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Phần thứ nhất: 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; 

 quốc phòng – an ninh năm 2019 

 

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định kết quả thực hiện kế hoạch 5 

năm 2015-2020; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp nắng 

nóng, hạn hạn kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp, hụt thu ngân sách năm trước,.. 

nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, 

UBND thành phố và các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố  nên tình hình kinh 

tế - xã hội; quốc phòng – an ninh tiếp tục phát triển, diện mạo xã ngày càng khởi sắc, 

các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ 

vững; thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu và đạt cao hơn so với cùng kỳ.  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1 Sản xuất nông nghiệp 

a. Trồng trọt:  Tổng diện tích lúa gieo cấy năm 2019 là 170/188ha đạt 90,4% kế 

hoạch = 97% so với năm 2018; trong đó xuân trung 26 ha chiếm 15,3%, xuân muộn 

144 ha chiếm 84,7%. Năng suất 49tạ/ha, sản lượng 833tấn.  

Diện tích trồng lạc là 10/15ha đạt 67% kế hoạch = 200% so với cùng kỳ năm 

2018, năng suất 22 tạ/ha, sản lượng 220 tạ. Rau màu các loại 15/15ha đạt 100%, năng 

suất 60 tạ/ha; sản lượng 90tấn. 

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nguồn nước trên kênh chính, chỉ đạo tổ hợp tác 

dùng nước khảo sát nạo vét các đoạn trên kênh c5a, c5b để bảo vệ nước phục vụ sản 

xuất, kiểm tra thăm đồng, kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh, nhất là nạn chuột phá 

hoại đồng thời chỉ đạo các thôn phát động nhân dân ra quân diêt chuột cũng như các 

loại sâu bệnh gây hại cho cây trồng. 

b. Chăn nuôi, NTTS 

Công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, 

kịp thời ban hành các văn bản, kịch bản nếu dịch tả trên đàn lợn xảy ra. Tình hình dịch 

bệnh trên  đàn gia súc, gia cầm ổn định, không có dịch xảy ra. Rà soát thống kê tổng 

đàn trâu bò, me nghé có 161 con, giảm 80 con so với năm 2018 và giảm 60 con so với 

đầu năm 2019; số lợn 370 con giảm 495 con so với năm 2018. Số gia cầm 7.500 con 

giảm 3.500 con so với năm 2018, số chó 360 con giảm 90 con so với năm 2018. Đã tổ 

chức tiêm phòng cho số lượng gia súc, gia cầm đạt trên 80%.  



Chỉ đạo các hộ NTTS kiểm tra tu bổ ao đầm và thả giống vụ xuân hè. Tổng diện 

tích NTTS là 82 ha, trong đó 77ha nước lợ, 5ha nước ngọt; giống nuôi nước lợ như tôm 

thẻ, tôm sú với số lượng giống là 3.500 vạn con. Đầu năm có 16 hộ nuôi cá lồng bè trên 

sông rào cái, sau cơn bão số 4 kết hợp với mưa lụt kéo dài nên số cá lồng bè bị chết 

hoàn toàn đến nay chưa khôi phục nuôi lại và địa phương đã có đề nghị các cơ quan 

chức năng kiểm tra làm rõ nguyên nhân nhưng chưa có kết quả cụ thể; 

c. Thương mại - dịch vụ, ngành nghề khác. 

Duy trì và phát triển hoạt động của 43 tổ thợ sơn tít; tổ thợ xây dựng và cơ sở gò 

hàn,  mộc dân dụng; thu hút trên 480 lao động thường xuyên, tạo nguồn thu nhập từ 4,5 

đến 6 triệu đồng/người/tháng, ngoài ra các hoạt động kinh tế mang lại nguồn thu nhập 

cao như sản xuất bánh đa nem và buôn bán kinh doanh, lao động trong và ngoài nước. 

Tổng số lao động ngành thương mại, dịch vụ và ngành nghề khác chiếm 39% trong 

tổng số lao động. 

d. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 

Kiện toàn Ban kiểm đếm, GPMB kiểm tra số liệu đất đai, vật kiến trúc trên đất để 

tiến hành giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn tại các thôn.  Tổ chức 

cho 22 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu đi tham quan và đã tiến hành triển khai cho 10 

hộ tham gia xây dựng vườn mẫu đã nghiệm thu cơ sở; Lũy kế 22 vườn mẫu 

Tổ chức lễ phát động ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn 

toàn xã, kết quả có trên 200 lượt người tham gia trồng được 500 cây xanh trên các 

tuyến; xây mới 360m hàng rào xanh. 

Triển khai thi công hoàn thiện 660/755m đường giao thông ngõ xóm; 5200/520m 

đường GTNĐ tại thôn Tiến Hưng; 1090/1750m đường trục thôn; 572/1170m rãnh thoát 

nước. Xây mới 1250m bồn trồng 2550 cây xanh, vận chuyển 120 xe đất san bằng tại sân 

vận động xã, sân bóng thôn Hòa Bình và bồn hoa trồng cây xanh tại một số thôn. Tổng số 

xi măng đã tiếp nhận 422/572 tấn đạt 78,3% KH thực hiện chương trình mục tiêu. 

1.2 Công tác quản lý đất đai và XDCB - Môi trường-QLĐT 

- Về lĩnh vực cấp quyền, chuyển quyền, cấp đổi GCN QSD đất, tách thửa đất: 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận 140 hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Trong đó: Tách thửa 10 trường hợp, cấp GCNQSD đất lần đầu 32, cấp đổi GCN 58, 

đăng ký biến động 29, xin chuyển mục đích 05 trường hợp và đính chính GCN QDS 

đất 02 trường hợp.   

Xét và lập hồ sơ giao đất cho 29 trường hợp tại trung tâm hành chính xã; Lập quy 

hoạch xen dắm dân cư tại các thôn, đang trình thành phố 27 lô dất.  

Triển khai hạ tầng khu M; rà soát, đăng ký các danh mục công trình lập quy hoạch 

chi tiết; Tổ chức ký hợp đồng thi công Công trình Mương tiêu úng, thoát lũ thôn Trung 

Hưng đã được UBND thành phố Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng theo 

quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 và đang triển khai thi công, phối hợp 

với GPMB khảo sát kiểm đếm diện tích thiệt hại tuyến mương tiêu thoát lũ. Đề nghị 

UBND thành phố đề xuất giá đất sản xuất nông nghiệp của 05 hộ dân bị ảnh hưởng bởi 

công trình sân bóng thôn Hòa Bình và đã chi trả số tiền 329 triệu đồng cho các hộ dân 

bị ảnh hưởng. 

Tiến hành kê khai hồ sơ cấp GCN QSD đất khu vực Cồn cọ Thôn Tiến Hưng và 

khu vực tổ kiến thôn Thúy Hội cho các hộ dân. 



Điều chỉnh quy hoạch sử dụng mặt bằng và triển khai xây dựng nhà đa chức năng 

trường THCS Hưng Đồng; 

- Về lĩnh vực môi trường – GTTL: Phối hợp với Hội LHPN duy trì việc thực hiện 

đề án xã hội hóa vệ sinh môi trường thu gom rác thải. Duy trì 6/6 tổ thu gom và thu phí 

theo Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND thành phố. Phát động 

phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, mương thoát bẩn. 

6/6 thôn đã ra quân làm tổng vệ sinh môi trường, phát quang hành lang đảm bảo môi 

trường xanh, sạch, đẹp. Khảo sát khối lượng nạo vét kênh C5a, kênh mương nội đồng 

phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. 

- Về công tác QLTTĐT: Thành lập đội QLTTĐT gồm 5 đồng chí và ban hành quy 

chế  hoạt động có hiệu quả, đã kiểm tra xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn, có 27 

trường hợp báo cáo khởi công, qua kiểm tra lập biên bản 02 trường hợp đang khởi công 

nhưng chưa có giấy phép xây dựng do UBND thành phố cấp. 

Hoàn thiện hồ sơ cấp biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn xã. Tổng có 

58 biển đường ngõ, ngách, hẻm đã hoàn thành lắp đặt và 300 biển hộ gia đình trên các 

trục đường Mai Thúc Loan, đường Đặng Tất, Đường Nguyễn Du …., dự toán kinh phí 

64.5 triệu đồng 

Tổ chức ra quân đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị, trật tự ATGT trên các tuyến 

đường: Mai Thúc Loan, Nguyễn Du, Mai Thúc Loan đi cầu đò hà. Cắm biển cấm họp 

chợ tại ngã ba đường Mai Thúc Loan, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán, không lấn 

chiếm hành lang, vỉa hè; các hộ phơi bánh đa nem trên các trục được ảnh hưởng đến 

ATGT và mỹ quan đô thị.  Phối hợp với đội QLTTĐT thành phố lập biên bản 02 

trường hợp họp chợ buôn bán tại thôn Hòa làm ảnh hưởng hành lang giao thông; Kiểm 

tra 3 công trình vi phạm xây dựng trên đất nhà nước quản lý tại thôn Bình và lập biên 

bản báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo xử lý. 

2.Về thu-chi ngân sách 

 Tổng thu ngân sách ước thực hiện là 1.649 triệu  đồng đạt 167%  so với dự toán cả 

năm và giảm 49,6% so với năm 2018. 

Tổng chi ngân sách ước thực hiện là 21.649 triệu  đồng đạt 173% so với dự toán 

chi cả năm và giảm 39% so với năm 2018.  

Trong đó: Chi thường xuyên  7.636,5 triệu; Chi đầu tư xây dựng cơ bản  14.012 

triệu đồng. 

(có báo cáo chi tiết kèm theo) 

3. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

a. Văn hóa thông tin tuyên truyền: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức phong phú, thiết thực như: Chỉnh sửa, thay mới 04 cụm pano tại UBND và 

90 pa nô cột điện do truyền hình FPT tài trợ;  treo 45  băng rôn, 300 cờ đảng, cờ tổ 

quốc và  khẩu hiện bảng led tại trụ sở và các tuyến đường chính trên địa bàn. Tuyên 

truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, 

thông báo cho nhân dân treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình nhân các ngày 

lễ, tết.  

Phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa như: 

gia đình văn hóa, thôn văn hóa; Đăng ký 2 thôn văn hóa năm thứ 3 gồm thôn Tiến 

Hưng, thôn Hòa; đăng ký 3 thôn văn hóa năm thứ 2 gồm Thúy Hội, Kinh Nam, Trung 



Hưng; đăng ký 1 thôn văn hóa năm thứ nhất: thôn Bình. Năm 2019 có 858 hộ GĐVH 

đạt 80,3%; GĐVH 3 năm liên tục 677 hộ; GĐVH tiêu biểu 3 năm liên tục 70 gia đình. 

- Công tác truyền thanh: năm 2019 đã phát 310 tin bài tuyên truyền mừng Đảng, 

mừng Xuân, tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới, cải cách hành chính và các sự 

kiện chính của quê hương, đất nước.  

Phối hợp với ĐTN tổ chức giao lưu văn nghệ đêm giao thừa đón xuân Kỷ Hợi; 

phối hợp với Hội NCT tổ chức mừng thọ đầu năm cho 51 cụ tuổi từ 70, 75, 80, 85, 90 

trở lên vào ngày 04 và 06 tết;  

- Về công tác VHVN-TDTT: Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức giải bóng 

chuyền Nam mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi vào ngày Tết; tham gia giải bóng đá nhi 

đồng đạt giải ba do thành phố tổ chức, giải bóng chuyền nam, bóng chuyên hơi nữ tại 

thành phố và  chương trình văn nghệ giao giao tổng kết hoạt động hè. 

Phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức 6 lớp tập huấn, hội nghị tuyên 

truyền về Luật phòng chống bão lực gia đình và luật bình đẳng giới; tuyên truyền 

phương pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; Tuyên truyền trợ giúp pháp lý và luật 

tố cáo, luật cao tuổi, kỹ thuật sản xuất lúa, rau, phân bón…. Tổng có trên 850 lượt 

người tham gia. 

b. Giáo dục – Đào tạo:  

Tổng số học sinh tại 3 trường học có 931 em với 29 lớp, trong đó: Số trẻ em tại 

trường Mầm non 198 em/6 lớp; số em 6 tuổi vào lớp 1 có 64/64 em đạt 100%; số học 

sinh trường tiểu học có 297 em với 11 lớp học, trong đó, số em lớp 5 tốt nghiệp 67/67 

em đạt 100%, trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Số học sinh trường THCS Hưng 

đồng có 436 em với 12 lớp, tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS có 113/114 em đạt 

99,12%, trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 và đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2017-

2022; tập thể đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. 

c. Y tế - dân số, kế hoạch hóa gia đình: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, 

công tác y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Tăng cường công 

tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, kiểm tra cơ 

sở sản xuất kinh doanh về vệ sinh ATTP trong địa bàn toàn xã. Tổng số lượt khám, cấp 

thuốc năm 2019 tại trạm là 1782 lượt bệnh nhân, Số trẻ em dưới 5 tuổi khám tại trạm là 

321 trẻ; khám BHYT 867 thẻ, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD chiều cao 12,7%; suy dinh 

dưỡng cân nặng 5,76%. 

Công tác Dân số-KHHGĐ tiếp tục được quan tâm, tổ chức tốt công tác tuyên 

truyền, các hoạt động truyền thông dân số tại trạm y tế. Tổ chức chiến dịch CSSKSS-

KHHGĐ 2 đợt năm 2019 đạt 65%; số trẻ được sinh ra là 5 trẻ, Số gia đình sinh con thứ 

3 là 10 trẻ; Tỷ lệ sinh 15,5%o; tỷ lệ sinh trên 2 con là 16,3%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

là 9,4%o. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai là 71,2%. Triển khai tốt 

công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã với kết quả có 1105 hộ dân và 

4063 nhân khẩu.  

d. Về công tác Văn hóa – Chính sách: 

Tổ chức cấp phát 564 suất quà cho 564 trường hợp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

hộ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 162,2 triệu đồng và 30kg gạo trong dịp tết 

nguyên đán Kỷ Hợi và 11 suất quà với số tiến 2.200.00đ cho các đối tượng chính sách 

có hoàn cảnh khó khăn nhập dịp kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 

năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 



Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, 

tình hình đời sống dân sinh ổn định tốt, trên địa bàn xã không có hộ thiếu đói xảy ra. 

Đảm bảo tiết kiệm trong dịp tết. 

Phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức lễ quốc tế thiếu nhi 01/6 tại các thôn và trao 03 

suất quà cho 3 em khuyết tật, trị giá 300.000đ/suất/em. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, 

cá nhân quyên góp ủng hộ 04 trường hợp có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn (bệnh hiểm 

nghèo) với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. 

Tổ chức dâng hương tại nghĩa trang Núi Nài, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 

tại xã và các đền làng cũng như các lễ hàng năm tại địa phương. Tổ chức lễ đón nhận 

và án táng 01 hài cốt liệt sỹ từ Nghĩa trang Quảng trị về nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài. 

Phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 kết quả: Hộ nghèo 34 hộ , tỷ lệ 

3,07% (hộ nghèo theo tiêu chí NTM là 19 hộ, tỷ lệ 1,74%); hộ cận nghèo 52 hộ, tỷ lệ 

4,89%. Rà soát và lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo 

và các đối tượng BTXH, đối tượng chính sách, hộ thu nhập trung bình theo đúng quy 

định. Đến nay tỷ lệ BHYT bao phủ đạt 89%. 

Phối hợp các ban ngành liên quan tổ chức 6 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền về 

Luật phòng chống bão lực gia đình và luật bình đẳng giới; tuyên truyền Phương pháp 

phòng chống dịch tả lợn châu phi; tuyên truyền về trợ giúp pháp lý và luật tố cáo, luật 

cao tuổi; kỹ thuật sản xuất lúa, rau, phân bón… Tổng có trên 580 lượt người tham gia. 

Phối hợp với Hội LHPN mở 2 lớp đào tạo nghề cho lao động thuộc đối tượng sự cố 

môi trường biển cho 66 người. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 53,27%. 

Phối hợp với MTTQ xã khảo sát sát 6 nhà ở hộ nghèo, trong đó 4 nhà đăng ký 

làm, đã hoàn thành 4/4 nhà. 

4. Quốc phòng - an ninh 

- Duy trì tốt chế độ giữa lực lượng Công an và quân sự phối hợp, bảo đảm tình hình 

ANTT trước, trong và sau Tết. Tham gia tập huấn tại Ban chỉ huy Quân sự Thành phố, 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu, Tiếp nhận 05 quân nhân hoàn thành 

NVQS trở về địa phương; tổ chức liên hoan tặng quà và tiễn 05 thanh niên lên đường nhập 

ngũ. Đăng ký quản lý chặt chẽ và sơ khám Nam công dân độ tuổi 17, thanh niên sẵn sàng 

nhập ngũ, quân nhân dự bị, lực lượng dự bị động viên có 16 người. Xây dựng và tổ chức 

thực hiện kế hoạch huấn luyện điểm năm 2019 đảm bảo thời gian và hoàn thành kế hoạch 

trên giao. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai sát với tình hình thực tế của địa 

phương, chuẩn bị tốt công tác 4 tại chổ trước mùa mưa bão đến. 

Tổ chức xét duyệt hồ sơ theo quyết định 49/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về 

chế độ, chính sách các đối tượng tham gia Dân công hỏa tuyến chống pháp, mỹ và làm 

nhiệm vụ quốc tế; tổng số hồ sơ xét duyệt 215 bộ đã nộp lên cấp trên đảm bảo thời gian 

quy định. Hiện nay đã có 174 trường hợp nhận chế độ theo quy định. 

Tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập 

quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong dịp 

tết nguyên đán. Trước, trong và sau tết tình hình an ninh chính trị trật tự ATXH ổn 

định, không có xảy ra sự kiện nào gây ảnh hưởng đến chính trị của địa phương, đảm 

bảo tốt công tác ANTT-TTATXH. Tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, các hoạt động 

cấm pháo nổ với 3 nhà trường và các hộ dân, Các hộ kinh doanh hàng quán, tổ chức 

lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ địa bàn, nhất là các ngày lễ, tết. 



Năm 2019 trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ tại nạn giao thông làm 01 người chết; 01 

người bị thương nặng tại đường Nguyễn Du; tuần tra bắt và thu giữ 03 bộ xung kích điện. 

Phối hợp với CA thành phố điều tra tìm đối vượng và trả lại 01 xe máy cho công dân thôn 

Bình bị mất trộm. Tiếp nhận và quản lý về tại địa phương 01 trường hợp hoãn thi hành án 

(do bệnh hiểm nghèo). Nhập khẩu về địa bàn 15 hộ với 23 nhân khẩu và cắt 13 nhân khẩu 

khỏi địa bàn. 

5. Công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước, Tư pháp hộ tịch: 

Duy trì chế độ trực một cửa, một cửa liên thông và giải quyết các hồ sơ, chế độ 

cho các tổ chức, cá nhân; 

Triển khai và thực hiện Nghị quyết 129/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các 

văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, của UBND thành phố về số lượng mức khoản chi 

phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 14 chức danh xuống còn 8 chức 

danh đồng thời triển khai Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND tỉnh về một số chính sách 

đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã do dư dôi, tinh giảm, sắp 

xếp bộ máy. Hiện nay địa phương có 2 trường hợp đã trình hồ sơ đề nghị cấp có thẩm 

quyền giải quyết. Sắp xếp số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 14 người 

xuống còn 8 người theo NQ 156 của HĐND tỉnh quy định và đang tiến hành các bước 

kiện toàn đội ngũ không chuyên trách cấp thôn theo quy định. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, làm tốt công tác tiếp dân 

thường xuyên và định kỳ. Đã tiếp định kỳ 2 lượt với 3 công dân, nội dung liên quan đến 

đất đai và sự cố MTB. 

Năm 2019,  bộ phận giao dịch “một cửa” tiếp nhận  2168  hồ sơ, trả đúng hạn 2155 

hồ sơ; 13 hồ sơ chưa đến hạn không có hồ sơ trả quá hạn, trong đó hồ sơ trực tuyến mức 

độ 3 có 336 hồ sơ. 

Công tác hộ tịch tiếp tục được quan tâm: Đăng ký khai sinh cho 101 trường hợp, 

trong đó có 58 trường hợp đăng ký đúng hạn; 37 trường hợp đăng ký lại. Đăng ký kết 

hôn cho 19 đôi nam nữ; trong đó 17 đôi đăng ký lần đầu, 02 đôi đăng ký lần thứ 2. Cấp 

giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 59 trường hợp. Đăng ký khai tử cho 29 trường 

hợp, trong đó có 15 trường hợp đăng ký quá hạn; 14 đăng ký đúng hạn. 

Công tác chứng thực bản sao từ bản chính: chứng thực bản sao từ bản chính cho 1595 lượt 

giấy tờ. Chứng thực chữ ký 83 trường hợp; chứng thực hợp đồng 56 trường hợp;  

Cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 4392/QĐ – UBND Tỉnh cho 42 trường hợp trẻ em 

theo tinh thần liên thông.  Phối hợp tổ chức 03 cuộc hội nghị tuyên truyền, trong đó 2 cuộc 

phối hợp với Hội ND xã tổ chức  hội nghị tuyên truyền về Luật phòng chống bạo lực gia 

đình và luật bình đẳng giới; tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi lợn về phương pháp phòng, 

chống bệnh dịch tả lợn châu phi; 01 cuộc  tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý và luật tố 

cáo, luật cao tuổi. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trên cơ sở kế thừa và phát huy các thành tựu, kết quả của những năm trước, năm 

2019 xã đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả nổi bật được UBND thành phố 

và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch 

HĐND xã giao, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Kết quả đạt được của 

năm 2019 góp phần quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. 

 



1. Kết quả đạt được:  

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành được tập trung cao và đổi mới để nâng cao hiệu 

quả trong chỉ đạo. UBND xã đã chủ động xây dựng khung chương trình công tác, gắn 

với việc giao ban hàng tuần để rà soát có giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

gắn với tập trung xử lý các vướng mắc. 

1.2. Công tác cải cách hành chính được quan tâm tập trung chỉ đạo có hiệu quả, 

qua kiểm tra cuối năm 2019 được đoàn đánh giá thành phố xếp thứ 8 trong 16 xã 

phường. Hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng Cổng thông tin điện tử xã. Dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, được triển khai một số danh mục thủ tục hành chính;  

1.3. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; Tổ chức thành công 

hoạt động Hội diễn văn nghệ, TDTĐ tại xã và thành phố. 

1.4. Thực hiện tốt các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội với các hoạt động 

thiết thực vì người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 

người cao tuổi, người khuyết tật, nỗ lực giảm nghèo bền vững.  

1.5. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, chỉ đạo bộ phận cán bộ công chức tham 

mưu giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân. Qua đó, tạo sự đồng 

thuận, niềm tin cho người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

1.6. Chủ động thực hiện tốt việc đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm đồng 

thời đảm bảo an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự trên địa bàn. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

2.1. Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về phát triển Kinh tế - xã hội 2019 có 

một số chỉ tiêu không đạt (Diện tích sản xuất nông nghiệp; Tỷ lệ nhận xi măng; chương 

trình mục tiêu xât dựng NTM....). 

2.2. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn có mặt hạn chế như: 

quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn khó khăn; công tác huy động nguồn 

đóng góp của nhân dân theo Nghị quyết HĐND xã đạt thập; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất gắn với Dự án đo vẽ bản đồ địa chính chưa cao; Việc triển khai thu 

giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

của HĐND thành phố thực hiện không đồng đều giữa các thôn theo quy định. 

2.3. Lĩnh vực nông nghiệp gặp khó khăn và đạt hiệu quả thấp nhất là chăn nuôi 

lợn, nuôi trồng thủy sản cá lồng bè và sản xuất nông nghiệp.  

2.4. Tiến độ thực hiện một số dự án chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt 

bằng, nguồn lực như mương tiêu úng thoát bẩn Trung Hưng 

2.5. Phong trào xây dựng nông thôn mới tại các thôn chưa đồng đều; có thôn đã 

đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu có biểu hiện chững lại trong công tác chỉ đạo và 

phát động các phong trào để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Nếp sống văn 

hóa văn minh đô thị; chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa bền vững. 

2.6. Ý thức trách nhiệm, năng lực, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán 

bộ, công chức trong thực thi công vụ còn có phần hạn chế.  

3. Nguyên nhân: 

3.1. Nguyên nhân của kết quả đạt được: 
- Năm 2019 có được sự kế thừa kết quả đạt được của những năm trước. Nhân tố 

quan trọng nhất, đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ủy, 

HĐND xã và UBND xã có nhiều đổi mới, chú trọng thực chất, hiệu quả, hướng về cơ 

sở; điều hành khách quan, dân chủ được nhân dân chia sẻ, đồng thuận. Bên cạnh đó 



được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND thành và các 

ban, ngành cấp thành phố đối với xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Thành ủy, 

HĐND thành phố được UBND xã kịp thời chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa bằng các kế 

hoạch, đề án, chương trình hành động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội. 

- Công tác dân vận, mặt trận, kiểm tra giám sát được tăng cường, hướng về cơ sở, 

cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác thông tin tuyên truyền đối với 

các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội bảo đảm kịp thời, định hướng tốt dư luận, tạo được 

đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ. 

3.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:  

* Nguyên nhân khách quan: 

- Do biến động giá vật liệu xây dựng, nhất là giá cát xây dựng và nguồn cung nên 

ảnh hưởng tiến độ thi công nhiều công trình trong năm. 

- Ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, thời tiết nắng nóng kéo dài và dịch bệnh có ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp: Dịch tả lợn Châu Phi đến việc tiêu thụ thịt lợn, 

gây khó khăn trong ngành chăn nuôi; số cá nuôi lồng bè chết hoàn toàn do mưa lụt; 

nắng nóng kéo dài không thuận lợi cho cây lúa giai đoạn trổ; giai đoạn lúa chín lại gặp 

mưa, gió lớn gây ngập úng... nên làm cho Vụ Hè Thu 2019 năng suất không cao.  

- Một số tồn đọng kéo dài trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đền bù 

ảnh hưởng sự cố môi trưởng biển,  quản lý đất đai...; Một số nhiệm vụ trọng tâm cần có 

ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và các phòng ban ngành thành phố chưa kịp thời, 

chậm được xử lý đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch chỉ đạo điều hành của 

UBND xã. 

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Việc tham mưu đề xuất một số chỉ tiêu, các nhiệm vụ cụ thể năm 2019 chưa sát 

thực tế, thiếu khoa học dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt được.  

- Việc tham mưu của một số bộ phận chuyên môn khi giải quyết một số nhiệm vụ 

trọng tâm còn thiếu chủ động và hiệu quả chưa cao.  

- Việc nắm tình hình một số vụ việc diễn ra trên địa bàn xã còn bị động dẫn đến có 

một số vi phạm quy định về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép xảy ra nhưng nắm 

bắt chậm, xử lý thiếu khoa học, không dứt điểm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa 

phương trong xây dựng nông thôn mới còn lúng túng, bị động và thiếu quyết tâm.  

- Việc đăng ký và xây dựng kế hoạch để thực hiện chương trình mục tiêu chưa sát 

thực tế. Công tác chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thi công tại các thôn trong quá trình thực 

hiện chương trình mục tiêu còn chậm, thiếu quyết liệt. 

- Công tác phối hợp giữa khối chính quyền và mặt trận, đoàn thể có lúc, có nhiệm 

vụ còn thiếu chặt chẽ, thiếu thông tin phối hợp.  

 

                                      

 

 

 

 



PHẦN THỨ HAI 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẢM 

BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2020 

 

 I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2020: 

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 – 2020; là 

năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập 

đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tiến hành Đại hội Đảng 

các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Dự báo tình hình kinh tế trong 

nước và tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và xu hướng phát triển ổn định bền vững 

hơn. Đối với xã, năm 2020 tiếp tục có được thuận lợi từ kết quả của năm 2019, tiếp tục 

có động lực mới cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 

năm 2020. 

Tuy nhiên thiên tai thời tiết, biến đổi khí hậu khó lường; một số vướng mắc về 

chính sách chưa được tỉnh tháo gỡ; Hoạt động Chăn nuôi, NTTS còn gặp khó khăn; an 

ninh, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến 

phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

II. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu tổng quát: 
 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020. 

Chương trình hành động của UBND xã về thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Trên cơ sở kết quả thực hiện các 

mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, để thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020, cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ 

yếu sau: 
2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

+ Tổng giá trị thu nhập đạt 148.695 triệu đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 

trên 35 triệu đồng/năm; 

+ Giá trị thu nhập/1 ha canh tác: 62 triệu đồng 

+ Thu ngân sách đạt 5.526 triệu đồng thu theo KH thành phố giao. 

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo 55%, hộ nghèo dưới 2,5% theo tiêu chí NTM. 

+ Giữ vững 6 thôn văn hóa, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 90%; tỷ lệ trẻ em Suy dinh 

dưỡng dưới 10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

+ Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 95%, giữ vững 3 trường đạt chuẩn quốc gia, giao 

quân đạt 100% chỉ tiêu kế. 

+ Thực hiện các đề án: xã hội hóa VSMT thu gom rác thải, đề án xây dựng nếp 

sống văn hóa văn minh đô thị, đề án giảm nghèo, việc làm. 

+ Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hạn chế đến mức 

thấp nhất các tai, tệ nạn xã hội, xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ; 

+ Thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng đường trục thôn; đường ngõ xóm; giao 

thông nội đồng; kênh mương nội đồng; rãnh thoát nước; các công trình chuyển tiếp 

năm 2019... 



+ Giữ vững 20/20 tiêu chí và nâng cấp các tiêu chí XD NTM, xây dựng mới 01 

khu dân cư NTM kiểu mẫu; 10 vườn mẫu đạt chuẩn, 3 đến 5 nhà lưới 

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2020: 

1. Phát triển kinh tế - sản xuất nông nghiệp. 

Tiếp tục tuyên truyền các chính sách của UBND Tỉnh, UBND Thành phố về việc 

hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thực 

hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp. 

Tập trung chỉ đạo sản xuất  vụ xuân 2020, rà soát và tuyên truyền, vận động nhân 

dân tiếp tục xây dựng từ 3 đến 5 mô hình và phát triển các mô hình sản xuất kinh tế. 

Kiểm tra, khảo sát nạo vét và sửa chữa kênh mương thủy lợi để đảm bảo cho phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, tập trung kiểm tra các công trình thủy lợi bị hư hỏng trước mùa mưa 

bão. Kiểm tra kịp thời sửa chữa các cống để chuẩn bị tốt cho công tác PCTT-TKCN, đảm 

bảo ngăn mặn, giữ ngọt, chú trọng công tác thủy lợi, khuyến nông phòng trừ sâu bệnh, 

điều hành nước phục vụ sản xuất. 

2. Xây dựng Nông thôn mới: 

Tập trung tối đa mọi nguồn lực ưu tiên cho xây dựng Nông thôn mới, trong đó chú 

trọng xây dựng Cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, cơ sở vật chất văn 

hóa, trường học, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển KT-XH. Tiếp tục xây dựng khu dân 

cư NTM kiểu mẫu, xây dựng môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. 

Phấn đấu giữ  bền vững các tiêu chí trong xây dựng NTM và một số chỉ tiêu để đạt 

bền vững; 

3. Lĩnh vực QLĐĐ-VSMT, XDCB, QLĐT. 

Tiếp tục thực hiện hồ sơ cấp đổi theo dự án đo đạc và hồ sơ cấp GNCQDS đất, tài 

sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp GCNQSD đất lần 

đầu. Xét giao đất ở các vị trí đã được phê duyệt quy hoạch cho chủ trương. 

Hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất tổ chức cho 3 nhà Hội quán Kinh Nam, Trung 

Hưng, Tiến Hưng và đề nghị thu hồi và chuyển mục đích sử dụng diện tích 6 nhà văn 

hóa cũ. 

Thực hiện đề án vệ sinh môi trường thu gom rác thải và thu phí hàng tháng theo 

Nghị quyết 24 của HĐND thành phố đã đề ra; Tiếp tục chỉ đạo các thôn lấy nước phục 

vụ sản xuất, kiểm tra hệ thống cống ngăn mặn dự ngọt và hệ thống cống tiêu thoát lũ. 

Tiếp tục xây dựng các công trình mục tiêu chuyển tiếp năm 2019 như đường giao 

thông, kênh nội đồng, rãnh thoát nước và các công trình XDCB. 

Tiếp tục giải quyết dứt điểm về lấn chiếm đất đai, xây dựng cơ bản vi phạm trật tự 

đô thị. 

4. Về Thu, chi ngân sách. 

Quản lý công tác chi ngân sách đúng quy định của Luật ngân sách ban hành, chi 

tiêu tiết kiệm, chống lãng phí chi theo phân bổ của dự toán đã được HĐND xã phê 

duyệt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra.  



Khai thác các khoản thu trên địa bàn, phối hợp với các thôn lên phương án thu các 

khoản thuế và các quỹ đóng góp theo quy định, quản lý tốt nguồn thu ngân sách đảm 

bảo thu đúng, thu đủ. 

Hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo quy định của 

luật xây dựng trước khi giải ngân, thanh toán kinh phí cho các công trình khi đã có 

nguồn vồn và đầy đủ hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán của cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có 

nghĩa vụ nộp thuế thực hiện theo quy định; 

Đôn đốc các hộ có hợp đồng giao khoán mặt đất, mặt nước nộp số tiền thuê khoán 

còn thiếu đồng thời kiểm tra, rà soát diện tích bãi bồi ven sông để đưa vào giao khoán 

và điều chỉnh mức thu theo quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Tiếp tục triển khai thu đóng góp của nhân dân theo Nghị quyết HĐND tỉnh và Nghị 

quyết HĐND xã về mức thu xây dựng NTM và giá trị quyết toán công trình xây dựng cơ 

sở hạ tầng. 

5. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: 

Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước, triển khai các nghị định, pháp lệnh mới về NCC và chính sách bảo trợ xã 

hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, giáo dục toàn diện, chỉ đạo các trường học xây dựng 

kế hoạch quyết toán thu chi kinh phí đầu năm học, mua sắm CSVC phục vụ dạy và 

học; Duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác 

truyền thông, giáo dục sức khỏe; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y 

tế; Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT đạt 90%, tiến tới BHYT toàn dân 

trong năm 2020 và BHXH; mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Động viên và ký cam kết các cặp vợ chồng trong độ 

tuổi sinh đẻ phấn đấu giảm 0,1%o tỷ lệ sinh và 1% tỷ lệ sinh trên 2 con. Thực hiện tốt 

công tác chăm sóc sức khỏe, KHHGĐ, triển khai các đợt chiến dịch chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ đạt hiệu quả cao. 

6. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh. 

Duy trì nghiêm túc các chế độ SSCĐ, dự báo và nắm chắc tình hình địa bàn, tham 

mưu xử lý kịp thời, hiệu quả. Tham mưu xây dựng các phương án phòng, chống thiên 

tai - tìm kiếm cứu nạn, chủ động đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng huy 

động khi có tình huống bất ngờ xảy ra. 

Quản lý chặt chẽ lực lượng nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ 

chức giao quân đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đăng ký quản lý chặt chẽ lực 

lượng dự bị động viên, tổ chức biên chế, điều động huấn luyện theo kế hoạch của cấp 

trên. 

Giữ vững tiêu chí 19 về An ninh – quốc phòng trong xây dựng NTM; Tuần tra 

kiểm soát địa bàn, nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các 

hành vi vi phạm pháp luật, tổ chức thực hiện có hiệu quả xây dựng mô hình đơn vị 

không có ma tuý, mô hình tổ liên gia an toàn về ANTT, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2020. 



7. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp. 

Thực hiện nghiêm chỉ thị số 35 của BTV Tỉnh ủy và quyết định 52/2017 của 

UBND tỉnh về xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là tại bộ phận giao dịch một 

cửa, một cửa liên thông để giải quyết các TTHC, làm tốt công tác tiếp dân thường 

xuyên và định kỳ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các 

hoạt động trợ giúp pháp lý. Tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố 

cáo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp 

tục phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05/2017/NQ-Th.U ngày 30/10/2017 của 

Ban thường vụ thành ủy về CCHC và Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng 

khóa XII ngày 25/10/2018 về sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. 

Kịp thời Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 vào quý I/2020 do sắp xếp tinh 

giảm bộ máy theo nghị quyết 156 của HĐND tỉnh. 

Phát huy tinh thần nội lực để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết HĐND và hoàn 

thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và nâng 

cấp giữ bền vững các tiêu chí về xây dựng NTM. 

 

Nơi nhận: 

- UBND Thành phố; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- CBCC; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Các thôn; 

-  Lưu: VT. 

- Gửi: Bản giấy và bản điện tử. 

UBND XÃ THẠCH HƯNG 
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