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THƯ MỜI

Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội quý I/2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 
II/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021, với thành phần, thời gian 
và địa điểm như sau:

* Thành phần mời:
- Thường trực Thị ủy.
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã.
- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vân Thị ủy.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã.
- Ủy viên UBND thị xã.
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị.
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực Thạnh Trị - Ngã Năm.
- Thủ trưởng các ngành thị xã: Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Đài 
Truyền thanh, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng, Phòng giao dịch 
Ngân hàng chính sách thị xã.

- Trưởng các trạm (và tương đương) lĩnh vực nông nghiệp thị xã.
- Chủ tịch UBND các xã, phường.
* Thời gian: lúc 14 giờ, ngày 05/4/2021 (thứ Hai).
* Địa điểm: Phòng họp số 7 - UBND thị xã.
Giao Thủ trưởng các ban, phòng ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo phản ánh khó khăn, vướng mắc 
liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời 
gian tới (Kèm theo tài liệu).

Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự theo đúng thành phần, thời gian và 
địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:
- Thành phần mời;
- TT. UBND thị xã;
- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Văn Trạng



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ NĂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND
Dư thảo

Ngã Năm, ngày tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I,

phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021 
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân 
dân thị xã Ngã Năm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 
trên địa bàn thị xã Ngã Năm;

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020 và một số nhiệm vụ trọng 
tâm tháng 4/2020, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I/2021
1. Kinh tế
- Sản xuất nông nghiệp:
+ Vụ 1 úa Đông Xuân 2020 - 2021 xuống giống 100 % diện tí ch (18.545 ha), 

trà a trong giai đoạn đ ng, tr ch n; trong quý xuất hiện một số oại sâu bệnh trên 
1úa như: sâu cuốn 1á, sâu đục thân, bệnh đạo ôn nhưng mức độ gây hại nhẹ, trà 1úa 
hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt; diện tích hợp đồng bao tiêu: 14.707 ha, 
chiếm 79%0 diện tích . Cơ cấu giống gồ m 1úa thơm, đặc sản chiếm 98,5%0 diện tích 
(trong đó, các giống 1úa đặc sản ST chiếm 60%) diện tích); còn 1ại 1úa cao sản 
chiếm 1,5% diện tích. Tính đến nay, đã thu hoạch trên 5000 ha, năng suất 1úa tươi 
ước đạt 8,5 tấn/ha

+ Tình hình sản xuất hoa màu, phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm 
được quan tâm, kết quả thực hiện đến nay đạt trên 31 %0 chỉ tiêu kế hoạch, phát 
triển thủy sản đến nay đạt 25 chỉ tiêu; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây 
trồng và vật nuôi được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; tỷ 1 ệ 
tiêm phòng c m gia cầm trên 97 so t ng đàn trong tu i tiêm

+ Tình hình xâm nhập mặn được theo dõi thường xuyên, UBND thị xã kịp 
thời chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ Ban Điều tiết nước tỉnh Bạc 
Liêu, vận hành các cống ngăn mặn, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến 
nước mặn ngay từ xa để kịp thời phối hợp, chủ động ứng phó; từ đầu năm đến nay, 
nước mặn chưa xâm nhập vào địa bàn thị xã

- Xây dựng nông thôn mới: thị xã Ngã Năm được công nhận hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và hiện nay 5/5 xã tiến hành triển khai xây 
dựng xã nông thôn mới nâng cao, kết quả đến nay xã Tân Long đã hoàn thiện các 
hồ sơ, trình Hội đồ ng thẩm định tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao Bên cạnh đó, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã đẩy mạnh
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tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
theo Quyết định 217 của UBND tỉnh Sóc Trăng và 12 nội dung tiêu chí xây dựng 
đô thị văn minh, đặc biệt 1 à thực hiện nội dung, phần việc chỉnh trang diện mạo 
nông thôn, đô thị trong dịp vui xuân, đón Tết

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, và thương mại - dịch vụ tiếp tục phát 
triển, hệ thống các cửa hàng tiện 1 ợi, bách hóa, đồ gia dụng, . . . ngày càng được mở 
rộng quy mô kinh doanh, góp phần phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của 
người dân

- Thu ngân sách và đầu tư công:
+ T ính đến ngày 31/3/2021, thu các nguồ n trong chỉ tiêu đạt 10 tỷ 464 triệu 

đồng, đạt 26,97% chỉ tiêu tỉnh, đạt 20,12 % kế hoạch thị xã.
- Xây dựng cơ bản: T ổ ng vốn xây dựng năm 2021 1à 74 tỷ 248 triệu đồ ng 

tính đến ngày 31/3/2021 đã giải ngân 1 à 29 tỷ 239 triệu đồng, đạt 40,93%o so với kế 
hoạch, trong đó: vốn đầu tư phát triển 64 tỷ 525 triệu, tỷ 1 ệ giải ngân đạt 38,26%) kế 
hoạch; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 6 tỷ 903 triệu đồng, tỷ 1 ệ giải ngân đạt 
68,72 kế hoạch

- Lĩnh vực tài nguyên - môi trường và quản 1 ý đô thị:
+ Trong tháng, tiếp nhận và giải quyết hoàn thành 1.430 hồ sơ 1 iên quan 1ĩnh 

vực đất đai (còn 87 hồ sơ trong thời hạn giải quyết); cấp 20 giấy chứng nhận đăng 
ký QSD đất 1ần đầu, 1 uỹ kế đến nay đã cấp 20.731 giấy, đạt 99,66%) tổ ng diện tích 
phải cấp theo quy định; tí nh đến nay đã cấp giấy xác nhận cho 314/314 cơ sở đăng 
ký kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường, đạt 100 %0 cơ sở phải cấp theo quy định . Tỷ 
ệ hộ dân cư sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn thực hiện 

đến nay 99,770/o/99,70/o, đạt 100,07%0 chỉ tiêu; tỷ 1 ệ hộ dân cư sử dụng nước sạch ở 
đô thị thực hiện đến nay đạt 100 %; riêng tỷ 1ệ dân số được cung cấp nước sạch qua 
hệ thống cấp nước tập trung khu vực nông thôn thực hiện đến nay 55,270/o/680/o, 
đạt 8 1,28%0 chỉ tiêu; tỷ 1 ệ dân số được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước 
tập trung khu vực thành thị thực hiện đến nay 47,69%o/750/o, đạt 63,59%0 chỉ tiêu; tỷ 
1 ệ thu gom và xử 1ý các 1 oại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và chất thải 
rắn y tế đều đạt 100 %0 .

+ Công tác tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đặc biệt 1 à chỉnh trang đô 
thị phục vụ vui xuân đón Tết được quan tâm; Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo xây 
dựng khu vực phục vụ kinh doanh chợ đêm; 1 ắp đặt, sửa chữa hệ thống đèn chiếu 
sáng công cộng, đèn trang tr ; cắt tỉa cây xanh, vệ sinh môi trường, bố tr ực ượng 
thu gom, xử 1ý rác kịp thời đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị, tạo môi trường xanh - sạch 
- đẹp . Ngoài ra, UBND thị xã thành 1 ập Đoàn kiểm tra 1iên ngành về kiểm tra sắp 
xếp trật tự mua bán, niêm yết giá, phòng chống cháy n , an toàn sử dụng điện, vệ 
sinh an toàn thực phẩm tại 05 chợ trung tâm trên địa thị xã Ngã Năm, với tổ ng số 
50 cơ sở; qua đó oàn kiểm tra tiến hành ập biên bản xử ý những trường hợp vi 
phạm theo quy định và hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục .
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2. Văn hóa - xã hội
- Thị xã tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí nhân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các hoạt động diễn ra thiết thực, được đông đảo 
nhân dân hưởng ứng . Kết quả đạt chuẩn văn hóa năm 2020 có 100 % cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp được công nhận; có 18.681/16.418 hộ đăng ký hộ gia đình văn 
hóa, đạt tỷ 1 ệ 113,8%) chỉ tiêu kế hoạch; tổ ng 1 ượt khách tham quan trong quý đạt 
21.800 1ượt, đạt 55%0 chỉ tiêu kế hoạch, nâng tổ ng doanh thu du 1 ịch kết hợp 
thương mại - dịch vụ đạt trên 6 tỷ đồng, đạt 60 %0 kế hoạch.

- Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, công tác phòng 
chống dịch bệnh, tiêm phòng cơ bản phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe cho Nhân dân; trong quý, đã khám và điều trị trên 41.413 1 ượt bệnh 
nhân; từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 42 ca mắc tay - chân - miệng (tăng 40 ca so 
với cùng kỳ), 02 ca sốt xuất huyết (giảm 03 ca so với cùng kỳ) đều được phát hiện 
và điều trị kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong việc chỉ đạo, hướng 
dẫn và triển khai tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm chỉ đạo quyết 1 iệt, 
đặc biệt triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người ao động các 
cơ quan ban ngành thị xã và xã, phường tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp 
trên; đặc biệt à tuân thủ yêu cầu 5K theo khuyến cáo; thành ập 02 trạm kiểm soát 
dịch bệnh Covid-19 nhằm phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch trở về địa 
phương có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và hướng dẫn khai báo y tế theo quy định; 
đồng thời, kích hoạt 1 ại chế độ sẵn sàng đối với 02 điểm cách 1y y tế tập trung của 
thị xã ( quy mô 130 giường) và 01 khu cách 1y đặc biệt tại Trung tâm Y tế ( quy mô 
10 giường); kiện toàn các đội đáp ứng nhanh, đội truy vết, các tổ chuyên môn phục 
vụ công tác chuyên môn và có phương án, kịch bản ứng phó kịp thời công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phân công, bố trí 1 ực 1 ượng bác sĩ, nhân viên y 
tế trực đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã, phường đối với 
những trường hợp về địa phương trong dịp Tết Thị xã quan tâm chỉ đạo, nắm chặt 
tình hình người dân trở về quê ăn Tết; kết quả rà soát, nắm tình hình trong dịp Tết 
Nguyên đán 2021 có 9.371/10.076 trường hợp về địa phương có khai báo y tế . 
Trong quý, phát hiện 01 trường hợp F1 về địa phương trong dịp Tết và được cách 
1y tập trung tại cơ sở 1 ( Trạm Y tế Phường 1); tiến hành truy vết nhanh 24 trường 
hợp F2 cách 1y tại nhà, 38 trường hợp F3 được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại 
nhà; đến nay, tình hình sức khỏe các trường hợp F1, F2, F3 bình thường và đã ban 
hành Quyết định hoàn thành thời gian cách 1y y tế đối với F1, F2 theo quy định .

- Thị xã chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan khuôn viên trường học; 
T ổ chức thành công cuộc thi ‘ ‘Hùng biện tiếng Anh’ ’, ‘ ‘Hội khỏe Phù đổ ng thị xã 
Ngã Năm, năm 2021 ’, tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồ ng cấp 
thị xã, tổ chức kiểm tra sơ kết học kỳ I; tính đến ngày 08/3/2021 có 17. 184/17.256 
học sinh (còn 72 học sinh chưa ra 1ớp), đạt 99,58°%; công tác chăm 1 o đối tượng 
học sinh được hưởng các chế độ, ch nh sách được triển khai thực hiện, phê duyệt 
danh sách 805 học sinh được hỗ trợ gạo học kỳ II, năm học 2020-2021, 05 học sinh
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được hỗ trợ gạo b ổ sung học kỳ I, năm học 2020-2021 theo Nghị định 
116/2016/NĐ-CP.

- Các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được quan tâm 
tâm triển khai thực hiện kịp thời, trong quý giải quyết các chế độ chính sách cho 
người có công, trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính 
sách theo quy định, với số tiền trên 5 tỷ 509 triệu đồ ng, trong đó: trợ cấp thường 
xuyên 5 tỷ 450 triệu, trợ cấp một 1 ần 59 triệu đồng; tổ chức thăm và tặng 6.826 
phần quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình chính sách, 
cán bộ 1 ão thành cách mạng, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, với tổ ng số tiền 2 
tỷ 485 triệu đồ ng (trong đó quà vận động 3.915 phần quà, số tiền 1 tỷ 432 triệu 
đồng; thực hiện mua và cấp 888 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc ngân 
sách nhà nước h trợ trên địa bàn thị xã đ ng quy định, đ ng đối tượng; các ch nh 
sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời . Giải quyết việc 1 àm cho 1 ao động nông 
thôn cho 1.268/3.000 1ao động, đạt tỷ 1 ệ 42,26%; đào tạo nghề 76/850 1ao động, đạt 
8,94 kế hoạch, nâng tỷ ệ ao động qua đào tạo 62

- Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện, triển khai thực 
hiện Quyết định số 72/QĐ-TTg, ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ 
hưởng các chính sách xã hội đã ban hành; rà soát, 1 ập hồ sơ theo Quyết định số 
39/2020/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định 
các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025; 
rà soát đối tượng thụ hưởng ch nh sách h trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển 
đ i nghề, nước sinh hoạt phân tán và dự kiến công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết 
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 trên 
địa bàn thị xã

3. Quốc phòng - an ninh
- Công tác quốc phòng - an ninh tại địa phương 1uôn được quan tâm, duy trì 

chế độ trực đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, đặc biệt 1 à trong thời gian diễn 
ra Đại hội đại biểu toàn quốc 1 ần thứ XIII của Đảng và Tết nguyên đán Tân sửu 
năm 2021. Triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình công tác tuyển chọn gọi công 
dân nhập ngũ năm 2021 đạt yêu cầu kế hoạch đề ra . Tiếp nhận 59 quân nhân xuất 
ngũ hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương; ban hành kế hoạch ph c tra ực ượng 
dự bị động viên trên địa bàn thị xã. Lực 1ượng Công an, Quân sự thị xã phối hợp 
hoạt động tuần tra theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP được 257 cuộc; theo dõi chặt 
chẽ tình hình người nước ngoài, việt kiều về địa bàn thị xã theo quy định, đảm bảo 
an ninh trật tự và an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các cơ sở cách 1 y 
tập trung trên địa bàn thị xã Ngã Năm

- Lực 1ượng Công an, Quân sự phối hợp ra quân tấn công trấn áp các 1oại tội 
phạm, trong tháng vi phạm hình sự xảy ra 06 vụ 03 đối tượng so cùng kỳ tăng 03 
vụ ; kết quả đã điều tra àm rõ 03 vụ 03 đối tượng, tỷ ệ điều tra khám phá án đạt 
50 Phát hiện 01 vụ 01 đối tượng vận chuyển hàng cấm, kết quả đang củng cố h 
sơ xử 1ý đối tượng . Phát hiện 01 vụ 02 đối tượng ‘ ‘Tàng trữ trái phép chất ma túy ’ ’ 
trên địa bàn Phường 1; kết quả ra quyết định xử phạt vi phạm hành ch nh với số
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tiền 2.250.000 đồng ( so cùng kỳ tăng 01 vụ 02 đối tượng) . Tiến hành kiểm tra 34 
đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, qua kiểm tra phát hiện 17 đối 
tượng dương tính với chất ma túy, kết quả áp dụng Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 
04 đối tượng, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP 01 đối tượng, ra quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính 10 đối tượng với số tiền 7.500.000 đồ ng, giáo dục cho cam kết 
17 đối tượng, số đối tượng còn 1 ại đang củng cố hồ sơ xử lý . Trật tự xã hội xảy ra
09 vụ 13 đối tượng (so cùng kỳ giảm 04 vụ 06 đối tượng ); kết quả ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính 09 vụ 12 đối tượng, với tổng số tiền 18.750.000 đồng, 
cảnh cáo 01 đối tượng . Tệ nạn xã hội xảy ra 22 vụ 133 đối tượng (so cùng kỳ tăng
10 vụ 55 đối tượng; kết quả ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ 54 đối 
tượng với t ng số tiền à 125 985 000 đ ng, cảnh cáo 02 đối tượng, giáo dục cho 
cam kết 15 đối tượng, chuyển hồ sơ xem xét xử lý hình sự 02 đối tượng, còn 1 ại 11 
vụ đang tiếp tục 1 àm rõ xử 1 ý . Qua tuần tra kiểm soát 16 bến đò ngang sông phát 
hiện 11 bến không có giấy phép, 01 bến ngưng hoạt động; kết quả 1 ập biên bản 
buộc ngưng hoạt động 11 bến, chờ cấp giấy phép theo quy định . Phát hiện 322 
trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (so cùng kỳ tăng 50 
trường hợp; kết quả ra quyết định xử phạt vi phạm hành ch nh 292 trường hợp với 
tổng số tiền 525.951.000 đồng (bao gồ m kỳ trước mang sang) . Trong quý, xảy ra 
04 vụ tai nạn giao thông đường bộ àm 04 người chết và 02 người bị thương so 
cùng kỳ tăng 04 vụ 04 người chết 02 người bị thương ; va chạm giao thông đường 
bộ 02 vụ àm 03 người bị thương và 01 người chết sau đó so cùng kỳ tăng 01 vụ 
01 người chết 01 người bị thương

4. Thanh tra, Tư pháp, xây dựng chính quyền
- Thanh tra: T ổ chức tiếp dân theo định kỳ và thường xuyên có 36 1 ượt 

người dân đến yêu cầu, phản ánh, kiến nghị về các vấn đề chủ yếu iên quan đến 
1ĩnh vực đất đai, các vụ việc khởi kiện tại Tòa án; kết quả hướng dẫn công dân đến 
cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định . Trong quý; ban hành 05 
kết 1 uận về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức 01 cuộc đối thoại 
với công dân, qua đó ban hành 01 Quyết định giải quyết khiếu nại ần đầu năm 
2019 mang sang).

- Tư pháp: Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản ý hộ tịch, chứng thực 
bản sao giấy tờ văn bản các oại; ng ghép tuyên truyền ph biến, giáo dục pháp 
1 uật vào các cuộc hòa giải được 110 cuộc, có 2.532 1ượt người dự. Công tác hòa 
giải cơ sở được quan tâm, đầu năm đến nay phát sinh 23 vụ, t ng số vụ phải hòa 
giải 23 vụ, số đưa ra hòa giải 23 vụ; kết quả đã hòa giải thành 17 vụ, đạt 73,9 %, 
hòa giải không thành 06 vụ

- Công tác xây dựng ch nh quyền: T chức bộ máy - biên chế thường xuyên 
được kiện toàn . UBND thị xã ban hành các Quyết định về tổ chức, chế độ chính 
sách, chế độ tiền ương, nâng ương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa 
bàn thị xã theo quy định. Quyết định thành 1 ập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân thị xã Ngã Năm nhiệm kỳ 2021 - 2026; công bố số đơn vị bầu cử gồ m 08 
đơn vị bầu cử, trong đó: 06 đơn vị bầu cử 04 đại biểu và 02 đơn vị bầu cử 03 đại 
biểu; đ ng thời phối hợp chuẩn bị các bước cần thiết cho công tác bầu cử đại biểu 
Hội đồ ng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
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- Công tác cải cách hành chính: Quyết định phê quyệt và công bố Chỉ số cải 
cách hành chính tại các xã, phường; cử công chức tham gia Giám sát viên, Quản trị 
hệ thống phục vụ Điều tra cơ sở hành chí nh năm 2021. Công tác cải cách thủ tục 
hành chính luôn được quan tâm, chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính 
thị xã duy trì mô hình rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy 
định . T ính đến ngày 10/3/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chí nh 
thị xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.105/1.421 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 1.105 
hồ sơ, đạt 100%); hiện tồ n 316 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết .

****
Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong quý đạt nhiều kết quả khả quan: 

sản xuất lúa Đông Xuân thuận l ợi, năng suất, sản lượng đạt yêu cầu và giá lúa đảm 
bảo cho nông dân sản xuất có l ãi; tình hình nước mặn xâm nhập được theo dõi 
kiểm soát chặt chẽ và thông tin kịp thời, không ảnh hưởng sản xuất của người dân; 
công tác chỉ đạo phòng chống các l oại dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo; thương 
mại dịch vụ tiếp tục phát triển . Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 được 
tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất l à công tác tuyên truyền, phối hợp nắm tình hình, 
theo dõi chặt chẽ và xử lý kịp thời các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm 
Covid-19 trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán . Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng 
l ên; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được triển khai thực hiện kịp thời, đ ng đối tượng, nhất à công tác chăm o h trợ 
quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; công tác tiếp 
dân được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; cải cách hành ch nh của thị xã có bước 
tiến bộ vượt bậc; chất l ượng công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được 
nâng l ên, kết quả giải quyết hồ sơ đạt tỷ l ệ cao; hoàn thành công tác tuyển chọn gọi 
công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu tỉnh giao; tình hình an ninh chính trị được giữ vững 
và n định, các chủ trương của ảng, ch nh sách pháp uật của Nhà nước được 
triển khai thực hiện kịp thời

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn 
chế như: tình hình tiêu thụ lúa ST gặp khó khăn, việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ ở một số ngành, đơn vị chưa chủ động, quyết l iệt, đặc biệt l à chậm triển 
khai các nguồ n vốn sự nghiệp nông nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc l àm . . . Việc 
thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các xã, phường 
chưa thường xuyên . Trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức 
tạp, tình hình tai nạn giao thông, sử dụng trái phép chất ma túy tăng so cùng kỳ, 
nhất à dịp Tết Nguyên đán

Nguyên nhân hạn chế nêu trên do một số ngành, đơn vị chưa chủ động, thiếu 
quyết l iệt trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa các 
ngành, đơn vị từng l úc chưa chặt chẽ . Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chưa 
được thường xuyên

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II/2021
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các 

ngành, các cấp từ thị xã đến các xã, phường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II/2021, cụ thể như sau:
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1. Kinh tế
- Tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ 1 úa Hè Thu năm 2021 đảm bảo an 

toàn phòng chống hạn, mặn; thực hiện tốt công tác rà soát và triển khai các danh 
mục công trình phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn; đẩy mạnh phát 
triển sản xuất trồng màu, cây ăn trái theo kế hoạch . Phối hợp chặt chẽ với Ban điều 
tiết nước tỉnh Bạc Liêu và các địa phương 1ân cận để vận hành điều tiết nước phù 
hợp, hài hòa, đảm bảo phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp của thị xã.

- Thực hiện tốt công tác quản 1ý, theo dõi tổ ng đàn và tình hình dịch bệnh 
trên gia súc, gia cầm; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, 
khử trùng . Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, đảm bảo cung cấp 
thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng . Hướng dẫn thực hiện tái đàn chăn nuôi 
heo đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng sinh học .

- Xây dựng và triển khai kế hoạch củng cố, phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục 
phát huy hiệu quả hoạt động của các cánh đồ ng sản xuất, bơm tác tập trung gắn với 
1 iên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Tập trung phát triển các mô hình đa canh sản xuất hiệu quả phù hợp nhu 
cầu thị trường . Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; nhất 1 à thực hiện tốt việc 
chỉnh trang, cải tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp .

- Quan tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08 của Thị uỷ về phát triển 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã, khai 
thác tiềm năng, ợi thế để th c đẩy phát triển kinh tế Tiếp tục kêu gọi các doanh 
nghiệp đầu tư vào dự án Trung tâm thương mại và chợ Phường 2, Cụm công 
nghiệp Ngã Năm, dự án Khu chợ và nhà ở thương mại xã Tân Long .

- Thực hiện tốt công tác rà soát sắp xếp, quản 1ý trật tự đô thị khu vực trung 
tâm thị xã và các khu vực đô thị trên địa bàn thị xã; tăng cường tuyên truyền, vận 
động nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh, có 
biện pháp xử 1ý triệt để các trường hợp 1 ấn chiếm vỉa hè, 1 òng đường . Chấn chỉ nh, 
quản ý chặt chẽ tình hình xây dựng dân dụng; thực hiện tốt công tác quản ý sử 
dụng đất trên địa bàn; xử ý nghiêm các hành vi sử dụng đất không đ ng mục đ ch

- Ngành Thuế triển khai hiệu quả kế hoạch, giải pháp thu ngân sách đạt chỉ 
tiêu; thường xuyên rà soát các doanh nghiệp, kịp thời b sung bộ thu thuế, đảm bảo 
công bằng trong thu thuế .

- Chỉ đạo các ngân hàng tăng cường huy động vốn, cân đối vốn đảm bảo đáp 
ứng kịp thời nhu cầu ngu n vốn cho nông dân vay đầu tư phục vụ phát triển sản 
xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh tế hộ gia đình, trong đó quan tâm h trợ vốn vay 
cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế 
hoạch vốn năm 2021; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thi công các 
công trình và đảm bảo chất ượng công trình đ ng thiết kế được duyệt; đ ng thời, 
nghiệm thu ngay khi có khối ượng hoàn thành, hoàn tất h sơ thanh toán khối 
1 ượng gắn với công tác giải ngân thanh quyết toán . Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình đầu tư hạ 
tầng, phục vụ dân sinh và các dự án trên địa bàn
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2. Văn hóa - xã hội
- T ổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực, phù hợp 

với điều kiện phòng chống dịch Covid-19 để chào mừng các ngày lễ 1 ớn như: gi ỗ 
tổ Hùng Vương (10/3 âm 1 ịch); kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước 30/4; Quốc tế 1 ao động 01/5 . Tăng cường công tác quản lý các hoạt động 
kinh doanh dịch vụ văn hóa; thực hiện tốt công tác quản lý, quan tâm trùng tu, vệ 
sinh các di tích 1 ịch sử - văn hóa trên địa bàn .

- Thực hiện tốt công tác vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế; công tác 
sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất tại đơn vị duy trì, đảm bảo sĩ số học sinh sau nghỉ 
Tết Nguyên đán, nâng cao chất 1 ượng dạy và học; rà soát, sắp xếp mạng 1 ưới 
trường, ớp và cán bộ, giáo viên đảm bảo phù hợp

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y 
tế; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, kịp thời khống chế có hiệu quả các dịch bệnh 
nguy hiểm trên người Tăng cường kiểm tra và xử ý nghiêm các vi phạm về vệ 
sinh an toàn thực phẩm . Tiếp tục triển khai đồ ng bộ các giải pháp phòng ngừa dịch, 
bệnh Covid-19 theo kế hoạch, kịp thời ứng phó các tình huống xảy ra .

- Quan tâm thực hiện các ch nh sách đối với người có công; thực hiện có 
hiệu quả chương trình dạy nghề gắn với tạo việc àm cho ao động nông thôn để 
thực hiện việc phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

3. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, thanh tra, tư pháp, xây 
dựng chính quyền

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện đ ng bộ các giải pháp 
phòng ngừa, đấu tranh, kịp thời xử ý nghiêm các oại tội phạm ây dựng kế 
hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã trong các ngày 1 ễ Giổ tổ Hùng 
Vương, Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng ( 30/4), Quốc tế 1 ao động ( 01/5), Kỷ 
niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và trong thời gian diễn ra bầu cử đại 
biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thanh tra năm 2021 theo kế hoạch; 
thực hiện công tác tiếp dân định kỳ, quan tâm công tác hòa giải cơ sở theo quy 
định, từ đó xử ý kịp thời đ ng quy định các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu 
nại, tố cáo của công dân; thực hiện công khai minh bạch các quy trình, thủ tục, văn 
bản pháp 1uật, đặc biệt chú trọng đến 1ĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản; 
thực hiện tốt công tác cải cách hành ch nh, quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo t nh tập trung, nhất tr , phát huy t nh chủ 
động, sáng tạo của các ngành, các cấp trong quá trình t chức triển khai thực hiện 
nhiệm vụ Thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội, Kế hoạch cải các hành chính năm 2021.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 4/2021
Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021, Ủy ban nhân dân thị xã 

Ngã Năm yêu cầu các ban, phòng ngành thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường 
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
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1. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân xuống 
giống tập trung vụ Hè Thu 2021 theo 1 ịch thời vụ khuyến cáo của ngành chuyên 
môn. Thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình dịch hại, khuyến cáo 1 ịch thời vụ và 
các biện pháp phòng trị dịch hại hiệu quả, thực hiện tốt công tác ngăn mặn, giữ 
ngọt không để ảnh hưởng đến sản xuất; phối hợp xã, phường quản 1ý chặt chẽ hoạt 
động tổ hợp tác, các trạm bơm, cánh đồng mẫu .

2. Tăng cường công tác theo dõi dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thực 
hiện tốt công tác quản 1ý đàn, tiêm phòng, tiêu độc sát trùng, kiểm soát vận 
chuyển,... không để dịch bệnh xảy ra, nhất 1 à bệnh cúm gia cầm, heo tai xanh và 1 ở 
mồ m 1 ong móng trên trâu, bò . Tăng cường khuyến cáo người chăn nuôi heo tái đàn 
phù hợp, đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đặc biệt 1 à thực hiện tốt việc chỉnh trang, cải 
tạo cảnh quan môi trường và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người 
dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

4. Khẩn trương triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2021 
còn 1 ại; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ các công trình đang triển khai thi 
công đảm bảo chất ượng

5. Tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân giữ gìn 
tốt trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đặc biệt có biện pháp xử 1ý triệt để các trường 
hợp ấn chiếm òng, ề đường kinh doanh, buôn bán; xử ý triệt để các trường hợp 
xây dựng sai phép, trái phép trên địa bàn thị xã.

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách; tăng cường huy 
động vốn, cân đối vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu ngu n vốn cho nông dân 
vay đầu tư phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh tế hộ gia đình

7. Triển khai thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng; tăng cường 
tuyên truyền, ph biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả đối với 
bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng; đồng thời triển khai có hiệu quả các biện 
pháp phòng chống dịch Covid-19, kịp thời triển khai các phương án cách 1y, ứng 
phó hiệu quả các tình huống theo kế hoạch

8. Tiếp tục quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách đối với người có 
công, chính sách an sinh xã hội, nhất 1 à cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho hộ ngh èo, 
dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền các ngày 1 ễ 1 ớn như: Giổ tổ Hùng vương 
10/3 (âm 1 ịch), Kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975- 
30/4/2021, . . . ; kịp thời t ổ chức thăm, chúc tết, tặng quà nhân dịp Tết c ổ truyền Chôl 
Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer đảm bảo các quy định, khuyến cáo về 
phòng chống dịch Covid-19.

9. Tăng cường công tác phối hợp, quản 1ý địa bàn nhằm đảm bảo trật tự an 
toàn xã hội; chỉ đạo ực ượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời 
phát hiện và xử ý nghiêm những hành vi vi phạm pháp uật, nhất à các tụ điểm 
phức tạp trên địa bàn, tệ nạn đá gà, đánh bài, ma t y đá,
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10. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
công vụ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai ứng dụng phần mền 
quản ý văn bản, tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu ực quản ý nhà nước

Trên đây l à báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, 
phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021 
của Uỷ ban nhân dân thị xã Ngã Năm /

Nơi nhận:
- VP . u Bn D tỉnh;
- TT . Thị ủy;
- TT H ND thị xã;
- Các Ban, phòng, ngành thị xã;
- UBND các xã, phường;
- BL , CV nghiên cứu VP;
- Lưu: VT, VP .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH



BIỂU TỔNG HỢP
THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN THÁNG 3/2021

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày / 312021
của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm)

TT TÊN CHỈ TIÊU ĐVT
Kế hoạch 
năm 2021 

Tỉnh

Kế hoạch 
năm 2021 thị

xã

Thực hiện 
đến tháng 3

Đạt %  so 
kế hoạch 

thị xã
Ghi chú

I SẢN XUẤT LỨA
1 Diện tích gieo trồng Ha 37.000 37.091 18.545 50,0

Trong đó: Diện tích lúa đặc sản Ha

2 Năng suất Tạ/Ha 59,84 6,0
3 Sản lượng lúa Tấn 221.417 222.545

Trong đó: Sản lượng lúa thơm, đặc sản Tấn 58,71 60

II
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT ĐẤT NÔNG 
NGHIỆP TRÊN 01ha (trồng trọt + 
thủy sản)

Triệu đồng 145

III TRỒNG MÀU VÀ CÂY ĂN TRÁI Ha 4.618 2.441 52,9

Trong đó: Diện tích cây ăn trái Ha 1.518 1.511 99,5

IV CHĂN NUÔI - THỦY SẢN

1 Tổng đàn gia súc Con 34.930 50.000 21.341 42,7
2 Đàn gia cầm Con 1.400.000 1.400.000 460.681 32,9

3 Diện tích nuôi thủy sản Ha 3.200 3.200 807 25,2

4 Tổng sản lượng thủy sản nuôi Tấn 10.000 0,0

V HỢP TÁC XÃ (củng cố) 18 18 100,0

VI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ 
THỊ VĂN MINH

1 Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Xã Long Bình

2 Phường đạt chuẩn văn minh đô thị Phường Phường 2

VII THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP 20



VIII THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tỷ đồng 52 10,464 20,12 Ngày 31/3

IX VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

1 Tỷ lệ công nhận và tái công nhận hộ
GĐv h

% 84

2 Số hộ gia đình văn hóa Hộ 16.418 18.681 113,78

3 Ảp, khóm văn hóa % 91

4 Tái công nhận và công nhận cơ quan văn 
hóa % 100

5 Số người tập thể dục thể thao người 32.800 32.800 28.897 88,1

6 Số hộ gia đình thể thao hộ 2.870 2.870 1.448 50,45

7 Tổng lượt khách đến địa phương Lượt 40.000 40.000 21.800 54,5

- Khách tham quan du lịch Lượt 27.000 27.000 12.617 46,73

Trong đó: Khách quốc tế Lượt 1.517 1.520 467 30,72
- Khách lưu trú Lượt 13.000 13.000 9.183 70,64

Trong đó: Khách quốc tế Lượt 1.000 1.000 231 23,1
8 Tổng doanh thu du lịch Tr.đồng 10.000 10.000 6.009 60,09
X GiÁo  d ụ c  - ĐÀO TẠO
* Học sinh đầu năm học 2021-2022 Học sinh 18.367 18.367

1 Mầm non Học sinh 3.367 3.367
Trong đó: Mẫu giáo Học sinh 3.043 3.043

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến mẫu giáo % 90

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến Nhà trẻ % 13

2 Phổ thông Học sinh 15.000 15.000
2.1 Tiểu học Học sinh 7.397 7.397

- Tỷ lệ HS tiểu học trong độ tuổi đi học % 99,5

2.2 Học sinh THCS Học sinh 5.220 5.220

- Tỷ lệ HS THCS trong độ tuổi đi học % 98

2.3 Học sinh THPT Học sinh 2.383 2.383

- Tỷ lệ HS đi học đúng độ tuổi THPT % 50

3 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia % 96,29

4 Xóa mù chữ (15 - 60) Người 50 50
5 Phổ cập giáo dục THCS Người 150 150
6 Tỷ lệ xã đạt phổ cập THCS % 100 100



XI Y TẾ

1 Tỷ lệ xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia 
về y tế cấp xã % 100 100

2 Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ các loại vắc xin % 99 99 139 trẻ 11

3 Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh 
dưỡng xuống còn % 10 8,02

4 Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ phục vụ % 100 100 100 100

5 Tổng số giường bệnh Giường 250 250 250 100
6 Tổng số bác sĩ Bác sĩ 58 58 53 91,37

XII CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1 Giải quyết việc làm mới hàng năm Người 2.300 3.000 1.268 42,26

-
Trong đó: lao động đi làm việc có thời 
hạn theo hợp đồng ở nước ngoài. Người 10 25 4 16

2 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 62,66 62 99

- Trong đó: có cấp bằng, chứng chỉ % 57,03

3 Dạy nghề (kể cả tư nhân) Người 500 850 76 8,94

4 Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân % 2,0

Trong đó: tỷ lệ hộ khmer % 3,0

5 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT % 90 90,65 87,12 96,1 t ín h  đến  

n g à y  11/3

- Tỷ lệ tham gia BHYT theo hộ gia đình % 81,51 81,51 53,79 65,99

- Tỷ lệ tham gia BHYT bắt buộc (học sinh) % 93,92 93,92 74,59 79,42

6 Tỷ lệ tham gia BHXH của lực lượng lao 
động trong độ tuổi % 31,70 37 5,28 14,25

Tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc % 21,70 27 3,72 10,05

Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện % 10,00 10 1,56 4,20

XIII MÔI TRƯỜNG

1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh % 99,7

2 Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch 
qua hệ thống cấp nước tập trung

+ Nông thôn % 68,00 68 55,27 81,28
+ Đô thị % 75,00 75 47,69 63,59



3 Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt 
tiêu chuẩn về môi trường % 100 100 100 100

4
Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ đạt tiêu 
chuẩn môi trường

% 90 90,0 90 100

5
Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt khu dân cư nông thôn, công nghiệp, 
làng nghề đạt tiêu chuẩn môi trường

% 80,50 80,5 78,06 99,97

6 Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại % 100 100 100 100

7
Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng áp 
dụng công nghệ sach hoặc được trang bị 
các thiết bị ô nhiễm, xử lý chất thải

% 100 100 100 100

8 Thu gom và xử lý chất thảy rắn y tế đạt 
chuẩn % 100 100 100

XIV QUỐC PHÒNG - AN NINH

1 Xây dựng DQTV (so dân số) % 1,69

2 Huấn luyện DQTV đạt % 85

3 Xã, phường đảm bảo an ninh chính trị % 100


