÖn kû thuËt phóc
tra lùc l-îng dù bÞ, ®éng viªn, duy tr× ®óng, ®ñ chÕ ®é thÝnh thÞ, b¸o c¸o, chÕ ®é héi
häp, vµ chÕ ®é phèi, kÕt hîp víi c¸c ban nghµnh, ®oµn thÓ.
Phèi hîp víi Bé ®éi biªn phòng, c«ng an, t¨ng c-êng tuÇn tra, canh g¸c, n¾m vµ
xö lý kÞp thêi c¸c vô viÖc xÈy ra t¹i c¬ së, t¨ng c-êng c«ng t¸c d©n vËn trong lùc l-îng
d©n qu©n vµ dù bÞ ®éng viªn.
Lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn chän vµ gäi thanh niªn lªn ®-êng nhËp ngò; thùc hiÖn tèt
c«ng t¸c chÝnh s¸ch x· héi vµ chÝnh s¸ch hËu ph-¬ng qu©n ®éi, gi¶i quyÕt døt ®iÓm
nh÷ng hå s¬ tån ®äng, chi tr¶ kÞp thêi chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho c¸c ®èi t-îng, g¾n víi
viÖc ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua quyÕt th¾ng trong lùc l-îng vò trang.
Tham mưu tổ chức tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2018 triển khai nhiệm
vụ PCTT năm 2019.
* An ninh trật tự - An toàn giao thông:
Đảm bảo tốt ANCT- TTATXH trên địa bàn sáu tháng cuối năm, góp phần cùng
với Đảng bộ, nhân dân thị nhà làm ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế đảm bảo
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An ninh-Quốc phòng xây dựng địa bàn trong sạch, không có vụ việc nghiêm trọng
xẩy ra, gắn với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh trang đô thị.
Xin chủ trương thay mới sổ quản lý cư trú (HK11) do hư hỏng, xuống cấp dự
kiến thực hiện vào đầu tháng 7/2019.
* Công tác Phòng chống thiên tai, TKCN, BVR, PCCCR:
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, phương tiện 4 tại chỗ và các
kế hoạch cụ thể để chủ động ứng phó đối với công tác Phòng chống lụt bão, phòng
chống siêu bão, tìm kiếm cứu nạn, chủ động và thường xuyên tuần tra, kiểm tra công
tác phòng chống cháy rừng.
5. Công tác Văn phòng - Tư pháp, Cải cách hành chính
Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo
của công dân, không để tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật, nhất là các Luật mới ban hành.
Đảm bảo tốt việc chấp hành giờ giấc công sở, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn
theo quy định, sử dụng có hiệu quả và bảo quản tài sản cơ quan.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là kiểm soát thủ tục hành chính;
nâng cao chất lượng tiếp công dân, xây dựng trung tâm giao dịch một cửa liên thông.
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 35, kết luận 05 của Tỉnh ủy, Quyết định 52 của UBND
tỉnh.
UBND thị đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường
sự phối hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đã
đề ra./.
Nơi nhận:
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện (báo cáo);
CHỦ TỊCH
- TT.đảng ủy, TT. HĐND;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND;
- Các ban ngành;
- Các TDP;
- Lưu VT.

Nguyễn Đình Kỷ
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