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BÁO CÁO
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2020
và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 5/2020
A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THÁNG:
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp
ngoài nhà nước trong tháng ước đạt 134 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 570/1.601 tỷ
đồng, đạt 35,6% KH, tăng 6,34% so với cùng kỳ.
2. Nông nghiệp, phát triển nông thôn:
Cây lúa: Vụ lúa Hè thu sớm đến nay đã gieo sạ với diện tích khoảng
1.674/3.900 ha tại các xã Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, Tân Bình,… Lúa
giai đoạn đẻ nhánh 263 ha, đứng cái, làm đòng 1.411 ha. Theo báo cáo đánh giá
sơ bộ của UBND các xã, phường có 29 ha lúa bị thiệt hại do xâm nhập mặn
(nông dân đã bỏ ruộng, chuẩn bị cày xới phơi đất), 56 ha diện tích lúa bị ảnh
hưởng từ 30-70% và 225 ha cây lúa bị suy yếu (sinh trưởng kém, đẻ nhánh ít).
Sâu bệnh xuất hiện trên lúa: Rầy nâu diện tích nhiễm 32 ha, mức độ nhẹ;
Cháy lá diện tích nhiễm 25 ha, cấp bệnh 1-3, tỷ lệ bệnh 3-5%, mức độ nhẹ.
Cây bắp: Vụ hè thu sớm đã xuống giống diện tích khoảng 5,8 ha, lũy kế
đến nay khoảng 8 ha, hiện đã cho thu hoạch 7 ha, với sản lượng 23,8 tấn.
Cây màu: Vụ hè thu sớm đã xuống giống tại một số khu vực chủ động
nước tưới cho sản xuất với diện tích khoảng 123,2 ha, lũy kế đến nay khoảng
423 ha, thu hoạch khoảng 300 ha, với sản lượng 6.900 /19.900 tấn, đạt 34,67%
(50 ha gieo sạ khi cắt vụ tháng 9/2019).
Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm toàn thị xã đến nay là 6.379/6.500 ha,
đạt 98,14% KH, trong đó cây ăn trái diện tích 5.494 ha, cây dừa 885 ha. Tình
hình xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến sản xuất trên địa bàn, nhiều diện tích cây
ăn trái không có nước để tưới, theo đánh giá sơ bộ các xã, phường có 80 ha diện
tích sầu riêng có biểu hiện héo lá, rụng lá chết cành, 11 ha sầu riêng xã Long
Khánh có biểu hiện suy yếu do thiếu nước ngọt cung cấp.
Thủy sản: Diện tích nuôi trong tháng ước đạt 54 tấn, lũy kế đến nay đạt
233,3/655 ha, đạt 35,61% KH; sản lượng nuôi ước đạt 392 tấn, lũy kế đến nay
đạt 1.626,5/4.779 tấn, đạt 34,03% KH; sản lượng khai thác nội địa ước đạt 12
tấn, lũy kế đến nay đạt 60/180 tấn, đạt 33,33% KH.

Chăn nuôi: Tổng đàn heo ước đạt 15.503/16.249 con, đạt 95,4% KH; đàn
bò 2.157/2.000 con, đạt 107,85% KH; đàn gia cầm 235.200/216.000 con, đạt
108,88% KH.
Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020:
Xã Tân Hội và xã Mỹ Hạnh Đông tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Các
ngành thị xã đã thẩm tra 19/19 tiêu chí. Các sở, ngành tỉnh đã thẩm định đạt 17
tiêu chí (còn tiêu chí số 2, chỉ tiêu 19.2). Đã họp hội đồng bỏ phiếu đề nghị
thẩm tra công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 27/3/2020.
UBND thị xã đã gửi hồ sơ trình thẩm định công nhận 02 xã đạt chuẩn
nông thôn mới về Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh ngày 06/4/2020; đã
ban hành kế hoạch lộ trình thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, kế hoạch
đến tháng 5/2020 hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm tra.
Công tác thu quỹ phòng chống thiên tai: UBND thị xã đã ban hành Kế
hoạch 80/KH-UBND ngày 23/3/2020 về việc thu - nộp Quỹ phòng, chống thiên
tai trên địa bàn thị xã năm 2020, hiện các đơn vị đang thực hiện thu quỹ.
Công tác phòng chống hạn xâm nhập mặn: UBND thị xã đã ban hành
Phương án số 11/PA-UBND ngày 31/12/2019 về phòng, chống xâm nhập mặn
mùa khô năm 2020; Công văn số 28/UBND-KT ngày 10/01/2020 chỉ đạo các cơ
quan, ban ngành thị xã có liên quan và UBND các xã, phường chủ động các
biện pháp ứng phó với hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020, nhắc nhở
UBND các xã, phường rà soát hệ thống cống, đập để chủ động sửa chữa, tuyên
truyền nhân dân nạo vét kênh mương trữ nước ngọt tưới cây trồng. Thị xã bị
xâm nhập mặn từ ngày 06/02/2020 đến nay, tình hình hạn mặn trên địa bàn diễn
biến phức tạp, độ mặn hầu như không giảm và lấn sâu vào nội đồng, một số
tuyến kênh chính vẫn chưa thể lấy nước cho sản xuất. Từ ngày 01/4-12/4 độ
mặn cao nhất đo được tại các điểm cố định như sau: Cầu Quải Oai 0,93 g/l
(01/4), Vàm Bà Bèo 2,43 g/l (09/4), Vàm sông Ba Rài 4,06 g/l, Vàm Kênh 12
2.43 g/l (10/4), Phà Ngũ Hiệp 6,05 g/l, Phà Tam Bình 5,99 g/l, Phà Ngũ Hiệp
6,03 g/l (11/4).
Triển khai thực hiện Phương án số 64/PA-UBND ngày 11/3/2020 của
UBND tỉnh về việc vận chuyển nước ngọt cứu khẩn cấp cây sầu riêng và phục
vụ sản xuất các cây ăn trái khác các huyện phía Tây Tiền Giang. Ngày
12/3/2020, UBND thị xã đã ban hành Phương án số 64/PA-UBND về vận
chuyển nước ngọt cứ khẩn cấp cây sầu riêng và phục vụ sản xuất các cây ăn trái
khác trên địa bàn thị xã và Phương án số 69/PA-UBND ngày 30/3/2020 về vận
chuyển nước ngọt cho sản xuất cây ăn trái khác. Tổng số lượng nước tiếp nhận
đến nay là 59.446,40 m3 và tổng lượng nước cấp từ ngày 14/3/2020 đến 13 giờ
30 phút ngày 12/4/2020 là 50.713,65m3/59.446,40m3 cho 3.993/5.783 hộ.
UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra độ mặn
trong các điểm trữ nước để kịp thời phát hiện và xử lý rò rỉ nước mặn từ bên
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ngoài vào gây nhiễm mặn nước ngọt khi cấp cho nhân dân và kiểm tra khu vực
trữ nước để tránh hao hụt nước và báo cáo tiến độ cấp nước hàng ngày về Văn
phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã trước 13
giờ 30 phút hàng ngày.
Chứng nhận VietGAP trong trồng trọt: Đã tổ chức thực hiện đăng ký
chứng nhận VietGAP trên sầu riêng ở Hợp tác xã cây ăn trái và dịch vụ Thanh
Bình, Hợp tác xã Phú Quý và Tổ hợp tác sầu riêng ấp Phú Hiệp (Long Khánh)
với diện tích 36 ha, đơn vị tư vấn đã tập huấn lần 2 cho các tổ chức nông dân
đăng ký tham gia.
3. Hoạt động thƣơng mại:
Đã thực hiện thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác
đối với chợ Mỹ Phước Tây, Long Khánh, Tam Long (Phường 5), Tân Bình
(Phường 3), Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Hạnh Đông, Nhị Quý, Phú Quý.
Việc lưu thông hàng hóa, giá cả thị trường: Giá các mặt hàng có tăng,
giảm nhẹ không đáng kể như: Lúa tẻ thường tăng 6%, gạo tẻ thường tăng 4%,
gạo thơm tăng 6%, thịt ba rọi giảm 4%, thịt đùi giảm 2%, vịt làm sẵn giảm 7%;
gà công nghiệp giảm 9%, trứng gà tăng 20%, dưa leo giảm 10%, cà chua giảm
20%, khổ qua giảm 8%; cà rốt giảm 20%, xoài cát hòa lộc giảm 14%, bưởi da
xanh giảm 11%, thanh long giảm 20%, ổi đài loan giảm 20%, cam sành tăng
14% so với tháng trước. Giá xăng dầu giảm từ 15 giờ 00 phút ngày 29/3/2020,
theo đó giá bán Xăng RON 95-IV là 12.660 đồng/lít, Xăng RON 95-III là
12.560 đồng/lít, Xăng sinh học E5 RON 92-II là 11.950 đồng/lít, Diezen
0,001S-V 11.550 đồng/lít, Diezen 0,05S-II 11.250 đồng/lít, Dầu hỏa 9.140
đồng/lít.
Thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán,
vận chuyển hàng giả, gian lận thương mại. Trong tháng, đã kiểm tra và phối
hợp kiểm tra 14 vụ (vi phạm 07 vụ), kết quả: xử lý 10 vụ (03 vụ tồn), thu phạt
15,750 triệu đồng, tịch thu 121 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, trị giá hàng
hóa 1,921 triệu đồng.
Để thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ,
ngày 06/4/2020, UBND thị xã ban hành Công văn số 449/UBND-NC về việc
chỉ đạo các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn, Siêu thị Co.op Mart thị xã Cai Lậy,
hệ thống cửa hàng Bách hóa xanh trên địa bàn, Cửa hàng bách hóa phường 1
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ trong quá trình hoạt động và giao Phòng kinh tế thị xã chủ trì, phối hợp
ngành chức năng thị xã và UBND các xã, phường kiểm tra, xử lý nếu phát hiện
vi phạm; ban hành Công văn số 483/UBND-NC ngày 10/4/2020 về việc chỉ đạo
UBND các xã, phường phối hợp các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn thị xã yêu
cầu các tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang; giữ khoảng cách
tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, mua bán; sắp xếp lại các quầy, sạp đảm bảo sạch
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sẽ, thông thoáng và nghiêm túc thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Bộ
Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ; Bố trí lực lượng thường xuyên
kiểm tra tại các lối ra/vào chợ nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra/vào chợ đều
phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét.
4. Khoa học Công nghệ:
- Dự án “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh
tác dưa lưới tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang”, tổng diện tích thực hiện
500m2 với 1.200 cây, đã thu hoạch Vụ 1 (1.600 kg loại 1, giá bán 33.000
đồng/kg, sau khi trừ chi phí lãi 27,8 triệu đồng); Vụ 2 với tổng diện tích thực
hiện 500m2 với 1.200 cây, đã thu hoạch vụ 2 (1.580 kg loại 1, giá bán 31.000
đồng/kg, giá bán thấp hơn vụ 1 là 2.000 đồng/kg do cạnh tranh về giá với các
hộ dân trồng truyền thống (ngoài ruộng) giá thành thấp, tuy nhiên sau khi trừ
chi phí lãi 23,98 triệu đồng). Sau khi canh tác có hiệu quả, hiện chủ hộ mở rộng
diện tích trồng thêm 500m2, với 1.200 cây, đã thu hoạch 1.750 kg với giá bán
31.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí lãi 29,075 triệu đồng, chuẩn bị nghiệm thu
trong tháng 4/2020.
- Tiếp tục đề xuất đề tài “Nghiên cứu và xây dựng quy trình quản lý hiện
tượng xơ đen múi mít và bệnh xì mũ thân, chết cây tại Tiền Giang”, đang chờ
phê duyệt.
- Ban hành Công văn số 404/UBND-KT ngày 30/3/2020 về việc triển
khai thực hiện Chương trình hành động số 52-CTr/TU ngày 22/01/2020 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính
trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư; Tổng hợp đề xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã
để gửi Sở Khoa học và Công nghệ (theo Thông báo số 242/TB-SKH&CN ngày
12/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ
khoa học và công nghệ thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020-2021).
- Đã tổng kết mô hình “Nuôi lươn thương phẩm an toàn sinh học”, quy
mô 500m2 của 02 hộ ở xã Mỹ Hạnh Trung, lợi nhuận thu được là 19.056.400
đồng và mô hình “Nuôi vịt hậu bị an toàn sinh học” của 2 hộ ở xã Mỹ Phước
Tây, lợi nhuận thu được là 25.810.000 đồng.
- Thực hiện 07 cuộc tập huấn thường xuyên trên cây trồng, với 201 lượt
người tham dự ở các xã, phường, lũy kế đến nay thực hiện được 15 cuộc, với
435 lượt người tham dự.
5. Tài nguyên và Môi trƣờng:
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt
tại Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 30/12/2019. UBND thị xã đã ban hành
Thông báo số 25/TB-UBND ngày 22/01/2020 về việc công bố công khai Kế
hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Cai Lậy.
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Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh đã phê duyệt
tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 21/5/2019.
Tiếp nhận và giải quyết 73 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, với tổng
diện tích 88.782,6 m2, nâng tổng số đến nay đã giải quyết 255 hồ sơ, với tổng
diện tích 387.328,1 m2.
Tiếp nhận và ký giấy xác nhận 03 bản Kế hoạch Bảo vệ môi trường, nâng
tổng số đến nay đã ký giấy xác nhận 03 hồ sơ.
Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: Tiếp nhận 20
hồ sơ, với tổng diện tích 10.146 m2, lũy kế đến nay đã cấp 84 thửa, với tổng
diện tích 54.697,3 m2.
- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký Đất đai thị xã tiếp nhận): Tiếp nhận 970 hồ sơ, lũy kế đến nay là 2.689
hồ sơ (năm 2020 nhận 2.167 hồ sơ, năm 2019 chuyển sang 522 hồ sơ). Kết quả:
đã giải quyết 2.098 hồ sơ; đang còn tồn tại Chi nhánh 591 hồ sơ (đang giải quyết
147 hồ sơ, đang chờ người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế 431
hồ sơ; hồ sơ sai, sót trả về xã, phường, người dân để bổ sung 13 hồ sơ).
Thu hồi vốn Chương trình nước sạch - Vệ sinh môi trường: Đến nay, đã
thu hồi được 193 triệu đồng. Hiện các xã còn nợ với tổng số tiền là 74,750 triệu
đồng (xã Tân Hội 1 triệu đồng, Phú Quý 66,200 triệu đồng và phường Nhị Mỹ
7,550 triệu đồng).
Lĩnh vực tài nguyên nước: Hiện trên địa bàn thị xã có 122/122 giếng
khoan tầng sâu đã có giấy phép khai thác theo quy định và 2.420 giếng khoan
tầng nông còn hoạt động, chủ yếu dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt phục
vụ cho nhu cầu của người dân.
Tiếp nhận 119 trường hợp đăng ký công trình khai thác nước dưới đất
(đối với các giếng khoan dưới 196m, lưu lượng khai thác không lớn hơn
10m3/ngày đêm). Đã xác nhận 29 trường hợp, đang giải quyết 90 trường hợp.
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: Tiếp tục thông báo
thu phí nước thải công nghiệp đối với các cơ sở trên địa bàn.
6. Thu - chi ngân sách (đến ngày 10/4/2020):
Tổng thu ngân sách đạt 74,602 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 205,636 tỷ
đồng, trong đó thu ngân sách từ kinh tế địa phương ước đạt 11,153 tỷ đồng, lũy
kế đến nay đạt 34,267 tỷ đồng, đạt 30,95%NQ, tăng 23,89% so với cùng kỳ
(tổng thu từ kinh tế địa phương sau khi trừ thu tiền sử dụng đất đạt 24,063 tỷ
đồng, đạt 25,14%NQ).
Tổng chi ngân sách ước là 69,989 tỷ đồng, lũy kế đến nay là 200,424 tỷ
đồng, đạt 41,56%NQ, trong đó chi ngân sách thị xã là 60,008 tỷ đồng, lũy kế
5

đến nay là 176,540 tỷ đồng, đạt 47,67%NQ; chi ngân sách xã, phường là 9,981
tỷ đồng, lũy kế đến nay là 23,884 tỷ đồng, đạt 21,34%NQ.
7. Xây dựng cơ bản (đến ngày 09/4/2020):
Vốn ngân sách tỉnh: 57 công trình (19 công trình chuyển tiếp, 38 công
trình mới), kế hoạch vốn giao 150,244 tỷ đồng, đã giải ngân 67,509 tỷ đồng.
Trong đó, 11 công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; 43 công trình đang
triển khai thi công; 01 công trình đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;
01 công trình đang chi trả đền bù; 01 công trình đang phát hành hồ sơ mời thầu.
Vốn ngân sách thị xã: 37 công trình (7 công trình chuyển tiếp, 30 công
trình mới), kế hoạch vốn giao 141,140 tỷ đồng, đã giải ngân 16,061 tỷ đồng.
Trong đó, 11 công trình đã nghiệm thu đang quyết toán, kiểm toán; 19 công
trình đang triển khai thi công; 01 công trình đang thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ
thi công và dự toán; 02 công trình đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ
thuật; 04 công trình (hạng mục thu hồi đất - 02 công trình đang kiểm kê đền bù;
01 công trình đang khảo sát giá đất; 01 công trình đang thực hiện thủ tục thu
hồi đất).
8. Công tác bồi thƣờng giải phóng mặt bằng:
- Công trình Tuyến tránh Đường tỉnh 868: Đã chi 211/212 hộ, còn lại 01
hộ trên địa bàn phường Nhị Mỹ. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phối
hợp với UBND phường Nhị Mỹ, phường 4, xã Tân Bình chi tiền bồi thường, hỗ
trợ ổn định đời sống và sản xuất, khen thưởng đối với các hộ bị thiệt, tổng số
tiền là 481.850.000 đồng.
- Công trình Đường Lộ Dây Thép (ĐT.880B): Ban Quản lý dự án và Phát
triển quỹ đất đang thuê đơn vị tư vấn khảo sát lại giá đất, sau khi có đơn giá mới sẽ
áp lại giá đất theo đơn giá mới và sẽ thông báo lại giá trị bồi thường cho các hộ bị
thiệt hại.
- Công trình Đường Cao tốc Trung lương Mỹ thuận giai đoạn 1 theo hình
thức hợp đồng BOT (các hạng mục bổ sung): Cầu vượt qua tuyến tránh Đường
tỉnh 868, phường Nhị Mỹ - đã tổ chức họp dân thông báo chủ trương đầu tư xây
dựng công trình.
- Công trình Nâng cấp đường tỉnh 874: Đơn vị đo đạc đang tiến hành đo
đạc diện tích đất các hộ bị thiệt hại.
- Công trình Bờ kè phía Tây sông Ba Rài (đoạn K1+115 ÷ K1+565): Đã
chi 43/43 hồ sơ, với tổng số tiền 1.771.637.000 đồng (đợt 1), 44/44 hồ sơ, với
số tiền 114.213.000 đồng (đợt 2), trình kinh phí hỗ trợ đối với 05 hồ sơ, với số
tiền 51.840.000 đồng (đợt 3).
- Công trình Thu hồi đất để xây dựng khu tưởng niệm đồng chí Phan Văn
Khỏe: Chi tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 03 hồ sơ, với số tiền 2.887.911.000
đồng (đợt 1), phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với 03 hồ sơ, với số tiền 10.320.000
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đồng (đợt 2).
- Công trình Thu hồi đất để phục vụ công tác diễn tập quân sự hàng năm:
Chi tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 03 hồ sơ, với số tiền 2.485.938.000 đồng
(đợt 1), phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với 03 hồ sơ, với số tiền 6.000.000 đồng
(đợt 2).
- Công trình đường vào nhà tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khỏe: Nhận
mốc giải phóng mặt bằng công trình.
- Công trình đường huyện 57B (đoạn từ cầu Tân Bình đến ranh xã Bình
Phú): Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 70 hồ sơ, với số tiền
1.248.889.000 đồng. Đã kiểm đếm được 108 hồ sơ (đã kiểm đếm xong).
- Công trình Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo
hình thức hợp đồng BOT - Hạng mục Đường gom, Cầu vượt qua ĐT. 868, cầu
vượt qua ĐH.57, cầu vượt qua đường Võ Việt Tân: Đã thông báo chủ trương
thực hiện dự án đến các hộ bị thiệt hại.
- Công trình Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường: Phối hợp với
UBND Phường Nhị Mỹ, UBND Phường 4 và UBND xã Long Khánh thông báo
chủ trương thực hiện dự án.
- Đường huyện 53 - thị xã Cai Lậy (đoạn từ QL1 đến Cầu Vĩ): Phê duyệt
kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 64 hồ sơ thuộc phường Nhị Mỹ, với tổng số
tiền là 275.750.000 đồng.
- Công trình Đường Mỹ Trang - thị xã Cai Lậy (từ trường THCS Võ Việt
Tân - ĐH 53): Chi tiền đợt 01 (Đoạn từ Đường số 04 đến đường tránh 868) 57/60
hộ, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 6.323.784.000/6.696.505.000 đồng.
- Công trình đường Bắc Sông Cũ - xã Mỹ Hạnh Đông: Đã chi 172/172 hồ sơ,
với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 3.034.398.000 đồng; trình kinh phí bồi thường, hỗ
trợ và khen thưởng (đợt 03), với tổng số tiền 458.400.000 đồng.
- Công trình Nâng cấp Đường B2 (đoạn từ Đường tỉnh 868 đến Đường số
3): Đã kiểm đếm 45 hồ sơ đoạn qua địa bàn Phường 4 phê duyệt kinh phí bồi
thường, hỗ trợ đối với 36 hộ bị thiệt hại với tổng số tiền là 3.330.322.000 đồng.
09 hồ sơ còn lại chỉ ảnh hưởng đất (chưa có giá đất); đã trình kinh phí bồi
thường, hỗ trợ đối với 36 hộ bị thiệt hại với tổng số tiền là 3.330.322.000 đồng.
9. Công tác cấp phép xây dựng, phát triển, chỉnh trang đô thị:
Trong tháng, tiếp nhận 27 hồ sơ, lũy kế đến nay đã nhận và cấp 62 giấy
phép xây dựng các công trình, nhà ở cho các cá nhân, tổ chức, với diện tích
10.599,72 m2.
UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy đến
năm 2035 tại Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 10/6/2019.
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Hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 1 (đoạn nội ô thị xã Cai Lậy) hiện đã cắt
mặt đường và đổ bê tông lắp đường ống ngầm đạt 100%; đã lắp đặt trụ đèn đạt
207/207 trụ, lắp đèn chiếu sáng đạt 190/207 trụ.
Thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa cây xanh ở Công viên Trần Hữu Tám và
Công viên Tứ Kiệt, quản lý hệ thống cây xanh trên các tuyến đường nội thị, các
tiểu đảo trên tuyến Quốc lộ 1A. Thường xuyên kiểm tra các bóng đèn trên các
tuyến đường nội ô thị xã, các khu vực công viên cũng như tại khu vực Chợ.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI, THỂ DỤC - THỂ THAO:
1. Giáo dục:
Các trường thực hiện tổng vệ sinh trường lớp, vệ sinh dụng cụ học tập,
bàn ghế, các phòng bộ môn, chức năng, phòng hành chính,.. đảm bảo vệ sinh,
tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị tốt để học sinh
quay trở lại học; Kiểm tra hoạt động các nhóm trẻ ngoài công lập trong công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19, kết quả: các đơn vị có tổ chức dọn dẹp vệ
sinh hàng ngày phòng lớp, đồ dùng đồ chơi của trẻ.
2. Y tế:
Đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực y tế kiểm tra 03 cơ sở hành nghề
Y dược tư nhân trên địa bàn phường 2 (01 cơ sở) và phường 1 (02 cơ sở), kết
quả: tại thời điểm kiểm tra các cơ sở thực hiện tốt các điều kiện kinh doanh
dược, nâng tổng số đến nay đã kiểm tra 26 cơ sở.
Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra 04 cơ sở
sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường 1 (02 cơ sở), phường
4 (01 cơ sở ), phường 5 (01 cơ sở), kết quả: tại thời điểm kiểm tra 03 cơ sở đạt
vệ sinh; 01 cơ sở không đạt vệ sinh (cho cơ sở viết cam kết khắc phục các hành
vi vi phạm 15 ngày, đoàn kiểm tra tái kiểm tra sau 15 ngày), nâng tổng số đến
nay đã kiểm tra 25 cơ sở.
Phối hợp Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thẩm định 02 cơ sở đủ điều
kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Tân Hội (01 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống (cung cấp suất ăn), 01 cơ sở sản xuất nước uống đóng bình), kết quả: chờ
khắc phục hoàn thiện 30 ngày.
Triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Trung ương về công tác phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới; Theo dõi giám
sát người có sốt từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày.
Chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai
Lậy, Trường Quân sự tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do virus Corona mới; Chuẩn bị sẵn sàng hóa chất, trang thiết bị, vật
tư thiết bị y tế và các phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để
phòng chống dịch bệnh. Hướng dẫn thực hiện khai báo Y tế đện tử qua ứng
dụng NCOVI ưu tiên với các đối tượng người từ 60 tuổi trở lên và người có
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bệnh lý nền… Trong tháng, xảy ra 08 ca sốt xuất huyết, lũy kế đến nay 98 ca
(tăng 05 ca so với cùng kỳ); tiêu chảy 41 ca, lũy kế đến nay 158 ca (giảm 85 ca
so với cùng kỳ); 01 ca quai bị, lũy kế đến nay 03 ca (giảm 02 ca so với cùng kỳ);
thủy đậu, tay chân miệng, sởi không xảy ra. Không phát hiện ca nhiễm HIV mới
(giảm 32 ca so với cùng kỳ). Thực hiện 11 ca xét nghiệm HIV tự nguyện với kết
quả âm tính. Không xuất hiện các bệnh truyền nhiễm khác như: Tả, Lỵ, Liên
cầu lợn ở người, Cúm A (H1N1, H5N1), Rubella... Các dịch bệnh truyền nhiễm
khác tương đối ổn định.
Công tác khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa thị xã, Trạm Y tế xã,
phường ngày càng được nâng cao và hoạt động đi vào nề nếp đúng với quy định
của ngành, tạo niềm tin cho nhân dân. Trong tháng, có tổng số 17.422 lượt
khám chữa bệnh, trong đó bảo hiểm y tế 15.259 lượt, chiếm tỷ lệ 87,6%.
3. Văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao:
Kiểm tra liên ngành các điểm kinh doanh internet và trò chơi điện tử công
cộng với 02 cuộc kiểm tra trực tiếp và kiểm tra gián tiếp thông qua phần mềm
giám sát đại lý của Sở Thông tin và Truyền thông, kết quả: 63/63 đại lý chấp
hành thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm ngưng kinh doanh để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Phát 39.000 tờ rơi của UBND tỉnh về thông tin hướng dẫn về cách ly xã
hội và một số biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 đến các cơ quan,
ban ngành, đoàn thể thị xã và triển khai đến UBND các xã, phường để phát cho
người dân.
Kiểm tra kết quả củng cố, nâng chất tiêu chí số 8 của các xã đã xây dựng
nông thôn mới và các xã đăng ký ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Kết quả: 02/02 xã đăng ký ra mắt năm 2020 đạt tiêu chí số 8; có 07/08 xã thực
hiện tốt việc củng cố, nâng chất tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, riêng
xã Long Khánh đang được củng cố hoạt động bưu điện văn hóa xã.
Giới thiệu sách trên hệ thống truyền thanh thị xã 04 lần, với các nội dung
sau: Truyền thống Phụ nữ Việt Nam; Tiểu sử Nguyễn Hữu Thọ; Tiểu sử
Nguyễn Văn Tố; Bạo lực và cách ứng phó.
Tuyên truyền bằng xe loa cổ động về phòng, chống bệnh viêm đường hô
hấp Covid -19 tại các xã, phường; Thông tin, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 35CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; kết quả thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng - Nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân. Phong trào nhân
dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh, đảm bảo an
toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ các ngành, các cấp quý I/2020; Hoạt động hưởng
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ứng tháng thanh niên, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày thể
thao Việt Nam 27/3, Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ 28/3; Tuyên
truyền khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh viêm đường
hô hấp do chủng mới virut Corona gây ra; Tuyên truyền khuyến cáo người dân
hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây bệnh và dấu hiệu nhận biết khi nhiễm
bệnh; Thông tin phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa
vụ công dân; xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn giao
thông ở khu dân cư; tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn đô thị loại III... Thực hiện
32 chương trình thông tin tổng hợp, 364 tin, 48 bài, 4 gương Người tốt, việc tốt
- sản xuất kinh doanh giỏi; 24 phát biểu thu thanh. Cộng tác Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 22 tin phát hình, phát thanh; 02 chương trình truyền hình thị
xã Cai Lậy.
4. Công tác thực hiện chính sách, an sinh xã hội, việc làm:
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho 08 đối tượng bảo trợ xã hội, 04
đối tượng điều chỉnh hưởng bảo trợ xã hội và 05 đối tượng chăm sóc cho hộ gia
đình có người khuyết tật đặc biệt nặng; Quyết định chấm dứt trợ cấp xã hội và
hỗ trợ mai táng phí cho 26 đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định thôi hưởng trợ
cấp bảo trợ xã hội cho 02 đối tượng.
Giải quyết 14 trường hợp mai táng phí cho người có công cách mạng
đang lãnh trợ cấp hàng tháng, 12 trường hợp trợ cấp một lần cho thân nhân
người có công (huy chương) và 01 trường hợp trợ cấp một lần cho người hoạt
động kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995; 01 trường hợp bổ sung thân
nhân vào hồ sơ gốc liệt sĩ và 01 trường hợp chuyển đổi thờ cúng liệt sĩ; 01
trường hợp mai táng phí theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, 01 trường hợp làm
hồ sơ giải quyết chế độ con liệt sĩ tàn tật và 03 trường hợp mai táng phí theo
Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.
Giải quyết bảo hiểm y tế cho các đối tượng và thân nhân người có công
(tăng 11 đối tượng, giảm 25 đối tượng), nâng tổng số đến nay là 7.915 đối
tượng; đối tượng người cao tuổi và bảo trợ xã hội (tăng 104 đối tượng, giảm 22
đối tượng), nâng tổng số đến nay là 4.462 đối tượng; Lập hồ sơ và xét xử 05 đối
tượng ma túy đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, nâng tổng số đến nay
là 26 đối tượng.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH, QUỐC PHÒNG - AN NINH:
1. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thƣ khiếu nại:
- Công tác thanh tra: Theo dõi kết quả thực hiện kết luận sau thanh tra
trách nhiệm Giám đốc Trung tâm y tế thị xã trong việc thực hiện các quy định
pháp luật về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế theo Kết
luận số 01/KL-UBND ngày 04/3/2020 của UBND thị xã Cai Lậy.
- Công tác tiếp công dân: Trong tháng, đã tiếp 09 lượt, với 09 người, cụ thể:
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+ Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã: 08 lượt, với 08 người (cán bộ tiếp
thường xuyên 07 lượt, 07 người (07 vụ việc mới), Chủ tịch UBND thị xã tiếp 01
lượt, 01 người (vụ việc cũ).
+ Ủy ban nhân dân các xã, phường: 01 lượt, với 01 người (cán bộ tiếp
thường xuyên 01 lượt, 01 người (vụ việc mới)).
Qua tiếp công dân cho thấy nội dung chủ yếu liên quan đến kiến nghị về
việc yêu cầu giải quyết chế độ miễn giảm tiền thuế chuyển mục đích quyền sử
dụng đất thuộc đối tượng được miễn giảm; kiến nghị mua nền giá định tại CDCKTM Cai Lậy; phản ánh tình hình thiếu nước sinh hoạt,…
- Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận tổng số 22 đơn
(17 đơn tiếp nhận trong kỳ, 05 đơn kỳ trước chuyển sang), đủ điều kiện xử lý
18 đơn, trong đó:
+ UBND thị xã: 06 đơn (03 kiến nghị, 01 phản ánh, 02 tranh chấp),
kết quả xử lý: Ban hành 02 văn bản chuyển đơn giải quyết theo thẩm quyền; 02
đơn chuyển cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết; 02 văn bản trả lời và
hướng dẫn đơn.
+ UBND xã, phường: 12 đơn (tranh chấp), đã tiến hành hòa giải xong
04 đơn (hòa giải thành 01 đơn, không thành 03 đơn), đang trong thời gian giải
quyết 08 đơn.
Ngày 09/3/2020, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về
việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư,
khiếu nại, tố cáo năm 2020 trên địa bàn thị xã. Kết quả đã tuyên truyền được 05
cuộc, với 268 lượt người (trong nội bộ 03 cuộc với 203 lượt cán bộ, công chức
tham dự; ra dân 02 cuộc với 65 lượt người dự).
2. Công tác tƣ pháp:
Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về
bảo vệ môi trường trên địa bàn; kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành
pháp luật trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã; công văn chỉ đạo về
việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; báo cáo kết quả triển khai
thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành
chính trên địa bàn.
Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thị xã và UBND các xã, phường tăng
cường quản lý Tủ sách pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết
định 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng,
quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Toàn thị xã hiện có 72 tổ hòa giải, với 485 hòa giải viên được bố trí đều
khắp ở các ấp, khu phố, cụm dân cư. Trong tháng, các tổ hòa giải cơ sở tiếp
nhận 10 vụ việc, hòa giải thành 09 vụ việc (đạt 90%).
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UBND thị xã đã xem xét, giải quyết 20 trường hợp thay đổi, cải chính hộ
tịch trong nước, 02 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài. UBND các xã,
phường đăng ký khai sinh 118 trường hợp (56 nam, 62 nữ), đúng hạn 106
trường hợp, đạt 89,83%; đăng ký lại khai sinh 278 trường hợp; đăng ký khai tử
81 trường hợp (49 nam, 32 nữ) đúng hạn 64 trường hợp, đạt 79,01%; đăng ký
kết hôn 107 trường hợp; cải chính, bổ sung hộ tịch 121 trường hợp, cấp Giấy
xác nhận tình trạng hôn nhân 223 trường hợp.
3. Công tác nội vụ:
Ban hành kế hoạch phát động các chuyên đề thi đua năm 2020; Phê duyệt
danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí
việc làm trong cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thị xã; Thống nhất
danh sách tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thay thế theo quy
định tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND (07 trường hợp);
Đề xuất phương án giải quyết công chức cấp xã dôi dư do vượt quá số lượng
quy định theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Miễn nhiệm
chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự đối với các xã loại 3 do đã
bố trí vượt quá số lượng quy định tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày
06/12/2019 của HĐND tỉnh (06 trường hợp). Đồng thời, ban hành văn bản kiến
nghị chi trả phụ cấp và chế độ hỗ trợ thêm cho các Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ
huy Quân sự tại các xã loại 3 đã có quyết định miễn nhiệm; Miễn nhiệm chức
danh Trưởng Công an xã do bố trí Công an chính quy về giữ chức danh Trưởng
Công an xã theo Đề án số 2187/ĐA-CAT ngày 19/6/2019 của Công an tỉnh (04
trường hợp); Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động không
chuyên trách cấp xã (19 trường hợp), ấp, khu phố (01 trường hợp); Đăng ký bổ
sung danh sách cán bộ công chức tham dự lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng
năm 2020.
Kiểm tra Công vụ, Văn hóa công sở, tình hình giải quyết thủ tục hành
chính, sử dụng thời giờ làm việc đợt 1/2020 tại các cơ quan, đơn vị và UBND
các xã, phường, kết quả: còn một số đơn vị chưa bố trí biển tên cho cán bộ,
công chức; việc lên lịch công tác hàng tuần và điều chỉnh lịch công tác quý,
tháng theo tình hình thực tế. UBND thị xã ban hành văn bản chấn chỉnh việc
thực hiện Công vụ, Văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị.
4. Quốc phòng, an ninh:
a. Công tác quốc phòng:
Điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu khi thay đổi người chỉ
huy theo quy định của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Biên soạn, hoàn chỉnh hệ thống
giáo án huấn luyện giai đoạn I cho các đối tượng trong năm 2020; Theo dõi,
kiểm tra, đôn đốc các xã, phường thực hiện đúng quy trình các bước đăng ký
thanh niên tuổi 17 theo quy định; Tổ chức trao quyết định kết nạp Dân quân
mới năm 2020; Tiến hành đăng ký quân nhân dự bị hạng 2 và nữ có chuyên
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môn kỹ thuật cần cho quân đội; Tổ chức bắn đạn thật cho tiểu đội trưởng, trung
đội trưởng, Dân quân cơ động năm 2020 với tổng số 318 đồng chí, kết quả
chung đơn vị đạt khá (giỏi 48 đồng chí, khá 116 đồng chí, đạt 122 đồng chí,
không đạt 32 đồng chí); Thu hồi 02 trái pháo (xã Nhị Quý 122mm, xã Tân Phú
105mm).
b. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
* Tình hình an ninh chính trị: Có 12/26 lượt người nước ngoài, 06/09 lượt
NVNĐCNN đăng ký lưu trú tại địa phương, chưa phát hiện trường hợp có biểu
hiện nghi vấn xâm phạm an ninh quốc gia; Nắm tình hình Họ đạo thiên thai xã
Mỹ Phước Tây tổ chức lễ kỷ niệm tại Tòa thánh thiên thai Vô Vi Mỹ Phước Tây
(có khoảng 40 người tham gia (có khoảng 10 người thuộc Hội thánh Bến Tre và
các tỉnh khác)), buổi lễ diễn ra không theo nghi thức Đạo Cao đài Thiên Thai
(họ chỉ dùng trà, nước, cơm rồi về), tình hình an ninh ổn định và đảm bảo công
tác phòng chống dịch Covid-19 (có 02 nhân viên TYT xã Mỹ Phước Tây kiểm
tra y tế, đo thân nhiệt khách mời).
* Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 16/07 vụ (tăng 09 vụ so với tháng
trước), cụ thể: 11 vụ trộm cắp tài sản (Long Khánh 03, phường 1 02, phường 2
02, Tân Hội 02, Tân Bình 01, Mỹ Phước Tây 01); 01 vụ Cố ý làm hư hỏng tài
sản (phường 1), 01 vụ cướp giật tài sản (xã Mỹ Hạnh Trung), 01 vụ bắt giữ
người trái pháp luật (xã Thanh Hòa và xã Long Khánh), 01 vụ lừa đảo chiếm
đoạt tài sản (phường 5), 01 vụ cố ý gây thương tích (xã Nhị Quý). Tổng tài sản
thiệt hại khoảng 710,850 triệu đồng, bị thương 01 người. Điều tra làm rõ 11 vụ
18 đối tượng, tài sản thu hồi khoảng 98,660 triệu đồng.
* Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về Ma túy: Phát hiện 02/04 vụ
02 đối tượng (giảm 02 vụ so với tháng trước) tàng trữ trái phép chất ma túy
(khám phá hiềm nghi) trên địa bàn phường 1, phường 5. Kết quả xử lý: Công an
thị xã thu giữ tang vật, khởi tố tạm giam 02 vụ 02 bị can. Mời làm việc, xét
nghiệm 17 đối tượng dương tính với chất ma túy trên địa bàn phường 2, phường
3, phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Mỹ Hạnh Trung, Nhị Quý, Long
Khánh, Thanh Hòa. Kết quả xử lý: đưa các đối tượng vào diện quản lý theo
Nghị định 111/2013/NĐ-CP 03 đối tượng, Nghị đinh 221/2013/NĐ-CP 05 đối
tượng; xử lý phạt tiền 08 đối tượng; đang xác minh làm rõ 01 đối tượng.
* Tội phạm và vi phạm pháp luật về lĩnh vực kinh tế: Chưa phát hiện
(giảm 01 vụ so với tháng trước).
* Tình hình vi phạm về lĩnh vực môi trường: Chưa phát hiện (không tăng
giảm so với tháng trước).
* Tệ nạn xã hội: Triệt xóa 04 tụ điểm đánh bạc (đánh bài 03 vụ 14 đối
tượng, lắc tài xỉu 01 vụ 04 đối tượng) trên địa bàn phường 1, phường 4, Mỹ
Phước Tây, Tân Hội. Kết quả xử lý: Công an thị xã thu giữ tang vật và giao
Công an xã, phường xử lý theo quy định.
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* Công tác an toàn giao thông:
Công tác thông tin, tuyên truyền: Tuyên truyền bằng đĩa ghi hình về luật
giao thông thủy-bộ, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, Nghị định 132/2015/NĐ-CP,
tuyên truyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường thủy - bộ và các khẩu hiệu tuyên truyền; khi sử dụng rượu bia thì không
lái xe; tuyên truyền an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên; văn hóa giao
thông với bình yên sông nước, tuyên truyền về tình hình trật tự an toàn giao
thông - trật tự xã hội các tuyến đường thủy cho hơn 846 lượt người.
Tai nạn giao thông, va chạm giao thông (đến ngày 07/4/2020):
- Tai nạn giao thông: Xảy ra 02/00 vụ (tăng 02 vụ so với tháng trước)
trên địa bàn phường 1, xã Nhị Quý, hậu quả: chết 02 người, nguyên nhân ban
đầu xác định do điều khiển xe ôtô tải đi không đúng phần đường quy định (01
vụ), đang xác minh (01 vụ).
- Va chạm giao thông: Xảy ra 01/00 vụ (tăng 01 vụ so với tháng trước)
trên địa bàn xã Long Khánh (tuyến tránh), hậu quả: bị thương 01 người, nguyên
nhân đang xác minh.
B. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2020:
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thƣơng mại - dịch vụ: Tiếp
tục theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây ăn trái, trên lúa vụ Hè thu sớm, tình
hình xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất trên địa bàn; Tình hình chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, sâu bệnh trên cây ăn trái, cây màu; Theo dõi các đối tượng
dịch hại trên cây trồng; Tiếp tục hướng dẫn các Tổ hợp tác, Hợp tác xã từng
bước đi vào hoạt động có hiệu quả; Đôn đốc tiêm phòng, đặc biệt là tiêm phòng
vắc-xin Lở mồm long móng trên trâu, bò, tiêm phòng vắc-xin Cúm gia cầm.
2. Tài nguyên môi trƣờng: Tiếp tục kiểm tra về tài nguyên và môi
trường để ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đúng
theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn
đọng (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); chỉ đạo, đôn đốc việc thu hồi
vốn Chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường đối với các xã còn nợ.
3. Công tác thu chi ngân sách: Tập trung thu thuế nộp vào ngân sách
nhà nước, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bố trí chi ngân sách hợp lý, tiết
kiệm và hiệu quả, cân đối chi theo đúng định mức và chế độ, nhất là đảm bảo
thực hiện tốt việc chi lương, các chế độ chính sách khác, không để mất cân đối.
4. Xây dựng cơ bản: Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công
trình; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai các công trình, kịp thời khắc
phục, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo các công
trình xây dựng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình
và giám sát đúng quy định.
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5. Công tác bồi thƣờng giải phóng mặt bằng: Tiếp tục thực hiện công
trình tuyến tránh ĐT 868, xác nhận nhân khẩu và nghề nghiệp hoàn chỉnh, điều
chỉnh danh sách tính tỷ lệ mất đất nông nghiệp để áp giá chính sách hỗ trợ ổn
định đời sống và sản xuất công trình tuyến tránh ĐT 868; xác nhận nhân khẩu
và nghề nghiệp, nguồn gốc và thời điểm xây dựng nhà đối với các hộ chưa xác
nhận được nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và nghề nghiệp các hộ bị thiệt hại
công trình Đường Lộ Dây Thép (ĐT.880B); tiếp tục thực hiện công trình đường
Cao tốc Trung Lương - Mỹ thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT Hạng mục: cầu vượt qua tuyến tránh Đường tỉnh 868, phường Nhị Mỹ; tiếp tục
thực hiện công trình nâng cấp Đường tỉnh 874, công trình Thu hồi đất để xây
dựng khu tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khỏe, công trình Thu hồi đất để phục
vụ công tác diễn tập quân sự hàng năm, công trình Đường số 4 và khu dân cư
hai bên đường, kiểm đếm công trình đường huyện 57B (đoạn từ cầu Tân Bình
đến ranh xã Bình Phú); công trình đường Bắc Sông Cũ - xã Mỹ Hạnh Đông;
Chi tiền công trình Đường huyện 53 (đoạn từ QL1 đến Cầu Vĩ).
6. Công tác cấp phép xây dựng, phát triển, chỉnh trang đô thị: Tiếp
tục cấp phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; thống kê, xử lý
hành vi xây dựng nhà ở, công trình phụ lấn chiếm hành lang đường bộ và đường
thủy; kiểm tra các trường hợp xây dựng không phép, sai phép; chỉ đạo thu gom
rác trên các tuyến đường, cơ quan, trường học, hạn chế tình trạng rác ứ đọng.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI, THỂ DỤC - THỂ THAO:
1. Giáo dục: Các trường tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh trường lớp, vệ
sinh dụng cụ học tập, bàn ghế, các phòng bộ môn, chức năng, phòng hành
chính,.. đảm bảo vệ sinh, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19; Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn, quy chế dân chủ trường Mầm non
Ấp Bắc; Chuẩn bị các kế hoạch và hoạt động chuyên môn thực hiện sau khi học
sinh quay trở lại học bình thường.
2. Y tế: Xây dựng các kế hoạch, biện pháp xử lý dịch khi có dịch xảy ra,
chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; xây dựng Kế hoạch
triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2020; Thành lập đoàn
kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tại Trạm y tế xã, phường;
Nghiên cứu cải tiến thiết bị đo thân nhiệt thuận tiện, hiệu quả, áp dụng sáng
kiến cải tiến mũ chống giọt bắn trong công tác phòng chống dịch Covid-19;
Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp
ăn tập thể của 04 trường (mầm non Long Khánh, Tân Hội, Mỹ Phước Tây, Phú
Quý) nhằm phòng ngừa ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm trong các
bếp ăn bán trú tại các trường học; Phát động phong trào thi đua “Ngành Y tế
chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19”, khẩu hiệu của tháng “Giữ gìn vệ
sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch để phòng bệnh
viêm đường hố hấp cấp do virus Corona mới”.
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3. Văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao:
Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh các loại hình văn hóa,
hoạt động quảng cáo, hoạt động các đoàn nghệ thuật trên địa bàn thị xã theo
quy định của pháp luật; Tổ chức giải Bóng đá thị xã Cai Lậy năm 2020; Tham
gia liên hoan tuyên truyền Ca khúc Cách mạng tỉnh năm 2020; Trưng bày hình
ảnh, hiện vật nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).
4. Công tác thực hiện chính sách, an sinh xã hội, việc làm: Tiếp tục chi
trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách người có công và đối tượng
bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã; Đẩy mạnh công tác tư vấn giải quyết việc làm,
xuất khẩu lao động trong thanh niên, đồng thời mở các lớp dạy nghề cho lao động
nông thôn; ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, kế
hoạch tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.
5. Thanh tra, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục tổ chức các
cuộc thanh tra theo kế hoạch; đôn đốc các ngành có liên quan tham mưu UBND
thị xã giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng thời gian quy định, không
để tồn đọng kéo dài; thực hiện việc tiếp công dân và kiểm tra đột xuất công tác
tiếp dân định kỳ.
6. Công tác tƣ pháp: Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác ban hành văn
bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công
tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020; kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến
giáo dục pháp luật và kế hoạch tổ chức tập huấn công tác tuyên truyên, phổ biến
giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở cho đội ngũ tuyên truyền viên và hoà giải
viên cơ sở; Khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực hoà giải năm 2020; tổ
chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành,…
7. Nội vụ: Giao số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp năm
2020; Báo cáo tình hình biến động biên chế công chức các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND thị xã quý II/2020; rà soát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; tiếp tục kiểm tra các cơ quan, đơn vị và UBND
các xã, phường về việc thực hiện trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch
Covid-19.
8. Quốc phòng, an ninh:
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số, vũ khí
trang bị, thông tin liên lạc thông suốt.
Tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ trên địa bàn
các xã, phường theo kế hoạch; hoàn chỉnh sơ đồ, bản đồ quy tập các cấp; Hoàn
chỉnh hệ thống các văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo quy định; Tổ chức đăng ký
thanh niên tuổi 17 theo quy định; Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện
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Dân quân Binh chủng năm 2020; Tham gia bảo vệ “Khu cách ly phòng chống
dịch COVID-19” của tỉnh Tiền Giang tại Trường Quân sự tỉnh.
Tăng cường công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực liên quan đến công tác
an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác
tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng
tham gia giao thông; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống
ùn tắc giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện
mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về nồng độ cồn; tăng cường công tác
phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về
kinh tế, ma túy, môi trường trên địa bàn thị xã.
Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2020 và
phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2020 trên địa bàn thị xã Cai Lậy./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT, Cục Thống kê tỉnh;
- TT. Thị ủy, HĐND thị xã;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- Cơ quan, ban ngành thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân thị xã
Cai Lậy
Email:
txcailay.ubnd@t
iengiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Tiền Giang

Trần Tấn Kiệt
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