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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Tịnh Biên số: 132-NQ/ĐU ngày  

29/01/2019 về kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018 và phương hướng thực hiện Nghị 

quyết năm 2019; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

thị trấn Tịnh Biên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn thị trấn 

Tịnh Biên. 

Ủy ban nhân dân thị trấn Tịnh Biên xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 theo Nghị quyết 

của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân thị trấn đề ra, trong đó tập trung thực hiện triển khai 

đồng bộ các giải pháp, nâng cao và phát huy hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước trên tất 

cả các lĩnh vực, nhất là quản lý tốt đất đai, trật tự quy hoạch xây dựng, cải thiện tình 

trạng về rác thải, ô nhiễm môi trường, thực hiện có hiệu quả đề án chỉnh trang đô thị 

hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị loại IV, cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác 

cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ 

của người dân ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên 

tuyến biên giới cũng như trong nội địa. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến các chỉ tiêu cụ thể trong phát triên kinh tế 

- xã hội năm 2019 cần sự nỗ lực tập trung quán triệt, lãnh chỉ đạo sâu sát, nâng cao hơn 

nữa nhận thức về vai trò, tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân giao cho, nhất là đối với từng 

ngành, từng lĩnh vực và có sự phân công cụ thể, trách nhiệm cụ thể và thời gian cụ thể 

để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.  

Tập trung các giải pháp đồng bộ với sự phối hợp nhịp nhàng và đoàn kết chặt chẽ 

của cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Bên cạnh hoàn thành tốt công tác thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, các ngành, 

lĩnh vực có liên quan thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2019 cụ thể như sau: 



1. Lĩnh vực kinh tế: Do đồng chí Trương Văn Hòa - PCT. UBND chịu trách 

nhiệm chỉ đạo thực hiện theo thời gian và đối với các ngành chịu trách nhiệm trực tiếp 

tham mưu cụ thể như: 

- Thu ngân sách trên địa bàn (Chỉ tiêu 6,150 tỷ đồng): Công khai tốt việc phân 

bổ ngân sách cho các ngành, các nguồn thu và chi ngân sách năm 2019; Quyết toán ngân 

sách kịp thời, đúng thời gian quy định, tập trung thu thuế đảm bảo chỉ tiêu đề ra 

+ Tổ chức thực hiện: Do đồng chí Lê Văn Hưng (Công chức Tài chính - Kế toán) 

phụ trách, phối hợp với cán bộ thu thuế phụ trách địa bàn và các khóm 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 10/2019. 

- Lĩnh vực xây dựng: Quản lý tốt trật tự xây dựng, duy trì nâng chất các tiêu chí 

chỉnh trang đô thị; Không để xảy ra tình trạng xây cất trái phép, xử lý kịp thời hành vi vi 

phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm lòng, lề đường vĩa hè trên địa bàn. Do đồng chí Tiêu 

Phú Liêm (Công chức Địa chính - Xây dựng) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Công an, Quân sự, lĩnh vực có liên quan, Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Quản lý giao thông: Quản lý tốt các hệ thống đê, cống, mương thoát nước trên 

địa bàn. Do đồng chí Hồ Quốc Trung (Cán bộ Giao thông thủy lợi) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Hợp Tác xã Xuân Bình, các ngành, lĩnh vực có liên quan, 

Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Chuyển dịch diện tích sản xuất nông nghiệp “20 ha” (50 điểm): Chuyển đổi 

trồng lúa kém hiệu quả sang giống cây trồng; xuống giống lúa đúng lịch thời vụ, Áp 

dụng 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm; quản lý tốt tình hình sâu bệnh hại. Do đồng chí 

Huỳnh Ngọc Bích - KTV khuyến nông và đ/c Nguyễn Văn Phong - KTV Nông nghiệp 

phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Hội Nông dân, Trưởng 05 khóm và HTX Xuân Bình. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Trồng cây phân tán (50 điểm): Thực hiện rà soát các tuyến đê bao, giao thông, 

cụm tuyến dân cư, trường học để đăng ký trồng cây phân tán đạt chỉ tiêu huyện giao. Do 

đồng chí Hồ Quốc Trung (Cán bộ Giao thông thủy lợi) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Hợp Tác xã Xuân Bình, các ngành, lĩnh vực có liên quan, 

Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Thực hiện QĐ 48/2018/QĐ UBND về quản lý nuôi chim yến (50 điểm): Quản 

lý tốt về môt trường trong việc nuôi chim yến; vệ sinh thú y, phòng chống dịch, khai 

thác và sơ chế tổ yến và tham mưu xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị 

trấn. 



+ Tổ chức thực hiện: Do đồng chí Võ Thị Thanh Thùy (Cán bộ Môi trường) phụ 

trách, phối hợp với Văn hóa, Công an, Thú y và lĩnh vực có liên quan, Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn (100 điểm): Không để xảy ra tình 

trạng khai thác tài nguyên trái phép, tăng cường kiểm tra việc khai thác, chế biến và sử 

dụng các loại khoáng sản nhằm bảo vệ môi trường sinh thái. Do đồng chí Võ Thị Thanh 

Thùy (Cán bộ Môi trường) phụ trách,  

+ Phối hợp thực hiện: Địa chính - Xây dựng, Công an, và lĩnh vực có liên quan, 

Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Rà soát thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất theo Kế hoạch số 145/KH-

UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện (50 điểm): Thực hiện tốt việc rà soát thửa 

đất chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Do đồng chí Tạ Mỹ Linh (CC. ĐC-XD) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Quản lý sử dụng đất đúng mục đích (50 điểm): Thực hiện tốt việc đăng ký đất 

đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai. Do đồng chí Tạ Mỹ Linh (Công chức 

Địa chính - Xây dựng) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Quản lý đất công “do UBND thị trấn quản lý” (50 điểm): Không để xảy ra 

tình trạng lấn chiếm đất công. Do đồng chí Tạ Mỹ Linh (Công chức Địa chính - Xây 

dựng) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Duy trì nâng chất các chỉ tiêu đã đạt; chỉnh trang đô thị và tăng thêm chỉ 

tiêu không cần vốn theo QĐ 3379/QĐ-UBND: Tập trung thực hiện có hiệu quả 

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tịnh Biên năm 2019; Tăng cường công tác quản 

lý quy hoạch xây dựng theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp thẩm 

quyền phê duyệt. Do đồng chí Tiêu Phú Liêm (Công chức Địa chính - Xây dựng) phụ 

trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Công tác quản lý đánh bắt thủy sản và để người dân đánh bắt thủy sản trái 

phép (50 điểm): Đảm bảo tốt công tác quản lý đánh bắt thủy sản và để người dân đánh 

bắt thủy sản trái phép; không để xảy ra việc đánh bắt bằng ngư cụ cấm; Có kế hoạch, 



lịch kiểm tra cụ thể từng quý. Do đồng chí Nguyễn Thị Vân An (KTV Thủy sản) phụ 

trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Công an, Quân sự, các ngành, lĩnh vực có liên quan, Trưởng 

03 khóm (Xuân Biên, Xuân Hòa, Xuân Bình). 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

- Báo cáo thống kê (60 điểm): Đảm bảo công tác báo cáo thống kê, điều tra thống 

kê (theo 04 quý). Do đồng chí Nguyễn Chí Cường (Cán bộ Nội vụ - Thống kê) phụ 

trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 10/2019. 

- Thực hiện mô hình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (30 điểm): Rà soát 

lập danh sách đăng ký thực hiện mô hình “Nuôi lươn không bùn” và kỹ thuật trồng cây 

ăn trái. Do đồng chí Huỳnh Ngọc Bích - KTV khuyến nông và đ/c Nguyễn Văn Phong - 

KTV Nông nghiệp phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Hội Nông dân, HTX Xuân Bình và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

2. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: Do đồng chí Nguyễn Thị Bích - PCT. UBND chịu 

trách nhiệm chỉ đạo thực hiện theo thời gian và đối với các ngành chịu trách nhiệm trực 

tiếp tham mưu cụ thể như: 

- Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo (100 điểm): Quản lý tốt 

việc quảng cáo sai quy định của pháp luật, khắc phục hoặc báo cáo ngành có liên quan 

kịp thời để khắc phục tình trạng các Pano, áp phích, bảng hiệu hư hỏng, cũ kỹ trên địa 

bàn. Do đồng chí Nguyễn Hoàng Truyền (CC. VH-XH) phụ trách.  

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 12/2019 

- Công tác quản lý Nhà nước về âm thanh gây tiếng ồn (100 điểm): Quản lý tốt 

và có kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng, quý, năm các tụ điểm kinh doanh dịch vụ văn 

hóa trên địa bàn. Do đồng chí Nguyễn Hoàng Truyền (CC. VH-XH) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 12/2019 

- Đánh giá xếp loại trường học cuối năm (100 điểm): Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học 

và đảm bảo đạt chỉ tiêu huy động học sinh vào lớp mẫu giáo 05 tuổi, bậc tiểu học, bậc 

Trung học cơ sở và đánh giá xếp loại trường học cuối năm. Do đồng chí Huỳnh Minh 

Hoàng (Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Hiệu trưởng các trường, các ngành, lĩnh vực có liên quan, 

Mặt trận - Đoàn thể và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 09/2019. 



- Đánh giá xếp loại y tế cuối năm (100 điểm): Có kế hoạch kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm hàng tháng, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn 

và thực hiện tốt các loại dịch bệnh, phòng chống bệnh sốt xuất huyết; Giảm tỷ lệ trẻ em 

suy dinh dưỡng và đánh giá xếp loại y tế cuối năm đạt loại tốt. Do đồng chí Trần Văn 

Thái (Trưởng trạm y tế) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 10/2019. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo “chỉ tiêu 05 hộ” (100 điểm): Giám sát tốt việc xét thoát 

nghèo, không để ra tình trạng so bì, khiếu nại trong xét cho vay, xét thoát nghèo và vận 

động lao động nông thôn nhàn rỗi có nhu cầu học nghề. Kết hợp các tổ ủy thác vận động 

thu hồi nợ đạt chỉ tiêu; giám sát các nguồn vốn vay. Do đồng chí Lê Thành Bảo (CB. 

XĐGN) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 10/2019. 

- Bảo hiểm y tế “chỉ tiêu 6.703 người” (50 điểm): Thực hiện tốt việc vận động 

người dân tham gia mua Bảo hiểm y tế toàn dân đạt chỉ tiêu. Do đồng chí Huỳnh Thanh 

Tuấn (VP.UBND) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Đại lý thu, các ngành, lĩnh vực có liên quan, Mặt trận - Đoàn 

thể và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 10/2019. 

- Giải quyết chính sách ASXH kịp thời (30 điểm): Triển khai tốt các chế độ 

chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; Có kế hoạch và quản lý tốt, 

phát hiện xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng có đối tượng lang thang xin ăn, trẻ 

em bị ngược đãi, trẻ em lang thang, xin ăn trên địa bàn. Do đồng chí Nguyễn Thị Mỹ 

Hiệp (CC. VH-XH) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 12/2019. 

- Cải cách hành chính (100 điểm): Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành 

chính, rà soát công khai minh bạch các thủ tục hành chính; Triển khai thực hiện cơ chế 

một cửa, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra khiếu nại, phản ánh gây phiền hà 

trong dân; Thực hiện tốt ngày làm việc thứ 7 hàng tuần theo quy định. Do đồng chí Lê 

Quốc Hòa (CC. VP-TK) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Bộ phận Một cửa và các ngành, lĩnh vực có liên quan. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 10/2019. 

- Công tác hòa giải cơ sở (100 điểm): Hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác hòa 

giải cơ sở và có kế hoạch kết hợp Mặt trận đoàn thể lòng ghép tuyên truyền phổ biến 

pháp luật ra nhân dân; giải quyết kịp thời và đúng quy định các đơn thư tranh chấp, 

khiếu nại của công dân. Do đồng chí Đỗ Hồng Giao (CC. TP-HT) phụ trách. 



- Phối hợp thực hiện: Các ngành, lĩnh vực có liên quan và Trưởng 05 khóm. 

- Thời gian thực hiện: Hết tháng 10/2019. 

3. An ninh - Quốc phòng: Do đồng chí Trịnh Hoàng Phước - CT.UBND chịu 

trách nhiệm chỉ đạo thực hiện theo thời gian và đối với các ngành chịu trách nhiệm trực 

tiếp tham mưu cụ thể như: 

- Đánh giá xếp loại Công an cuối năm (100 điểm): Không để xảy ra các điểm 

nóng tệ nạn xã hội trên địa bàn, thực hiện đạt các chỉ tiêu được giao khác; tăng cường 

tuần tra tình hình ANTT-ATXH và ATGT trên địa bàn. Do đồng chí Ngô Thành Luân 

(Trưởng Công an thị trấn) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Quân sự, Các ngành, lĩnh vực có liên quan, Mặt trận – Đoàn 

thể và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 10/2019. 

- Công tác phòng chống Ma túy (50 điểm): Đảm bảo thực hiện tốt phong trào 

toàn dân bảo vệ tổ quốc và công tác phòng chống ma túy. Do đồng chí Ngô Thành Luân 

(Trưởng Công an thị trấn) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Quân sự, Các ngành, lĩnh vực có liên quan, Mặt trận – Đoàn 

thể và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 11/2019. 

3. Đánh giá, xếp loại Quân sự cuối năm (100 điểm): Thực hiện tốt công tác huấn 

luyện đạt loại khá trở lên; Giao quân nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu; thực hiện đạt các chỉ 

tiêu được giao khác và phối hợp tuần tra tình hình ANCT trên tuyến biên giới. Do đồng 

chí Nguyễn Văn Lớn (CHT BCH Quân sự thị trấn) phụ trách. 

+ Phối hợp thực hiện: Công an, Biên phòng và Trưởng 05 khóm. 

+ Thời gian thực hiện: Hết tháng 10/2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các ngành, lĩnh vực và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện các chỉ tiêu cũng như 

không trực tiếp thực hiện các chỉ tiêu, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên cần đề cao vai 

trò chủ động, tham mưu đề xuất các sáng kiến, cách làm hiệu quả, thiết thực trong thực 

hiện nhiệm vụ, đặc biệt đề vao vai trò trách nhiệm lãnh chỉ đạo của người đứng đầu 

nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 

2019 của địa phương, qua đó làm cơ sở để xem xét đánh giá phân loại chất lượng khen 

thưởng cuối năm đối với các cá nhân, tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc các 

nhiệm vụ đề ra. 

Trên cơ sở Kế hoạch này đề nghị các ngành, lĩnh vực có liên quan nhất là đối với 

những ngành, những đồng chí chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện chủ động xây dựng 

Kế hoạch tổng thể của ngành và theo từng nhiệm vụ cụ thể đã được giao theo Kế hoạch 

về thực hiện các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND thị 

trấn Tịnh Biên và báo cáo về cho đồng chí chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện trong quý 

II năm 2019 (đến hết ngày 10/4). Đồng thời lòng ghép trong những buổi họp báo, hàng 



quý (vào ngày 10 của tháng cuối quý), sơ kết 06 tháng (vào ngày 10 của tháng 06) và 

năm (vào ngày 10 tháng 11) báo cáo tiến độ kết quả thực hiện bằng văn bản (gửi văn bản 

giấy hoặc địa chỉ mail: lqhoa@angiang.gov.vn) về cho đồng chí chịu trách nhiệm chỉ 

đạo thực hiện (thông qua đồng chí Lê Quốc Hòa - Công chức Văn phòng UBND làm 

đầu mối tổng hợp, theo dõi và báo cáo Chủ tịch UBND thị trấn). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự 

toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

Các ngành, lĩnh vực được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện cụ thể trong Kế hoạch 

này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí đảm bảo việc triển khai Kế 

hoạch thực hiện chỉ tiêu phát kinh tế - xã hội năm 2019. 

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển 

khai thực hiện từng nhiệm vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách 

nhà nước. 

Bộ phận Ngân sách thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn các ngành, lĩnh vực có liên 

quan lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai 

thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên 

địa bàn thị trấn Tịnh Biên, đề nghị các ngành, lĩnh vực và các đồng chí có liên quan 

nghiêm chỉnh thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các 

ngành, lĩnh vực phản ánh cho lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo để kịp thời xử 

lý./. 
 

* Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Đảng ủy, TT.HĐND; 

- Các phó chủ tịch; 

- Các ngành, lĩnh vực có liên quan; 

- Các trường; 

- Các khóm; 

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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