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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2018
1. Về kinh tế
1.1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
a) Sản xuất nông nghiệp
Cây lúa: Tổng diện tích gieo sạ vụ Đông Xuân là 5.415,13/16.280 ha, đạt
33,26% Nghị quyết (NQ), giảm 5,03% so cùng kỳ; năng suất ước đạt 74/61,10
tạ/ha lúa khô, đạt 121,11% NQ, tăng 13,85% so cùng kỳ; sản lượng ước đạt
40.071,9/99.477 tấn, đạt 40,28%, tăng 8,12% so cùng kỳ.
Mô hình Cánh đồng lớn: diện tích thực hiện cánh đồng lớn là 183,3/1.200
ha, đạt 15,28% NQ, tăng 33,94% so cùng kỳ, giống canh tác là Jasmine 85 và OM
6976, Công ty Lương thực Tiền Giang ký hợp đồng tiêu thụ, hiện lúa đang chín dự
kiến thu hoạch khoảng giữa tháng 3/2018.
Nhìn chung, năng suất lúa Đông Xuân 2017-2018 cao hơn so với cùng kỳ
khoảng 10 tạ/ha, giá bán tương đương so cùng kỳ, do thời tiết thuận lợi, thời
gian ngâm lũ trước khi xuống giống dài, nước lũ lớn hơn so với năm 2017 mang
theo phù sa cung cấp cho đồng ruộng nên vụ Đông Xuân 2017-2018 giảm chi
phí phân bón, ít sâu bệnh, tiết kiệm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, nông dân có
lợi nhuận từ 20 – 25 triệu đồng/ha.
Cây bắp: Diện tích xuống giống 21/82 ha, đạt 25,61% NQ, giảm 61,82% so
cùng kỳ, với sản lượng 81,9/287 tấn, đạt 28,54 NQ, giảm 19,71% so với cùng kỳ.
Cây màu: Diện tích gieo trồng 219/1.175 ha, đạt 18,64% NQ, giảm
5,98% so với cùng kỳ, ước sản lượng 4.599/23.500 tấn, đạt 19,57% NQ, giảm
68,94% so với cùng kỳ.
Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm toàn thị xã là 5.405,4/5.430 ha, đạt
99,54% NQ, tăng 2,17% so với cùng kỳ, trong đó cây ăn trái 4.589,8/4.614 ha,
đạt 99,48% NQ, cây dừa 815,6/816 ha, đạt 99,95% NQ; sản lượng cây lâu năm
là 19.820/77.500 tấn, đạt 25,57% NQ, giảm 5,12% so với cùng kỳ. Nhìn chung,
giá các sản phẩm cây ăn trái đầu năm 2018 ở mức cao và ổn định hơn nên nông
dân có lợi nhuận cao.
b) Chăn nuôi, thú y
Đàn heo ước đạt 26.359/26.000 con, đạt 101,38% NQ, giảm 32,41% so với
cùng kỳ; đàn bò 2.310/2.200 con, đạt 105% NQ, tăng 10% so với cùng kỳ; đàn gia
cầm 241.597/300.000 con, đạt 80,53% KH, giảm 34,70% so với cùng kỳ.
Trong quý không xảy ra ổ dịch bệnh. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết

mổ, tiêm ngừa, tiêu độc sát trùng, phòng ngừa dịch bệnh và kiểm soát chất cấm
trong chăn nuôi được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đã góp phần hạn chế
phát sinh dịch bệnh, tạo điều kiện cho người nuôi an tâm phát triển đàn. Tuy
nhiên, giá cả đầu ra vẫn còn bấp bênh, chăn nuôi chủ yếu theo hình thức hộ gia
đình, chăn nuôi quy mô vẫn còn ít và giảm dần chăn nuôi ở khu vực các phường
theo tiến độ phát triển đô thị hóa.
c) Thủy sản
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 191/750 ha, đạt 25,47% NQ, giảm
7,28% so với cùng kỳ; sản lượng từ nuôi thủy sản 1.291,33/4.500 tấn, đạt
28,69% NQ, tăng 7,05% so với cùng kỳ, sản lượng khai thác nội địa 67/250 tấn,
đạt 26,8% NQ, giảm 18,29% so với cùng kỳ.
d) Công tác khuyến nông:
Tổ chức 09 cuộc tập huấn và sinh hoạt khuyến nông với 228 người dự;
Xây dựng 12 hầm Biogas từ Dự án hỗ trợ hầm khí sinh học trong chăn nuôi và
trồng trọt (LCASP) năm 2018.
Thực hiện mô hình vạn thọ tết 2018, giống vạn thọ Sa Đéc và vạn thọ
Thái với số lượng 27.100 cây trồng ngoài đất, vạn thọ Thái với số lượng 3.300
cây trồng chậu, kết quả: sau khi trừ chi phí, mô hình trồng đất đạt lợi nhuận từ
15-20 triệu đồng/1.000 m2 và khoảng 10 triệu đồng/1.000 chậu vạn thọ.
đ) Phát triển nông thôn
Về xây dựng nông thôn mới: Đến nay, xã Thanh Hòa và Long Khánh đạt
19/19 tiêu chí được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm
2017; xã Tân Phú đạt 15/19 tiêu chí; Phú Quý đạt 14/19 tiêu chí; Mỹ Hạnh
Trung đạt 14/19 tiêu chí; Nhị Quý đạt 12/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 7 đến
10 tiêu chí. Riêng xã Mỹ Phước Tây được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2016, qua rà soát lại xã hiện đạt 15/19 tiêu chí (giảm tiêu
chí Tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm và hệ thống chính
trị và tiếp cận pháp luật), xã đã có kế hoạch củng cố, nâng chất các tiêu chí đã
đạt và giải pháp thực hiện tiêu chí chưa đạt trong năm 2018. Đồng thời, tiến
hành rà soát, xây dựng kế hoạch lộ trình đăng ký xã đạt chuẩn năm 2019 và
nâng chất, củng cố thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới ở xã đã đạt chuẩn nông
thôn mới.
Về quản lý điện: Tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn điện và bảo vệ
hành lang an toàn lưới điện cao áp, hiện toàn thị xã có 34.409/34.409 hộ sử dụng
điện đạt 100%, còn 1.825 hộ sử dụng điện chưa an toàn, chiếm tỷ lệ 5,59%. Về nước
sinh hoạt nông thôn: có 100% hộ dân nông thôn có nước sử dụng hợp vệ sinh.
1.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
Trong quý I, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước đạt 363/1.447 tỷ
đồng, đạt 25,09% KH, tăng 14,51% so với cùng kỳ.
Cụm Công nghiệp Mỹ Phước Tây đang trình Ban quản lý các khu Công
nghiệp Tiền Giang , Sở Công thương thẩm đị nh để trì nh UBND tỉ nh xem xét
quyết đị nh chủ trương đầu tư và quyết đị nh thành lập Cụm công nghiệp Mỹ
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Phước Tây . Hiện có nhà đầu tư quan tâm xin đầu tư Cụm công nghiệp Mỹ
Phước Tây, với tổng vốn 214 tỷ đồng.
1.3. Thương mại - Dịch vụ:
Siêu thị thị xã Cai Lậy được triển khai xây dựng và đã đưa vào hoạt động
trước Tết nguyên đán năm 2018, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên
địa bàn thị xã và các vùng lân cận.
Chợ đêm Cai Lậy: Ban quản lý chợ Cai Lậy đã ký hợp đồng với Công ty
TNHH MTV Dương Ngọc Châu thực hiện chợ đêm Cai Lậy, hiện có 38 gian
hàng đang hoạt động, các mặt hàng đa dang và phong phú, đáp ứng được nhu
cầu mua sắm của người dân, đặc biệt trong những ngày cận Tết nhu cầu mua
sắm người dân tăng cao.
Công tác quản lý thị trường được kiểm tra thường xuyên theo đúng kế
hoạch, nhưng tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian
lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn ra. Đã tiến hành kiểm tra và phối hợp
kiểm tra 29 vụ, phát hiện vi phạm 12 vụ, đã xử lý 10 vụ, thu thành tiền 40,100
triệu đồng.
Hoạt động vận tải: Công tác quản lý giao thông được các ngành chức
năng thường xuyên tăng cường kiểm tra, sắp xếp luồng tuyến, niêm yết giá cước
vận tải hành khách tại các bến bãi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng
hóa của nhân dân, đã vận chuyển 9.736 hành khách tuyến liên tỉnh và nội tỉnh.
Thu phí, lệ phí đạt 56,84 triệu đồng.
1.4. Phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh và kinh tế hợp tác:
Trong quý, UBND thị xã đã tổ chức 01 buổi Hội nghị họp mặt doanh
nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn thị xã Cai Lậy với hơn 250 người
tham dự, nhằm nắm bắt kịp thời, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc thẩm
quyền; vận động các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo chủ trương của
Chính phủ. Trong quý, có 76/200 hộ đăng ký kinh doanh mới, đạt 38% NQ, với
tổng vốn đăng ký 22,210 tỷ đồng, lũy kế có 3.067 hộ đăng ký kinh doanh với
vốn đăng ký là 729,739 tỷ đồng; có 06/43 doanh nghiệp thành lập mới, đạt
13,95% NQ, với tổng vốn đăng ký 17,8 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên
địa bàn thị xã là 353 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 1.397,8 tỷ đồng, hoạt
động trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại,
dịch vụ…
Thường xuyên thực hiện củng cố, nâng chất hoạt động của các hợp tác xã,
tổ hợp tác. Trong quý, thành lập mới 01 THT chăn nuôi Viet Gap Phú Hòa, xã
Tân Phú, hiện trên địa bàn thị xã có 08 HTX, 01 quỹ tín dụng nhân dân và 29
THT (22 THT nước sinh hoạt, 07 THT sản xuất và kinh doanh dịch vụ) hoạt
động; đang lập thủ tục giải thể HTX Thống Nhất và HTX xây dựng Cai Lậy,
HTX Cơ khí 5 Thả. Nhìn chung, kinh tế tập thể trên địa bàn hoạt động yếu, kém
hiệu quả, quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ, cơ sở vật chất lạc hậu, vốn góp của
thành viên ít, trình độ năng lực kinh doanh của đội ngũ quản lý chưa đáp ứng
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được yêu cầu, chưa có khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh và cạnh tranh được
trong cơ chế thị trường, việc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, với các
HTX khác còn yếu…
1.5. Xây dựng cơ bản: Trong quý, đã triển khai thi công các công trình
xây dựng hạ tầng trên địa bàn từ các nguồn vốn, cụ thể:
Vốn ngân sách tỉnh: 22 công trình (10 công trình chuyển tiếp), kế hoạch
vốn giao 78,800 tỷ đồng. Trong đó, 01 công đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; 03
công trình đang hoàn thiện chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng; 10 công trình
đang triển khai xây dựng; 01 công trình đang đánh giá hồ sơ dự thầu; 07 công
trình đã trình phê duyệt quyết định đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Vốn ngân sách thị xã: 54 công trình (02 công trình chuyển tiếp), kế hoạch
vốn giao 36,635 tỷ đồng. Trong đó, 10 công trình đã nghiệm thu đưa vào sử
dụng; 01 công trình đang hoàn thiện chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng; 04
công trình đang triển khai thi công và 39 công trình đang thực hiện các bước
chuẩn bị đầu tư xây dựng.
Nhìn chung, các công trình được khẩn trương triển khai thi công. Tuy
nhiên, tiến độ thi công công trình san nền và một phần hạ tầng kỹ thuật khu
thương mại bị chậm do vướng khâu giải phóng mặt bằng; các công trình thuộc
nguồn vốn tỉnh đến nay chưa phê duyệt chủ trương đầu tư nên chưa triển khai
thi công.
1.6. Về quản lý đô thị:
Thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước khu vực nội thị, khai thông
cống rãnh, nạo vét hố ga và sửa chữa, thay các nắp hố ga bị bể; chăm sóc, cắt tỉa
cây xanh ở công viên, trên các tuyến đường nội thị, quanh khu vực chợ Cai Lậy,
các tiểu đảo trên tuyến Quốc lộ 1A. Hệ thống chiếu sáng công cộng được kiểm
tra thường xuyên, liên tục, kịp thời sửa chữa, thay thế các đèn bị hỏng, đảm bảo
hệ thống chiếu sáng được hoạt động tốt. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
được quan tâm thực hiện, 1.976 tấn rác thải đã được thu gom, vận chuyển, xử lý
theo đúng quy định, không để tồn đọng rác làm mất vẻ mỹ quan.
Công tác cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo đúng quy trình thủ
tục quy định, trong quý, đã cấp giấy phép xây dựng cho 20 hồ sơ, tăng 04 hồ sơ
so với cùng kỳ, với tổng diện tích sàn 3.302,46 m2. Ban hành kế hoạch giải tỏa
lấn chiếm lòng đường, vỉa hè công viên, khu vực nội ô thị xã để lập lại trật tự đô
thị trên địa bàn thị xã Cai Lậy, xuất quân 18 cuộc với 415 lượt thành viên tham
gia, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 89 trường hợp, nhắc nhở 186
trường hợp, tạm giữ một số tang vật như: bảng hiệu, dù, bàn ghế, quạt máy, tấm
nệm,... Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình
không được cấp phép xây dựng hoặc sai giấy phép, xây dựng lấn chiếm hành
lang an toàn đường bộ, đường thủy. Nhìn chung, ý thức chấp hành pháp luật của
người dân về xây dựng trên địa bàn thị xã ngày một cao, trong quý không có
trường hợp xây dựng nhà ở sai phép.
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1.7. Thu, chi ngân sách:
Trong quý, tổng thu ngân sách ước đạt 131,381 tỷ đồng, trong đó tổng thu
ngân sách từ kinh tế địa phương ước đạt 44,599/105 tỷ đồng, đạt 42,48% NQ, tăng
132,29% so với cùng kỳ, nếu trừ tiền thu cấp quyền sử dụng đất thì tổng thu ngân
sách từ kinh tế địa phương là 42,672/95 tỷ đồng, đạt 44,87% KH. Tổng chi ngân
sách là 85,961/397,356 tỷ đồng, đạt 21,63% NQ, trong đó chi ngân sách thị xã là
72,121/311,873 tỷ đồng, đạt 23,13% NQ; chi ngân sách xã, phường là
13,840/85,483 tỷ đồng, đạt 16,19% NQ.
1.8. Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Cai Lậy đã được UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và đang triển
khai thực hiện. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã đã được HĐND
thị xã thông qua, hiện đang trình Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định, trình
UBND tỉnh phê duyệt. Thống kê đất đai năm 2017 của thị xã Cai Lậy đã hoàn
thành và được UBND thị xã phê duyệt Báo cáo số 21/BC-UBND ngày
12/02/2018. Tiếp nhận và giải quyết 61 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất,
tổng diện tích 85,95 ha.
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: Trong quý, cấp
giấy 47 thửa, tổng diện tích 35,49 ha; lũy kế đến nay đã cấp giấy 1.487 thửa,
tổng diện tích 241,39 ha; chưa cấp giấy 491 thửa, tổng diện tích 76,85 ha.
Nguyên nhân: người sử dụng đất không đăng ký; người sử dụng đất đăng ký
nhưng chưa đủ điều kiện cấp giấy, cần phải bổ sung hồ sơ để cấp xã xét duyệt;
người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; đất tranh chấp.
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký Đất đai thị xã tiếp nhận): tiếp nhận 1.629 hồ sơ, trong đó: năm 2018
nhận 1.085 hồ sơ, năm 2017 chuyển sang 544 hồ sơ. Kết quả: đã giải quyết
1.061 hồ sơ; đang còn tồn 568 hồ sơ (chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
107 hồ sơ; Hồ sơ mới nhận 113 hồ sơ; Hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính
315 hồ sơ; Hồ sơ sai sót đã trả về xã, phường và người dân để bổ sung 33 hồ
sơ).
Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian qua
được thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm cơ sở pháp lý
cho giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tuy nhiên, tiến độ cấp giấy Chứng nhận
quyền sử dụng đất chậm do người dân còn chậm trong việc bổ sung, sửa chữa
những sai sót, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, việc vận hành phần mềm vilis
2.0 để xử lý, giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai còn chậm; bản đồ trên Vilis
có một số trường hợp cập nhật chưa đúng, chưa phù hợp với thực tế, chưa phù
hợp với giấy chứng nhận đã cấp, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ.
Công tác quản lý đất công: UBND thị xã ban hành Quyết định số
3705/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc thành lập Tổ kiểm tra và khảo sát đề
án tạo lập Quỹ đất công giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 164/KH-UBND
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ngày 11/7/2017 về việc kiểm tra và khảo sát đề án tạo lập Quỹ đất công trên địa
bàn thị xã Cai Lậy giai đoạn 2017-2020. Hiện đang xây dựng đề án tạo lập Quỹ
đất công trên địa bàn thị xã Cai Lậy giai đoạn 2017-2020.
Công tác quản lý tài nguyên nước ngày càng được củng cố, nhận thức của
các cấp, ngành thị xã về vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên nước từng
bước được nâng cao, các hoạt động có liên quan về lĩnh vực tài nguyên nước
trên địa bàn thị xã từng bước đi vào nề nếp. Hiện trên địa bàn thị xã có 121/121
giếng khoan tầng sâu đã có giấy phép khai thác theo quy định; 3.207 giếng tầng
nông, trong đó có 3.153 giếng đang hoạt động, 44/54 giếng không còn sử dụng
đã được trám lấp theo quy định. UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường
tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trám lấp các giếng không còn sử
dụng theo quy định.
Công tác khảo sát, cấp phép môi trường: Đã xác nhận 02 kế hoạch bảo vệ
môi trường và 01 đề án bảo vệ môi trường đơn giản. UBND thị xã đã ban hành
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2018 về kiểm tra về tài nguyên và môi
trường trên địa bàn thị xã Cai Lậy năm 2018 đối với 43 cơ sở sản xuất, kinh
doanh, đã tiến hành kiểm tra 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh, kết quả các cơ sở
đều có hồ sơ môi trường và thực hiện đầy đủ các nội dung trong hồ sơ môi
trường.
Thu hồi được 193 triệu đồng vốn Chương trình nước sạch - Vệ sinh môi
trường, còn nợ 74,75 triệu đồng, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và
Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện thu hồi vốn.
1.9. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
Thực hiện chi tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất cho 1.378/1.476 hộ bị
thiệt hại, với tổng tiền 391,419 tỷ đồng để triển khai thực hiện các dự án như:
công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, công trình Tuyến tránh
Đường tỉnh 868, công trình Đường huyện 60, công trình đường Tây Mỹ Long Bà Kỳ, công trình sửa chữa cải tạo Đường liên xã Mỹ Hạnh Trung - Tân Bình,...
Nhìn chung, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện chặt chẽ,
niêm yết, công khai đúng quy định và giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến
nghị của người dân.
2. Văn hóa – xã hội
2.1. Giáo dục: Trong quý, toàn ngành đã tập trung chỉ đạo và thực hiện
tốt các nhiệm vụ trọng tâm ở từng cấp bậc học; tình hình giảng dạy và học tập,
thi tuyển chọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi các bậc học, các phong trào văn
nghệ, thể dục thể thao, hoạt động các đoàn thể... trong và ngoài nhà trường tổ
chức thực hiện đạt kết quả tốt.
Các trường tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018. Tổ chức thi học
sinh giỏi văn hóa thị xã có 228 học sinh tham gia, kết quả chọn 93 học sinh
tham dự thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.
Tiếp đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra công tác chống mù chữ - phổ cập
giáo dục mần non trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục - chống mù chữ năm 2017, kết
6

quả: đạt. Kiểm tra công tác kiểm tra nội bộ Trường TH Ấp Bắc, Trường TH
Phan Văn Kiêu, Trường THCS Nguyễn Văn Lo, Trường THCS Thanh Hòa, kết
quả: Trường THCS Nguyễn Văn Lo chưa thực hiện tốt việc chỉ đạo chuyên môn
và kiểm tra nội bộ; Trường THCS Thanh Hòa thực hiện công tác quản lý hành
chính, quản lý chuyên môn còn hạn chế.
Tổ chức kiểm tra hoạt động của Nhà trẻ Giao Linh, kết quả: giáo viên
chưa đủ theo quy định; nhà bếp có diện tích chưa đạt yêu cầu, đã yêu cầu Nhà
trẻ tuyển dụng thêm giáo viên và mở rộng diện tích bếp.
2.2. Y tế:
Công tác khám chữa bệnh 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 quý, có
133.138 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa KV Cai Lậy,
Phòng khám đa khoa thị xã và Trạm Y tế các xã, phường; Công tác phòng, chống
dịch bệnh tiếp tục được theo dõi, giám sát thường xuyên, nên không xảy ra dịch
bệnh lớn, không có trường hợp tử vong; toàn thị xã đã xảy ra 17 ca sốt xuất huyết,
giảm 10 ca so cùng kỳ; 115 ca tiêu chảy, tăng 02 ca so với cùng kỳ; 04 ca thuỷ
đậu, giảm 02 ca so với cùng kỳ; 22 ca tay chân miệng, tăng 08 ca so với cùng kỳ;
12 ca quai bị, tăng 04 ca so với cùng kỳ; 02 ca HIV, tăng 01ca so với cùng kỳ.
Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về giá thuốc,
niêm yết giá thuốc, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý của các cơ
sở hành nghề dược trên địa bàn. Đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực y tế đã
tiến hành kiểm tra 07 cơ sở, kết quả: 06 cơ sở thực hiện tốt, 01 cơ sở vắng mặt
nhưng không thực hiện việc ủy quyền, Đoàn yêu cầu viết cam kết khắc phục,
không tái phạm. Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh thuốc và khám chữa
bệnh trên địa bàn thị xã đi vào nề nếp hơn, các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa
bàn đạt chuẩn GPP 100% theo quy định.
Tiến hành kiểm tra 07 cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn
uống, bếp ăn tập thể, có 01 bếp ăn tập thể vi phạm về lưu mẫu thức ăn không
đúng quy định, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền
4.000.000 đồng. Trong quý, không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.
Tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ gia đình vận động mua bảo hiểm y
tế. Hiện nay, toàn thị xã có 101.753/126.066 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ
bao phủ đạt 80,71%.
2.3. Văn hóa - thông tin và thể dục - thể thao: Thực hiện công tác tuyên
truyền kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Ấp Bắc , kỷ niệm 147 năm ngày mất Tứ
Kiệt và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân
Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.
Thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm
vụ chính trị của thị xã. Tổ chức tổng kết chuyên đề thi đua phong trào “toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và giai đoạn 03 năm (20152017) trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 22 cá nhân
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có thành tích xuất sắc thực hiện chuyên đề thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” năm 2017 và giai đoạn 03 năm (2015-2017).
Tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa chào đón Tết Nguyên đán
Mậu Tuất năm 2018, cùng với việc tổ chức bắn pháo hoa để phục vụ người dân
vui xuân, đón tết, thị xã còn tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ
đặc sắc với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018”. Tổ chức
Hội thi cổng chào và con đường văn hóa đẹp năm 2018, kết quả: khen thưởng
06 con đường văn hóa; 06 cổng chào ấp, khu phố; 09 cổng chào xã, phường.
Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thị xã đã tiến hành kiểm tra 05 cơ
sở Karaoke cố định, 01 cơ sở kinh doanh game điện tử, kết quả: các cơ sở đều
thực hiện đúng theo quy định.
Trong quý I , Đội Thông tin lưu động biểu diễn 15 buổi văn nghệ phục vụ
nhân dân ở các xã, phường với chủ đề “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, có khoảng
2.630 người xem. Về thể dục thể thao, tổ chức các giải kéo co, nhảy bao bố, cờ
tướng cấp thị xã và tham dự cấp tỉnh nhân các dịp Lễ hội; tiếp tục duy trì hoạt
động của các Câu lạc bộ, các lớp năng khiếu.
Công tác Truyền thanh - truyền hình: Thực hiện 92 chương trình thông
tin tổng hợp, 1.209 tin, 118 bài, 12 gương người tốt việc tốt, 82 phát biểu thu
thanh; cộng tác Đài tỉnh 102 tin. Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử thị xã
trong quý I cũng đã đăng tải hơn 160 tin, bài thông tin các hoạt động chính trị xã hội và các thành tựu kinh tế - văn hóa, quốc phòng – an ninh của địa phương.
Ngoài ra, còn đăng tải các văn bản pháp luật và cung cấp các dịch vụ công trực
tuyến trên Trang đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của cán bộ, công chức, viên
chức và người dân.
2.4. Về du lịch: Tổng lượt khách tham quan Di tích chiến thắng Ấp Bắc,
di tích lịch sử Lăng Tứ Kiệt ước đạt 4.091 lượt khách trong nước và nước ngoài.
2.5. Lao động – Chính sách xã hội:
Công tác giải quyết việc làm được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện
kịp thời, đã giải quyết việc làm cho 95/750 lao động, đạt 12,67% NQ, giảm
1,04% so cùng kỳ, trong đó tạo việc làm mới 36/300 lao động, đạt 12% NQ,
tăng 50% so cùng kỳ; xuất khẩu lao động 02/10 người, đạt 20% NQ, tăng 200%
so cùng kỳ. Tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, người
nghèo và người tàn tật ở 16 xã, phường trên địa bàn thị xã.
Tiến hành chi trả trợ cấp thường xuyên quý I cho 8.586 đối tượng chính
sách, người có công cách mạng, kinh phí 12,583 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi và
tặng 13.279 suất quà Tết cho gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ
nghèo, người cao tuổi, bệnh nhân nghèo khó khăn với tổng kinh phí từ các
nguồn là 2,476 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 215/895
triệu đồng, đạt 24,02% NQ. Xây dựng và bàn giao 03/15 căn nhà tình nghĩa, đạt
20% NQ. Tiếp tục truy tìm, đưa hài cốt liệt sĩ vào cải táng và di chuyển hài cốt
liệt sĩ theo nguyện vọng gia đình.
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Chi trợ cấp cho 15.690 người thuộc diện bảo trợ xã hội, kinh phí 5,485 tỷ
đồng. Rà soát, lập danh sách cấp 12.117 thẻ BHYT cho đối tượng người cao
tuổi, đối tượng Bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chi hỗ trợ mai táng
phí cho 103 thân nhân đối tượng hưởng bảo trợ xã hội từ trần với kinh phí 556,2
triệu đồng.
3. Công tác nội vụ, thanh tra, tƣ pháp
3.1. Công tác nội vụ
Tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2017, phát động phong trào thi
đua năm 2018; đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen, Cờ thi đua cho
13 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Thực hiện bổ nhiệm chức
vụ 01 trường hợp, bổ nhiệm lại 02 trường hợp; giải quyết chế độ trợ cấp một lần
cho cán bộ không chuyên trách 03 trường hợp; tiếp nhận viên chức 05 trường
hợp, tiếp nhận công chức 01 trường hợp; công nhận hết thời gian tập sự đối với
công chức 01 trường hợp; phê duyệt mức phụ cấp thâm niên ngành quân sự cấp
xã, phường 04 trường hợp.
Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động ở UBND thị xã và các cơ quan chuyên
môn thị xã theo quyết định đã công bố. Hoạt động tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công
việc của các cơ quan chuyên môn thị xã được tổ chức khoa học, hiệu quả hơn
thông qua việc tuân thủ nghiêm các quy trình đã xây dựng. Đối với cấp xã, thực
hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã dự kiến trong quý II sẽ
triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN
9001:2008 đối với UBND các xã, phường trên địa bàn.
Tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành
chính” năm 2017 và phát động thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm
2018; Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
năm 2018 trên địa bàn thị xã Cai Lậy, thành lập Tổ kiểm tra giờ giấc làm việc
của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã năm 2018
Nhìn chung, công tác xây dựng bộ máy chính quyền và cải cách hành
chính có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn một số ngành và địa phương không
sâu sát, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, còn chậm trễ trong báo cáo;
một số cán bộ, công chức còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Phê duyệt điều lệ hội Hội Cựu giáo chức xã Mỹ Hạnh Trung; Hướng dẫn
các chức sắc, tín đồ tôn giáo hoạt động theo hướng “Tốt đời đẹp đạo”, kịp thời
phát hiện, ngăn chặn và giải quyết dứt điểm các phát sinh không lành mạnh
trong hoạt động của các tôn giáo theo pháp luật.
3.2. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Công tác thanh tra được tập trung triển khai thực hiện, đang triển khai 02
cuộc trong kế hoạch, nội dung thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đối hộ ông Nguyễn Văn Đức xã Tân Hội và bà Hồ Thị Như Phường 4,
thị xã Cai Lậy.
Thực hiện tốt lịch tiếp công dân theo quy định, đã tiếp 28 lượt với 37 người
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(cấp thị xã tiếp 24 lượt, 33 người; xã, phường tiếp 04 lượt, 04 người), tăng 03
lượt, giảm 13 người so với cùng kỳ, nội dung chủ yếu liên quan đến khiếu nại
việc bồi thường hỗ trợ dự án QL1A (2005), cụm dân cư – khu thương mại khu 1,
cụm dân cư Mỹ Phước Tây,…
Tiếp nhận 16 đơn, đủ điều kiện xử lý 14 đơn, không đủ điều kiện xử lý
02 đơn.
* UBND thị xã nhận: 14 đơn (khiếu nại 04 đơn; tố cáo 01 đơn; kiến
nghị, phản ánh, tranh chấp 09 đơn) giảm 74 đơn so với cùng kỳ, đủ điều kiện
xử lý 12 đơn, không đủ điều kiện xử lý 02 đơn, trong đó:
+ Khiếu nại: Giao ngành tham mưu giải quyết 04 đơn, đang tổ chức đối
thoại.
+ Tố cáo: không đủ điều kiện thụ lý đã ban hành văn bản trả lời 01 đơn.
+ Kiến nghị, phản ánh, tranh chấp: thực hiện xử lý trả lời 09 đơn theo
đúng quy định.
* UBND cấp xã nhận: 02 đơn kiến nghị, đã giải quyết xong 02 đơn.
3.3. Công tác tư pháp
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức
phong phú và đa dạng, kết quả đã tuyên truyền được 137 cuộc, với 4.983 lượt
người tham dự. Nội dung tuyên truyền các văn bản pháp luật giúp cán bộ, công
chức và nhân dân chấp hành tốt pháp luật, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật,
góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” được 78 kỳ, với 2.449
người dự.
Công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực bản sao, chứng
thực chữ ký được tập trung thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người
dân và doanh nghiệp, đã chứng thực được 8.391 lượt việc, lệ phí thu được
75,586 triệu đồng. Tổ hoà giải cơ sở đã tiếp nhận và hoà giải thành 10/13 vụ
việc, đạt 76,92%.
Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi được thực hiện đúng
quy định, cấp thị xã tiếp nhận và giải quyết 32 trường hợp cải chính hộ tịch
trong nước; hộ tịch có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp khai sinh, 07 trường
hợp đăng ký kết hôn, cấp trích bản sao hộ tịch 09 bản. Cấp xã, đăng ký khai
sinh 340 trường hợp; đăng ký khai tử 178 trường hợp; đăng ký kết hôn 149
trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 51 trường hợp; giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân 406 trường hợp.
4. Quốc phòng, An ninh
4.1. Quốc phòng:
Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về
công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai năm 2018; duy trì nghiêm
ca, kíp trực và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy
nổ theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an Quân sự đẩy mạnh công tác tuần tra, mật phục làm tốt công tác bảo vệ an ninh
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quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ,
Tết Nguyên đán.
Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về địa phương,
đăng ký, quản lý vào ngạch dự bị đúng quy định; Tổ chức hội trại tòng quân và
lễ giao nhận quân năm 2018, đưa 95 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức
tập huấn cho 140 đồng chí cán bộ ấp, khu đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội
trưởng Dân quân tự vệ.
4.2. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội
4.2. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị ổn định, ngành công an - quân sự phối hợp
thực hiện tốt kế hoạch tuần tra, kiểm soát, giữ vững an toàn tuyệt đối an ninh
chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã, nhất là tình hình trước, trong
và sau các ngày lễ, tết.
Tình hình người dân kéo đi khiếu nại vượt cấp có 12 lần (giảm 04 lần so
với cùng kỳ) với 68 lượt người (giảm 103 lượt người so với cùng kỳ) đến Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh; 04 lần
(tăng 03 lần so với cùng kỳ) với 18 lượt người (tăng 08 lượt người so với cùng
kỳ) kéo đến UBND thị xã treo băng rôn, khẩu hiệu gây mất ANTT thuộc dự án
QL1A năm 2005, Cụm dân cư – Khu Thương mại, Cụm dân cư Mỹ Phước
Tây,... mục đích để gây áp lực với các đồng chí lãnh đạo, yêu cầu giải quyết
khiếu nại của họ vì lợi ích kinh tế, không vì mục đích chính trị.
Phát hiện 01 trường hợp (tương đương so với cùng kỳ) nhóm Tin Lành
Phường 2 tổ chức tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
trong quá trình làm lễ, nhóm đã tổ chức phát 03 quyển kinh sách cho tín đồ
(không có trong chương trình đăng ký), đã nhắc nhở và yêu cầu dừng ngay hoạt
động phát kinh sách, tình hình an ninh trật tự ổn định.
Giám sát 253 lượt (tăng 79 lượt so với cùng kỳ) người nước ngoài, 75
lượt (tăng 06 lượt so với cùng kỳ) người Việt Nam định cư nước ngoài lưu trú
tại địa phương; 03 lượt (tương đương so với cùng kỳ) Đoàn nước ngoài với 170
người đến địa bàn tham quan, hoạt động từ thiện; 52 người nước ngoài đến
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy và xã Mỹ Phước Tây tham quan các khoa,
phòng, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện và thực hiện chương trình tình nguyện
đa văn hóa toàn cầu.., phát hiện 01 băng rôn và 47 áo của Đoàn sinh viên Hàn
Quốc có in hình bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hình ảnh của 02 quần
đảo Trường Sa và Hoàng Sa; qua trao đổi, Đoàn lấy hình ảnh bản đồ từ nguồn
Internet, đã yêu cầu Đoàn khắc phục thiếu sót trên, chưa phát hiện trường hợp
có biểu hiện nghi vấn xâm phạm đến an ninh quốc gia.
Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 39 vụ (tăng 15 vụ so với cùng kỳ, tăng
62,5%), làm chết 01 người, bị thương 02 người, tổng tài sản thiệt hại 676,19 triệu
đồng; đã điều tra làm rõ 21 vụ, 22 đối tượng đạt 53,85%, thu hồi tài sản trị giá
184,280 triệu đồng.
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Tội phạm về kinh tế, chủ yếu là vận chuyển, mua bán hàng cấm (thuốc
lá), xảy ra 03 vụ (tương đương so với cùng kỳ), thu giữ 2.110 bao thuốc lá các
loại, nội vụ: đang xác minh làm rõ. Tội phạm và vi phạm pháp luật về Ma túy
không xảy ra (giảm 03 vụ so với cùng kỳ). Tiến hành xét nghiệm 63 đối tượng
(tăng 23 đối tượng so với cùng kỳ) sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt hành
chính 15 đối tượng, thành tiền 9,375 triệu đồng; cảnh cáo 04 đối tượng; đề xuất
đưa vào diện quản lý theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 32 đối tượng và Nghị
định 221/2013/NĐ-CP 08 đối tượng.
Phát hiện 01 vụ (tăng 01 vụ so với cùng kỳ) vi phạm về lĩnh vực môi
trường, kinh doanh không có kế hoạch bảo vệ môi trường, đã xử lý vi phạm
hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng.
Tệ nạn xã hội xảy ra 07 tụ điểm đánh bạc (giảm 12 vụ so với cùng kỳ), bắt
quả tang 37 đối tượng; xử lý hành chính 06 vụ 35 đối tượng, thành tiền 32,7
triệu đồng; đang xác minh làm rõ 01 vụ 02 đối tượng.
Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 10 vụ (tăng 04 vụ so với cùng kỳ),
chết 08 người (tăng 01 người so với cùng kỳ), bị thương 05 người (tăng 04
người so với cùng kỳ). Va chạm giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ (tương
đương so với cùng kỳ), làm bị thương 02 người (tăng 01 người so với cùng kỳ).
Đường thủy: không xảy ra tại nạn.
Tình hình khác: xảy ra 03 vụ chết người (tăng 01 vụ so với cùng kỳ).
Nguyên nhân: bệnh lý 01 vụ, điện giật 01 vụ, tự thiêu 01 vụ. Kết quả: giao cho
gia đình mai táng.
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ
HỘI QUÝ II NĂM 2018
1. Về kinh tế
1.1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chỉ đạo theo dõi tập
trung thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân và tình hình sản xuất vụ lúa Hè thu
sớm. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên lúa, cây màu, tình hình
sâu bệnh trên cây ăn trái để xử lý kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế
hoạch số 151/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND thị xã về thực hiện Đề án
tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa
bàn thị xã Cai Lậy.
Theo dõi diễn biến tình hình hạn mặn trên địa bàn, chủ động ứng phó
nhanh, kịp thời có hiệu quả, đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình phòng
chống hạn mặn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.
Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; đôn đốc
kiểm tra các xã, phường thực hiện điều tra tiêm phòng cúm gia cầm. Tổ chức tập
huấn nâng cao chuyên môn cho lực lượng thú y cơ sở để thực hiện công tác
nghiệp vụ của ngành thú y sẵn sàng đối phó khi trên địa bàn phát sinh dịch bệnh;
kiểm tra, xử lý đối với hoạt động hành nghề thú y trái phép tại địa phương.
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Theo dõi, chỉ đạo tập trung thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới đối
với xã Tân Phú, Phú Quý để phấn đấu ra mắt xã nông thôn mới trong năm 2018.
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản,
công trình đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn như: thủy lợi, giao thông nông
thôn, nước sinh hoạt nông thôn.
1.2. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Dự kiến tổ chức
họp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã nhằm hỗ trợ, tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc về vốn vay, giao thông vận tải, thuế, đất đai,…
giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp đang đầu tư nhanh chóng hoàn thành và đi vào hoạt động
ổn định. Tiếp tục hỗ trợ nâng cao tay nghề, trình độ quản lý, khả năng khai thác,
mở rộng thị trường; hỗ trợ công tác dạy nghề, góp phần giải quyết việc làm cho
người lao động...
1.3. Về thương mại - dịch vụ: Tuyên truyền, quảng bá hàng Việt Nam,
đưa hàng Việt về nông thôn. Tiếp tục tăng cường quản lý thị trường, niêm yết
giá và bán theo giá niêm yết, nhất là giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; chống
buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các
trường hợp đầu cơ, vi phạm các quy định về quản lý giá; kiểm soát, ngăn chặn
và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng kém chất
lượng, vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công
tác kiểm tra đột xuất các hộ kinh doanh liên quan đến lĩnh vực đo lường chất
lượng trên địa bàn thị xã.
Kiểm tra công tác vận hành hoạt động chợ, an toàn Phòng cháy chữa
cháy, vệ sinh thực phẩm. Quản lý và sắp xếp lại trật tự mua bán của các chợ trên
địa bàn thị xã, không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường
1.4. Phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác:
Quan tâm tạo điều kiện cho Chi hội doanh nghiệp thị xã hoạt động. Tăng
cường gặp gỡ, giải quyết các vướng mắc trong quá trình hoạt động của các
doanh nghiệp.
Thực hiện kiểm tra tình hình đăng ký và hoạt động của các hộ kinh doanh
sau cấp giấy; rà soát, thu hồi giấy chứng nhận hộ kinh doanh đối với các trường
hợp ngừng, nghỉ hoạt động quá thời gian quy định. Tổ chức tuyên truyền, vận
động hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
Tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, tiếp tục củng cố, nâng
chất hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có và hình thành thêm các hợp
tác xã nông nghiệp trên cơ sở nhu cầu, thế mạnh của các xã, phường nhằm tạo
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, ổn định đầu ra và giúp nông dân tăng thu
nhập, nhất là các xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới và Hợp tác xã
Nông nghiệp trong vùng dự án VnSAT.
1.5. Xây dựng cơ bản: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ triển khai đấu thầu, chỉ
định thầu các công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, kiểm tra,
giám sát chặt chẽ việc triển khai các công trình; kịp thời khắc phục, tháo gỡ
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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. Phối hợp thực hiện tốt công tác chi bồi thường các công trình trên địa
bàn thị xã, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ.
1.6. Quản lý, xây dựng và phát triển đô thị:
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU
ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát
triển thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III thuộc tỉnh vào năm 2020; Nghị
quyết số 01/NQ-TU ngày 30/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Cai
Lậy về xây dựng và phát triển thị xã Cai Lậy đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào
năm 2020; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND thị xã kế
hoạch tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị
loại III vào năm 2020 và thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị đã được
UBND tỉnh phê duyệt.
Tiếp tục cấp phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Tiếp tục
chỉ đạo các địa phương kiên quyết ngăn chặn các trường hợp buôn bán lấn
chiếm lòng, lề đường, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường
bộ, đường thủy nội địa, đồng thời tập trung giải toả các trường hợp xây dựng
lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ đã xử lý; thu
hồi, xử lý từng căn nhà công theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện
và hoàn thành Đề án đánh số lại và gắn biển số nhà trên địa bàn thị xã Cai Lậy
giai đoạn 1.
Tổ chức thực hiện chỉnh trang khu đô thị theo quy hoạch được duyệt theo
hướng văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Quản lý xây dựng theo
quy hoạch đô thị gắn kết giữa đầu tư phát triển đô thị với quy hoạch xây dựng.
Khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch khu vực
phát triển đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị xã Cai Lậy và
điều chỉnh chương trình phát triển đô thị để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ
sở pháp lý thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn.
1.7. Thu, chi ngân sách: Tăng cường quản lý thu chi ngân sách, khai
thác, nuôi dưỡng tốt nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch;
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để cho các doanh nghiệp hoạt
động tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước. Chi ngân sách tiết kiệm,
hiệu quả, kiên quyết giảm các khoản chi chưa cần thiết. Đẩy mạnh công tác cải
cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế
thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng
chế nợ thuế, giảm nợ đọng thuế.
1.8. Tài nguyên và môi trường:
Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã
Cai Lậy; Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn thị
xã Cai Lậy theo đúng quy định.
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Thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục
đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và
tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng
quy định.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp
luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi…, kịp
thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế trình trạng gây ô nhiễm
môi trường. Tiếp tục thực hiện công tác xác nhận kế hoạch và đề án bảo vệ môi
trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định. Tăng cường
công tác kiểm tra các hoạt động khai thác tài nguyên nước trên địa bàn thị xã
nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tài nguyên nước.
2. Về văn hóa – xã hội
2.1. Về giáo dục: Tổ chức giảng dạy và học tập theo kế hoạch; Tổ chức
thi học kỳ 2 bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2017-2018 theo
đúng thời gian quy định; Xét duyệt kết quả hoàn thành chương trình tiểu học
cho học sinh lớp 5 và kết quả tốt nghiệp bậc Trung học cơ sở cho học sinh lớp
9; Hướng dẫn các trường tổng kết năm học 2017-2018.
Quản lý tốt việc dạy và học thêm, nâng cao chất lượng dạy và học ở các
cấp học, nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi , giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, duy trì sỉ số,
hạn chế tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học.
2.2. Y tế: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc
biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm khác…, có kế hoạch phòng, chống hiệu quả, hạn chế thấp nhất tình hình
dịch lớn xảy ra trên diện rộng, gây chết người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức.
Tập trung thực hiện công tác kiểm tra y tế, y dược tư nhân và vệ sinh an
toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt chương trình
mục tiêu y tế quốc gia, bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng khám chữa
bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2.3. Lao động – chính sách xã hội: Tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp
thường xuyên cho các đối tượng người có công cách mạng, các hộ gia đình
chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục vận động thu quỹ đền ơn đáp
nghĩa; Xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định
22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đẩy mạnh công tác tư vấn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trong
thanh niên theo chỉ tiêu đề ra năm 2018, đồng thời mở các lớp dạy nghề cho lao
động nông thôn, người nghèo và người tàn tật.
Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có sử
dụng lao động, phòng chống các tệ nạn xã hội, ma tuý, phòng cháy chữa cháy...
2.4. Văn hóa - Thông tin, thể dục - thể thao; Truyền thanh - Truyền
hình: Quản lý tốt tình hình hoạt động kinh doanh các loại hình văn hóa, hoạt
động quảng cáo, hoạt động các đoàn nghệ thuật, các dịch vụ trò chơi giải trí,
15

nhất là game bắn cá trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật; tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bưu chính, Internet, viễn thông trên địa
bàn.… Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực phong
trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh
tại khu dân cư, giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường, có 90% số hộ đăng ký
xây dựng gia đình văn hoá ngay từ đầu năm và 80% hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn
gia đình văn hoá.
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch.
Duy trì sinh hoạt của các câu lạc bộ và các lớp năng khiếu. Triển khai xây dựng
Phường 2, Phường 3 đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị” và xã Tân Hội, Mỹ
Hạnh Trung đạt chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới”, 100% ấp, khu phố văn hóa
được tái công nhận.
3. Công tác nội vụ, thanh tra, tƣ pháp
3.1. Nội vụ: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện chuyên đề thi
đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018; Tổ chức kiểm tra đột xuất về
việc thực hiện giờ giấc làm việc của tất cả cán bộ, công chức, viên chức trên địa
bàn thị xã; Thực hiện xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.
Tiếp tục triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước cho các chức sắc và bà con tín đồ các tôn giáo trên địa bàn.
Giải quyết các đơn, văn bản kiến nghị của các tổ chức tôn giáo đúng quy định
của pháp luật, giải quyết vấn đề quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.
Chấn chỉ nh lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước cấp thị
xã và xã , phường theo hướng tinh gọn , hoạt động có hiệu quả . Thực hiện
nghiêm Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 26/8/2014 của Thị ủy và Công văn số
1002/UBND-NC ngày 27/9/2016 của UBND thị xã Cai Lậy về việc tiếp tục
thực hiện Công văn số 234/UBND-NC ngày 18/3/2016 của UBND thị xã về
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, thời giờ làm việc của cán
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã Cai Lậy.
3.2. Thanh tra và công tác tiếp công dân: Thực hiện tốt công tác tiếp
dân, giải quyết khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của
pháp luật, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp và
không để xảy ra điểm nóng. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thị xã
và Chủ tịch UBND các xã, phường duy trì tốt lịch trực tiếp công dân, giải quyết
các đơn thư tố cáo, khiếu nại, tranh chấp đúng thẩm quyền.
Tiến hành triển khai, tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế
hoạch năm 2018 và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp
luật. Rà soát và định hướng xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng và
phát sinh trên địa bàn.
3.3. Tư pháp:
Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng
nhiều hình thức linh hoạt, nội dung phong phú, nhằm nâng cao hiểu biết, nhận
thức pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thực hiện tốt
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công tác công chứng, chứng thực cho nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác
hoà giải ở cơ sở, phát triển thêm lực lượng hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp
luật ở ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản. Phấn đấu đưa công tác hòa giải thành
đạt 85% số vụ việc.
Tiếp tục củng cố nâng chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp
luật, theo dõi thi hành pháp luật. Thường xuyên kiểm tra việc ban hành các văn
bản quy phạm pháp luật, nhất là ở cấp xã về thể thức, nội dung, phạm vi và
thẩm quyền, phấn đấu thực hiện tốt công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý
vi phạm hành chính.
4. Quốc phòng, An ninh
4.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện
tập các phương án tác chiến tại chỗ; Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng lực
lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ đảm bảo về số lượng và
chất lượng. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu và khắc phục
thiên tai, phòng chống cháy nổ,…
4.2. An ninh trật tự:
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh
ngăn chặn, trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội, không để xảy ra tội phạm có tổ
chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Có kế hoạch
bảo vệ, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát để giữ gìn an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là các ngày lễ, tết; chống ùn tắc giao
thông tại các nút giao thông quan trọng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm
soát các tuyến đường giao thông để kiềm giảm tai nạn giao thông, giảm số vụ,
số người chết, bị thương so với năm 2017. Tăng cường công tác thông tin, tuyên
tuyền, phòng, chống cháy nổ; không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc
biệt nghiêm trọng.
Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, phương
hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018 trên địa bàn thị xã Cai Lậy./.
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