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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN LỢI 

 

Số:91/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Tân Lợi, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM 2020 

 

 A. Kết quả thực hiện phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội 2019 

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019 kết quả: 

 * 15 chỉ tiêu đạt và vượt: 

- Tổ chức 4 lớp 1P5G (Đông xuân 2 lớp, Hè thu 2 lớp) theo dự án VnSAT, đạt 

100%.  

 - Tỷ lệ sản xuất giống cộng đồng 10,61 /10%, đạt 106,1%. 

 - Chuyển đổi giống cây trồng 41,8/20 ha (khoai mì), đạt 209%. 

- Tỷ lệ BHYT toàn dân 102,18%/95%, đạt 107,5% . 

 - Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 95%/95%, đạt 100%.  

 - Giao quân nghĩa vụ quân sự 6/5 thanh niên, đạt 120%. 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học: tiểu học 0,2%/ 1,5% ; THCS 1,08%/2,5% . 

- Vận động quỹ XHTT 629,9 trđ/500 triệu, đạt 125,9%. 

 - Thu ngân sách trên địa bàn 1.109,8trđ/ 484 trđ, đạt 229,31%. 

- Tổng diện tích gieo trồng 3.401 ha/3.389,45ha, đạt 101,5%. 

 - Hỗ trợ và giải quyết việc làm cho 315/300 lao động, đạt 105%. 

 - Đào tạo nghề : 60/25 lao động đạt 240%. 

 - Huy động học sinh đến lớp năm học 2019 - 2020 (tiểu học: 99/99%, THCS: 

99,2%/96%, mẫu giáo 5 tuổi: 100%).  

 - Giảm hộ nghèo 7/7 hộ; giảm hộ cận nghèo 21/15 hộ 

 - Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm giữ vững xã đạt chuẩn Nông thôn mới ( 

chỉ tiêu này đạt ). 

 *  1 chỉ tiêu đạt trên 90% 

 - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: cân nặng 12,20%/12%, chiều cao 

18,21%/18,37%. 

 

 B. Kế hoạch phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội 2020 
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 Trên cơ sở báo cáo số 180/BC-UBND ngày 11/11/2019 về thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2019. UBND xã  xây dựng kế hoạch thực 

hiện năm 2020 như sau: 

* Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 

 (1) Xây dựng nông thôn mới: phấn đấu duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới. 

 (2) Tổng diện tích gieo trồng 3.389,45ha. 

 (3) Thu ngân sách trên địa bàn 577.000.000đ.  

  (4) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi 100%. 

(5) Tỷ lệ học sinh bỏ học: tiểu học < 1,5% ; THCS <2% . 

 (6) Tỷ lệ BHYT toàn dân 95% . 

 (7) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưởng cận nặng giảm còn 12,18 

 (8) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 96%.  

 (9) Hỗ trợ và giải quyết việc làm cho 300 lao động 

 (10) Đào tạo nghề 25 lao động. 

 (11) Giảm hộ cận nghèo 5 hộ. 

 (12) Giao quân nghĩa vụ quân sự  6 thanh niên. 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Nông nghiệp 

* Mục tiêu: 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng 

sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt dự án VnSat. 

- Khống chế, kiểm soát không để dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, 

đặc biệt là dịch tả heo châu phi. Duy trì và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Giảm thiểu 

thấp nhất các thiệt hại do thiên tai. 

- Quyết tâm duy trì và giữ vững chuẩn xã nông thôn mới. 

* Giải pháp: 

- Thực hiện tốt việc triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào 

nông nghiệp, tập trung các sản phẩm sạch; nhân rộng các mô hình nông nghiệp làm 

ăn có hiệu quả, vận động nhân dân tham gia cánh đồng lớn 150 ha khu vực ấp Tân 

Hòa. 

- Tiếp tục vận động nhân dân tham gia vùng dự án VnSat để tranh thủ nguồn 

vốn đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp cho người dân trong khu vực. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thăm đồng thường xuyên, quản lý dịch bệnh 

trên cây trồng, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tiêu độc sát trùng, quản lý tốt việc 

vận chuyển gia súc, gia cầm;  
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- Chủ động ứng phó với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý 

các trường hợp vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác PCCC và cháy 

trong dân, thực hiện tốt kế hoạch trồng cây phân tán. 

- Tiếp tục thực hiện nâng chất những tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định số 

3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ 

sung một số tiêu chí, chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đồng thời rà 

soát đánh giá cập nhật các chỉ tiêu, tiêu chí theo quyết định 1005.  

1.2. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

* Mục tiêu: 

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và tổ chức thực 

hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển của huyện, đảm bảo phát triển bền 

vững của xã. 

-  Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiểm môi trường; nâng cao chất lượng môi 

trường nông thôn và nâng cao ý thức cho cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường. 

* Giải pháp: 

- Tăng cường quản lý tài nguyên và tăng cường kiểm tra việc khai thác tài 

nguyên trái phép; quản lý đất công do UBND xã quản lý. Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi 

giấy chứng nhận QSDĐ đất nông nghiệp cho nhân dân. Thực hiện nghiêm Quyết 

định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh An Giang về quản lý 

nuôi chim yến trên địa bàn xã. 

- Tăng cường kiểm tra sau cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản 

xuất kinh doanh. Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận 

thức của người dân và doanh nghiệp 

1.3. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ 

* Mục tiêu: 

- Phát huy các ngành nghề truyền thống ( đường thốt nốt, đũa tre . . . ) có sử 

dụng lạo động tại chỗ. 

- Quản lý tốt việc xây dựng trên địa bàn, cương quyết xử lý những trường hợp 

vi phạm. Tổ chức hậu kiểm sau cấp phép xây dựng. 

- Khai thác lợi thế và tiềm năng như phát triển các loại hình dịch vụ dọc đường 

tỉnh 948. 

* Giải pháp: 

- Vận động nhân dân nâng cao chất lượng đường thốt nốt, sản xuất đũa tre 

đúng chất lượng, an toàn về sản phẩm nhằm tạo thêm sản phẩm phục vụ khách du 

lịch. 

- Tăng cường quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng và làm tốt công tác hậu kiểm 

tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. 
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- Vận động nhân dân phát huy ưu thế sẳn có đường tỉnh 948 là trục tuyến du 

lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các hộ dân kinh doanh mua bán nhỏ 

phát triển các loại hình mua bán nhiều sản phẩm cho khách du lịch góp phần giải 

quyết việc làm tăng thu nhập ổn định đời sống của nhân dân. 

1.4. Thu ngân sách 

* Mục tiêu: 

Quản lý tốt công tác thu, chi ngân sách xã; tăng cường khai thác các nguồn thu; 

thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí. Phấn đấu thu ngân sách địa bàn đạt 577 trđ. 

* Giải pháp: 

Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã. Tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký sản xuất kinh doanh mới phát triển nhằm từng 

bước mở rộng nguồn thu cho nhân sách. Rà soát, thu nợ thuế, quản lý chặt chẽ nguồn 

thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, thực hiện tốt việc công khai, công bằng 

trong thu thuế. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

2.1. Giáo dục 

* Mục tiêu: 

Nâng cao chất lượng dạy và học; huy động xã hội hóa phục vụ công tác 

khuyến học, khuyến tài. 

* Giải pháp: 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của các trường trên địa bàn xã; 

không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; tập trung nâng cao chất lượng học sinh 

dân tộc Khmer; phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, rèn luyện kỹ năng gắn kết 

sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội; duy trì sĩ số học sinh và chống lưu 

ban bỏ học; khảo sát nhu cầu sữa chữa hè trình huyện phê duyệt, phát huy công tác xã 

hội hóa phục vụ công tác khuyến học nhằm hỗ trợ cho học sinh có hàon cảnh khó 

khăn tiếp tục đi học. 

2.2 Y tế 

* Mục tiêu: 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng phục 

vụ nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế, nâng 

cao sức khỏe và chủ động phòng chống dịch bệnh.  

* Giải pháp: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, đặc biệt chú trọng nâng cao 

chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân tại trạm và quản lý tốt về vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Nổ lực tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế, thực hiện 

công tác chuyên môn về y đức và quy tắc ứng xử của cán bộ y tế. 
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- Tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thực hiện mô hình 

tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; tập trung thực hiện hoàn thànhcác chương 

trình, mục tiêu quốc gia về y tế. 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, 

tay chân miệng bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng. 

2.3. Văn hóa, thể thao- thông tin và truyền thông 

* Mục tiêu: 

 Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước đi vào đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng phong trào“toàn dân đoàn 

kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát triển đa dạng các loại hình văn 

hóa, văn nghệ - thể dục thể thao, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia thụ hưởng, giữ 

gìn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 

* Giải pháp: 

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể thao, 

thông tin và truyền thông, thường xuyên kiểm tra các dịch vụ hoạt động lĩnh vực văn 

hóa như: lĩnh vực quảng cáo; âm thanh, tiếng ồn. 

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây 

dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa 

để tiến tới xây dựng xã văn hóa Nông thôn mới. 

- Củng cố nâng chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ ( Đờn ca tài tử, bóng 

đá, bóng chuyền . . .) để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân. Duy trì 

những mô hình phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy… 

- Tổ chức tốt các ngày lễ, tết, các lễ hội trong năm. 

2.4. Các chính sách an sinh xã hội 

* Mục tiêu: 

- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời, chính xác, tránh sai 

đối tượng, giảm hộ nghèo bền vững. 

- Tích cực giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động. 

- Đảm bảo chi trả trợ cấp thường xuyên và thực hiện đầy đủ các chế độ chính 

sách ưu đãi theo quy định đối với người có công. 

- Đẩy mạnh phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. 

* Giải pháp: 

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đảm bảo dân chủ, công bằng, kịp 

thời, đầy đủ, đúng quy định; tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm sớm ổn đình đời 

sống của người dân khi gặp thiên tai, khó khăn về kinh tế và xã hội; giảm hộ nghèo 

phải mang tính bền vững. Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo. Tranh thủ vận động các mạnh thường quân quan tâm chăm lo cải thiện điều 

kiện, cơ sở vật chất và tin thần cho các đồi tượng xã hội cần trợ giúp. 



6 

 

- Hạn chế phát sinh hộ nghèo mới hoặc tái nghèo. Tiếp tục rà soát hộ có khả 

năng thoát nghèo cuối năm 2020 để tập trung hỗ trợ bằng nhiều hình thức để thoát 

nghèo; thực hiện tốt các chính sách đối với hội nghèo, cận nghèo. 

- Quan tâm thực hiện tốt giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm 

mang lại thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động nhất là lao động nghèo tại 

địa phương. 

- Đảm bảo 100% các đối tượng chính sách được hưởng đấy đủ, kịp thời các 

chế độ theo quy định. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn cho nhân dân nhằm nâng 

cao nhận thức về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; hỗ trợ cho trẻ em từ các 

dự án, chương trình và tiếp tục xây dựng các tiêu chí xã phù hợp cho trẻ em. 

3. Quốc phòng – An ninh 

* Mục tiêu: 

Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 

toàn xã hội đặc biệt các ấp trọng điểm, không để phá sinh điểm nong về an ninh trật 

tự. 

* Giải pháp: 

- Thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để vụ việc phức tạp về an ninh 

trật tự nhất là trong dịp lễ, tết góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn xã. 

- Thực hiện nghiêm chế độ sẳn sàn chiến đấu; tổ chức huấn luyện sẳn sàn chiến 

đấu theo yêu cầu của huyện. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cảnh giác 

trong cán bộ và nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và 

chủ động làm tốt công tác phản tuyên truyền. 

- Tăng cường thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; phòng 

cháy, chữa cháy và chống buôn lậu. 

4. Quản lý Nhà nước 

* Mục tiêu: 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của 

cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành 

chính. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không 

để xảy ra khiếu nại đông người và điểm nóng. 

- Thực hiện tốt chính sách đối với dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của chức 

sắc, tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. 

* Giải pháp: 
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- Thực hiện tốt cải cách hành chính và các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng 

của người dân và chỉ số cải cách hành chính của xã; duy trì tiếp nhận và trả kết quả 

hành chính đúng quy định; cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước theo yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội hiện nay. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, hòa giải kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo 

đúng quy định, thực hiện tốt công tác hòa giải tại ấp và tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật trong cán bộ và quần chúng nhân dân. 

- Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đó cần 

tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, sự giám sát của Mặt trận, các tổ chức 

chính trị xã hội và nhân dân. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước có liên quan đến dân tộc, tôn giáo nhất là triển khai các chính sách 

dân tộc, Luật tín ngưỡng tôn giáo và các hướng dẫn thi hành. 

- Thường xuyên thăm hỏi, tiếp xúc với chức sắc, tôn giáo, người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc Khmer, tạo sự than thiện, gần gũi, cởi mở để tranh thủ nắm 

tình hình; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND xã Tân 

Lợi. 

 
Nơi nhận:  

- UBND huyện; 

- Đảng ủy, HĐND xã; 

- TT. UBND xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Đoàn thể xã; 

- Các ấp; 

- Lưu: VT. 
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