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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2016 và kế hoạch năm 2017 

–––––––––– 
 Căn cứ Công văn số 1070/SKHĐT-TH ngày 27/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Long về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 

kế hoạch năm 2017. 

 UBND huyện Vũng Liêm báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017, như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC 

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 

––––––––– 

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

1. Về thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế: 

1.1. Tín dụng: 

- Các Ngân hàng thương mại Huy động vốn 990 tỷ 249 triệu đồng (so cùng kỳ tăng 

7,32%), doanh số cho vay 1.307 tỷ 464 triệu đồng (so cùng kỳ tăng 33,8%). Ngân hàng chính 

sách xã hội: nguồn vốn huy động 14 tỷ 428 triệu đồng (so cùng kỳ tăng 38,9%); doanh số cho 

vay 20 tỷ 394 triệu đồng (so cùng kỳ tăng 40,5%) 

- Nợ đọng thuế 21 tỷ 420 triệu đồng, trong đó: khó thu 7,8 tỷ; số còn lại phải thu 13 tỷ 592 

triệu đồng (có khả năng thu 9,5 tỷ đồng).  

1.2. Thu – Chi ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 26 tỷ 733 triệu đồng 

đạt 40,1% dự toán năm (giảm 1,1%). Tổng chi ngân sách 224 tỷ 451 triệu đồng đạt 57,5% dự 

toán năm (giảm 5,5%). 

- Tình hình kê khai thuế của doanh nghiệp xu hướng giảm só với năm 2015 do một số 

doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả. 

- Các xã, thị trấn không còn thu lệ phí chứng thực Hợp đồng thế chấp tài sản đối với hộ gia 

đình, cá nhân vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (theo Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn). 

- Tiến độ thu thuế Phi nông nghiệp chậm do thực hiện Nghị định 118 của Chính phủ giảm 

50% đa số lập bộ đất ở đối với nông thôn 10.800dồng, chỉ thu 5.400 đồng. 

2. Thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế: 

2.1. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 

- Giá trị CN - TTCN 6 tháng đầu năm đạt 342 tỷ 452 triệu đồng đạt 48,99% kế hoạch năm, 

so với cùng kỳ tăng 14,16%. Một số sản phẩm chủ yếu của huyện như xay xát gạo, đan thảm lục 

bình, may, dệt chiếu, cửa sắt...hoạt động ổn định, tạo việc làm cũng như thu nhập cho các lao 

động nhà rổi ở địa phương. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 
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đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Tổ chức Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2016 có 

83 đại biểu tham dự, có 08 ý kiến phản ánh và được các ngành chuyên môn giải trình, giải quyết, 

nhìn chung các doanh nghiệp đồng thuận cao về chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước. 

- Cụm công nghiệp Phước Trường - Phước Thọ (Quới An), diện tích 48,696ha,  do Trung 

tâm phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, đã công bố quy hoạch ra dân. Chưa có 

kinh phí tạo mặt bằng sạch, nên khó khăn trong thu hút đầu tư. 

2.2. Sản xuất nông nghiệp – thủy sản: 

- Diện tích tự nhiên là 30.957 ha, diện tích đất nông nghiệp là 24.456 ha (trong đó có 

13.849 ha đất trồng cây hàng năm và 9.502 ha đất trồng cây lâu năm,…). Trong những năm qua 

trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được huyện chuyển dịch đúng hướng, phát triển nông nghiệp 

- thủy sản khá toàn diện trên cơ sở phát huy các tiềm năng và lợi thế của huyện, các loại giống 

cây trồng - vật nuôi đều được cải thiện và áp dụng vào sản xuất giúp tăng năng suất - chất lượng 

góp phần tăng giá trị nông nghiệp - thủy sản của huyện nhà. Tuy nhiên ngay từ đầu năm 2016 

huyện bị ảnh hưởng nhiều do hạn, xâm nhập mặn, dịch bệnh lở mồm lông móng xảy ra làm ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế của huyện, cụ thể: 

- Thiệt hại về cây trồng trên 225 tỷ đồng, chia ra từng loại cây trồng như sau: 

+ Cây lúa: Vụ đông xuân 2015 - 2016 thiệt hại năng suất trên 70% là 04 ha, thiệt hại từ 30 

- 70% là 652 ha còn diện tích còn lại giảm 10% năng suất so vụ đông xuân 2014 – 2015, ước 

thiệt hại do hạn, mặn gây ra khoảng 55 tỷ đồng. Vụ hè thu: thiệt hại dưới 30% là 1.432 ha, từ 30-

70%: 285 ha, trên 70%: 83 ha, ước thiệt hại khoảng 22,4 tỷ đồng. 

 + Cây màu: thiệt hại từ 30 - 50% là 500 ha và 33 ha thiệt hại hoàn toàn, ước thiệt hại 20 tỷ 

đồng. 

+ Cây ăn trái: thiệt hại dưới 30% là 3.570 ha, từ 30-70% là 622 ha, trên 70% là 308 ha, 

ước thiệt hại 130 tỷ đồng. 

- Bệnh lở mồm lông móng xảy ra trên 95 con bò của 32 hộ ở các xã Hiếu Thành, Trung 

Ngãi, Tân Quới Trung, Trung Thành,Trung Thành Đông, Thanh Bình. 

Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp và thủy sản thực hiện 1.670 tỷ 218 triệu đồng, so 

cùng kỳ giảm 4,85%. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: trồng trọt chiếm 66% (giảm 2,65%), 

chăn nuôi 26,9% (tăng 2,22%), dịch vụ 7,1% (tăng 0,43%). 

* Về nông nghiệp: 

- Cây lúa: Sản xuất 02 vụ lúa Đông xuân và Hè thu 28.702 ha đạt 72,5% kế hoạch năm, 

năng suất bình quân 5,73 tấn/ha, sản lượng 164.462 tấn; lúa Thu đông xuống giống 2.333 ha. 

Diện tích sản xuất cánh đồng lớn 2.924,4ha, chiếm 10% diện tích gieo trồng lúa. Duy trì mô hình 

sản xuất lúa theo công nghệ sinh thái gắn với bảo vệ môi trường ở xã Hiếu Nhơn 100 ha. 

- Cây màu, cây lác, trồng nấm rơm: Trồng màu 6 tháng đầu năm 1.784 ha đạt 55,7% kế 

hoạch năm (giảm 119,6 ha so cùng kỳ), trong đó diện tích luân canh lúa màu 697 ha (tăng 40 ha 

so cùng kỳ). Cây lác 275 ha (tăng 2ha). Diện tích rơm ủ nấm 498 ha (giảm 173 ha). Trồng cam 

sành diện tích 359,5ha (tăng 167ha). 

- Cây ăn trái: Diện tích cải tạo vườn kém hiệu quả 80ha, tổng diện tích vườn toàn huyện 

9.558ha, (chiếm 41% diện tích đất nông nghiệp), trong đó phát triển diện tích cam sành trồng 

trên đất ruộng 359,5ha và một số loại cây ăn trái chủ lực giá trị kinh tế cao như: xoài, sầu riêng, 

chôm chôm, bưởi da xanh, dừa, ca cao, . . . tập trung ở xã Thanh Bình, Quới Thiện, Trung 

Chánh, Tân Quới Trung năm nay giá trái cây ở mức khá cao nhưng do mặn xâm nhập làm ảnh 

hưởng đến 4.500 ha. Tiếp tục xây dựng kế hoạch phòng chống dịch chổi rồng và đã triển khai 

cho các xã, thị trấn thực hiện với một số giải pháp như: vườn nhỏ lẻ trồng để lấy bóng mát vận 

động nông dân đốn bỏ, vườn có diện tích lớn thì tổ chức tập huấn hướng dẫn cho nông dân thực 

hiện theo quy trình của cục Bảo vệ thực vật. 
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- Chăn nuôi: Tổng đàn bò 27.742 con đạt 95,7% kế hoạch năm (tăng 9,4%); đàn heo 

81.860 con đạt 81,9% (tăng 17,2%); đàn gia cầm 1.052.198 con đạt 83,5% (tăng 7%). 

- Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới có hiệu quả: 

+ Dự án “Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản theo hướng An toàn sinh học” quy mô 

280 con (02 con/hộ) ở 4 xã Quới An, Trung Chánh, Tân Quới Trung, Tân An Luông. Tổng mức 

đầu tư 425 triệu đồng.  

+ Dự án “Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi heo thịt sử dụng đệm lót sinh học” hỗ trợ 

cho các xã Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Chánh, Hiếu Nhơn quy mô 280 con. Tổng mức đầu 

tư 276 triệu đồng.  

+ Dự án “Hỗ trợ phát triển chăn nuôi vịt siêu thịt quy mô hộ theo hướng ATSH” thực hiện 

xã Tân An Luông, quy mô 2.200 con với 11 hộ tham gia. Tổng mức đầu tư 85 triệu đồng.  

+ Dự án “Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị thu gom rơm và xây dựng mô hình sản xuất nấm rơm 

theo tiêu chuẩn ATTP”: Hỗ trợ máy thu rơm: quy mô 01 cái tại xã Hiếu Nhơn. Tổng mức đầu tư 

130 triệu đồng.  

+ Dự án “áp dụng kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát 

thải khí nhà kính trong sản xuất lúa” quy mô 40ha (cấy 02ha, sạ thưa 38ha) tại xã Hiếu Phụng.  

- Thuỷ sản: Nuôi nhử thuỷ sản 1.136,7ha, đạt 53,6% kế hoạch (giảm 721 ha), trong đó 

nuôi ao mương vườn 1.010ha, nuôi cá tra xuất khẩu 126,7ha (trong đó đang nuôi 45,5ha, nuôi cá 

khác 2,9ha, treo ao 78,3ha). 

- Thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp: 

+ Trồng trọt: Diện tích tham gia cánh đồng lớn vụ đông xuân 2015 - 2016 là 2.847ha; Vụ 

hè thu là 2.924ha. Tiếp tục kết hợp tỉnh theo dõi dự án bưởi da xanh 30 ha (xã Thanh Bình và 

Quới Thiện) và 40,5ha ở các xã do huyện đầu tư năm 2015. Năm 2016 Trung tâm giống Vĩnh 

Long hỗ trợ cây giống bưởi da xanh, nhãn Edor, nhãn xuồng, sầu riêng ở 6 xã đã thẩm định vườn 

có 520 hộ đạt yêu cầu với 119ha, với số cây 29.705 cây; phát triển diện tích cam sành trồng trên 

đất ruộng 359,5ha. 

+ Chăn nuôi: Tiếp tục theo dõi kế hoạch phát triển đàn bò hỗ trợ vốn vay cho 82 hộ dân ở 

xã Trung Chánh và Quới An; qua 8 tháng đầu tư có khoảng 50% bò cái trong dự án đang mang 

thai khoảng tháng thứ 6 - 7. Nhờ mạng lưới cộng tác viên thú y xã làm tốt công tác tiêm phòng 

vaccin một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên bò, tiêu độc sát trùng chuồng trại thường 

xuyên, chăm sóc và nuôi dưỡng tốt nên sức khỏe đàn bò phát triển ổn định, không xảy ra bệnh 

đáng kể. 

- Xây dựng nông thôn mới: 

+ Công tác tuyên truyền: Tổ chức được 123 cuộc có trên 5.600 lượt người dự. Thực hiện 

thêm 5 tiêu chí, đạt 26,3% kế hoạch: Toàn huyện có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí; 1 xã đạt 17 tiêu chí; 

3 xã đạt 15 tiêu chí; 3 xã đạt 14 tiêu chí; 5 xã đạt 13 tiêu chí; 2 xã đạt 12 tiêu chí; 1 xã đạt 10 tiêu 

chí, bình quân 14,68 tiêu chí/ xã. 

+ Công tác huy động nguồn lực: Tổng số huy động thực hiện 101 tỷ đồng (trong đó vốn 

tỉnh 72 tỷ đồng, huyện 22 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp đất đai, cây trồng để xây dựng công 

trình thủy lợi, giao thông quy tiền 7 tỷ đồng). 

+ Nhận thức của người dân: tăng cường công tác tuyên truyền, phát động của các ngành, 

các cấp thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đa số người dân đã 

tự giác đóng góp công sức, đất đai, tiền của để xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông phục 

vụ sản xuất và dân sinh, công trình phúc lợi công cộng. 

2.3. Về dịch vụ: 
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- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 1.890 tỷ 851 

triệu đồng đạt 47,43% kế hoạch năm (tăng 8,94%). Dịch vụ lưu trú và ăn uống 342 tỷ 452 triệu 

đồng đạt 45,08% kế hoạch năm (tăng 4,71%). 

- Số lượng hành khách vận chuyển ước đạt trên 3.900.000 hành khách, hàng hoá vận 

chuyển đạt trên 1.100.000 tấn. 

2.4. Phát triển doanh nghiệp: Thành lập mới 10 doanh nghiệp, tạm ngưng 03 doanh 

nghiệp, giải thể 01 doanh nghiệp, tổng số đến nay 166 doanh nghiệp, Công ty, Hợp tác xã đang 

hoạt động. 

2.5. Các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp: Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về 

nông thôn tại xã Hiếu Thành có hơn 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia 30 gian hàng, 

phiên chợ được người dân nông thôn nơi đây hưởng ứng với khoảng 7.000 lượt người tham quan 

và mua sắm, doanh số ước đạt gần 500 triệu đồng. Ngoài việc hưởng ứng phong trào “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, phiên chợ còn là dịp để cho 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình đến với người 

tiêu dùng, mở rộng hệ thống phân phối để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho người dân tại vùng nông 

thôn. 

3. Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ: 

3.1. Giáo dục đào tạo: Tổng số học sinh 30.669 học sinh, so cùng kỳ giảm 175 học sinh, 

trong đó: bậc mầm non 5.591 học sinh, tiểu học 12.381 học sinh, trung học cơ sở 8.882 học sinh 

và Trung học phổ thông 3.993 học sinh); học sinh bỏ học 162 học sinh (trong đó bậc tiểu học 19 

học sinh, chiếm tỷ lệ 0,15% và trung học phổ thông 143 học sinh, chiếm tỷ lệ 1,58%). 

3.2. Khoa học công nghệ: Tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình quản lý dịch 

hại tổng hợp, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị bệnh do nấm phytophthora palmivora 

trên cây sầu riêng ở địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long”. Xây dựng nhãn hiệu tập thể 

“Bưởi da xanh Vũng Liêm” đến nay đã được đăng công báo công bố đơn hợp lệ và đang trong 

thời gian thẩm định nội dung đơn. 

4. Bảo đảm an sinh xã hội, văn hoá và các lĩnh vực xã hội khác: 

4.1. Bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết việt làm: 

+ Tạo việc làm mới cho 1.749 lao động đạt 69,96% kế hoạch năm; giới thiệu việc làm 

1.199 lao động, xuất khẩu 12 lao động 
1
 

+ Chi trả trợ cấp thường xuyên, trợ cấp 01 lần 3.380 đối tượng với số tiền 28 tỷ 736 triệu 

đồng 
2
. Trong dịp Tết  năm 2016, ngân sách đã chi thăm viếng, tặng quà cho 16.122 lượt đối 

tượng chính sách, trị giá quy tiền trên 3,1 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội 11.953 phần quà với số tiền 3,5 tỷ đồng. 

4.2. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân:  

- Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm miễn dịch đầy đủ đạt 41,47% kế hoạch (tăng 6,6%); tiêm 

vắc xin sởi mũi 2 cho trẻ 18 tháng tuổi đạt 45,72% (tăng 3,82%); chương trình phòng chống suy 

dinh dưỡng số trẻ được cân đạt 98,7%. Xảy ra 191cas bệnh tay - chân - miệng (giảm 142 cas); 37 

cas sốt xuất huyết, (tăng 07 cas) và 33 cas bệnh quai bị. Tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực 

phẩm 62 cơ sở, kết quả nhắc nhỡ 17 cơ sở. Các Đoàn Y -Bác sĩ tình nguyện khám bệnh và cấp 

thuốc miễn phí cho 2.367 lượt người và 324 phần quà, ước tổng kinh phí trên 226 triệu đồng 
3
. 

                                                 
1 Nhật Bản 09 lao động; Hàn Quốc 02 lao động; Malaysia 01 lao động. 
2 Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 3.271 đối tượng chính sách và người tham gia hoạt động kháng chiến bị ảnh 

hưởng chất độc hóa học với số tiền 27 tỷ 399 triệu đồng; chi trợ cấp 1 lần 109 đối tượng số tiền 1 tỷ 337 triệu đồng 
3 Đoàn Y – Bác sĩ do Hội Chữ thập đỏ Quận 9, Thành phố HCM khám 250 lượt, kinh phí 20 triệu đồng; Công ty CP tập đoàn 

Lộc Trời phối hợp với Đoàn Y – Bác sĩ Thành phố HCM khám 774 lượt, kinh phí 109 triệu đồng; Đoàn Y – Bác Thiện nguyện 

Thành phố Cần Thơ khám 280 lượt, kinh phí 16,8 triệu đồng; Đoàn Y – Bác sĩ do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh khám 280 lượt, 

kinh phí 18,6 triệu đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời phối hợp Y Bác si Bệnh viện Quận 2 khám 420 lượt. kinh phí 31,5 



 5 

- Tổng số khám chữa bệnh 242.224 lượt, trong đó khám BHYT: 197.328 lượt. 

4.3. Phát triển văn hoá, thể dục thể thao: 

Xây dựng và triển khai thực hiện 09 chương trình văn nghệ đặc biệt mừng Đảng – mừng 

Xuân gắn với các cuộc hội thi, hội diễn 
4
, kết quả trao 69 giải cá nhân, 23 giải cho các đơn vị đạt 

giải. 

Công nhận danh hiệu văn hóa 132/134 cơ quan, đơn vị, chợ, bến xe; 49/50 cơ sở thờ tự; 09 

chợ, 20 trạm y tế đạt chuẩn văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa"; công nhận các xã Hiếu Nghĩa, Trung Ngãi, Trung Nghĩa đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 

tuyến đường văn minh Nam kỳ Khởi nghĩa thị trấn Vũng Liêm và 12 ấp đạt văn hóa 3 năm, 7 ấp 

văn hóa 5 năm nâng tổng số hiện nay có 154 ấp đạt văn hóa 3 năm 5 năm. Xây dựng kế hoạch 

khảo sát, góp ý việc xây dựng ấp – khóm văn hoá tiêu biểu (sáng, xanh, sạch, đẹp) năm 2016. 

5. Tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: 

- Tổ chức thu hồi 26 trường hợp với diện tích 11.235 m
2
 đất của hộ gia đình để xây dựng 

trường học vè đường giao thông. 

- Giao 21 trường hợp với diện tích 1.775m
2
. 

- Chuyển mục đích: 

+ Không có xin phép 33 hồ sơ. 

+ Có xin phép 51 hồ sơ (trong đó riêng lẻ 45 hồ sơ, Vlap 03 hồ sơ). 

- Thực hiện dự án Vlap: thẩm định 84.441 hồ sơ (trong đó: đủ điều kiện 66.223hồ sơ, 

không đủ điều kiện 18.218 hồ sơ), tổng số giấy chứng nhận đã ký 54.040 giấy, trong đó phát cho 

người dân 29.692 giấy đạt 54,9%. 

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp 

huyện; tiến hành lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện.   

- Kiểm tra khai thác cát sông 39 cuộc, kết quả: xử phạt 03 trường hợp số tiền 28 triệu đồng. 

Tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường đột xuất 08 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại 08 xã, 

kết quả: phát hiện 02 hộ vi phạm xử phạt 2,5 triệu đồng 

6. Quản lý quy hoạch: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và điều chỉnh mở rộng quy hoạch Trung tâm thương mại dịch vụ – 

Nhà phố chợ thị trấn Vũng Liêm. 

7. Thông tin truyền thông: Tuyên truyền phổ biến về chủ trương của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước; Đại hội toàn quốc  lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

8. Quốc phòng an ninh, nội chính: 

8.1. Quốc phòng, an ninh: 

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; vi phạm phát luật xảy ra 137 vụ vi phạm 
5
, làm 

chết 19 người, bị thương 24 người, thiệt hại tài sản 1 tỷ 651 triệu đồng, so cùng kỳ tăng 22 vụ, số 

người chết tăng 03 người, bị thương giảm 13 người; trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 

                                                                                                                                                             
triệu đồng và Đoàn Y Bác sĩ nhóm những người bạn Thành phố Hồ Chí Minh khám 363 lượt và 324 phần  quà, kinh phí 29,55 

triệu đồng. 
4 “Tiếng hát Măng non”, Hội thi Múa lân; hội thi sinh vật cảnh; hội thi tiếng hát karaoke; đêm giao lưu đờn ca tài tử tại Khu 

tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; tổ chức tốt đêm văn nghệ đặc biệt mừng Đảng - mừng xuân 2016 và phục vụ 

các hoạt động kỷ niệm, hội thi của các ngành, có 20 trường mầm non thuộc 20 xã – thị trấn với 80 tiết mục tham dự, có trên 117 

tác phẩm bon sai, kiểng tự do, mai vàng, hoa lan, tiểu cảnh non bộ, gà tre đẹp, 14 đội lân với 180 vận động viên và 28 thí sinh 

tham gia. 
5 Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội 50 vụ, kinh tế 11 vụ, ma túy 02 vụ, môi trường 20 vụ, tai nạn giao thông 22 vụ, triệt xóa 28 

vụ tệ nạn xã hội, tai nạn khác 04 vụ.  
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22 vụ làm chết 13 người, bị thương 18 người, thiệt hại tài sản 91 triệu đồng, so cùng kỳ giảm 06 

vụ, số người chết tăng 01 người, bị thương giảm 11 người. 

Chỉ đạo hoàn thành công tác gọi thanh niên nhập ngũ năm 2016, kết quả giao quân 221/221 

tân binh đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao 
6
; đăng ký thanh niên tuổi 17 đạt 100%; triển khai kế hoạch 

xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2016 – 2020, tổng kết công tác diễn tập cấp xã 

năm 2015 và triển khai ý định diễn tập phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, tác chiến khu vực 

phòng thủ cấp xã, xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến khu vực phòng thủ ngành huyện và tổ 

chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016, hoàn chỉnh 38 hồ sơ đủ điều kiện dự thi tuyển sinh quân 

sự. 

8.2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại: Tổ chức tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo 

UBND huyện và thường xuyên của Ban Tiếp công dân huyện được 125 lượt người với 87 vụ 

việc khiếu nại, phản ánh, yêu cầu, kiến nghị (so cùng kỳ giảm 81 người, số vụ việc giảm 16 vụ 
7
), không phát sinh khiếu nại đông người và đơn tố cáo. Tiếp nhận 17 đơn khiếu nại (tăng 13 

đơn), đã giải quyết 04/08 đơn thuộc thẩm quyền, trả đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ 

quan có thẩm quyền 09 đơn không thuộc thẩm quyền. Tiếp nhận và hoàn trả 4.068/4.068 hồ sơ 

hành chính các loại. 

8.3. Công tác nội chính: 

8.3.1. Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ 

Điều động bổ nhiệm 02 Phó Trưởng phòng và quyết định bổ nhiệm 06 hiệu Trưởng và Phó 

Hiệu Trưởng; ban hành 21 quyết định bổ nhiệm có thời hạn Hiệu trưởng, Hiệu Phó các điểm 

trường; quyết định 10 trường hợp công nhận hết thời gian tập sự cho giáo viên, 03 quyết định 

hướng dẫn tập sự, 02 quyết định nghỉ hưu, 30 quyết định xét tuyển viên chức. Quyết định 01 

trường hợp cho thôi việc viên chức; thuyên chuyển 03 viên chức ngành giáo dục; quyết định cho 

thôi 01 công chức. 

8.3.2. Công tác cải cách thủ tục hành chính: 

8.3.3. Công tác thi đua – khen thưởng: tặng giấy khen cho 41 tập thể và 37 cá nhân có 

thành tích đóng góp xây dựng quê hương; 421 tập thể và 646 cá nhân có thành tích trong các 

phong trào thi đua. Quyết định công nhận 9 chợ, 152 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 

2015. Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 47 tập thể; danh hiệu lao động tiên tiến cho 255 cá 

nhân; danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 177 cá nhân; Tặng Giấy khen UBND huyện 32 tập thể 

đạt nhất khối; hạng nhì và ba cụm, khối 

- Đề nghị khen thưởng danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc cho 04 đơn vị; danh hiệu Cờ thi đua 

Chính phủ cho 02 đơn vị; danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 24 tập thể; Bằng khen UBND 

tỉnh cho 10 tập thể; Bằng khen UBND tỉnh cho 73 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

cho 38 cá nhân; Bằng khen TTCP cho 2 cá nhân; Huân chương lao động hạng ba cho 01 cá nhân; 

Huân chương lao động hạng nhì cho 01 cá nhân; truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng 

cho 78 Mẹ 

 * Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chi phối nhiều thời gian cho việc chỉ 

đạo phòng chống thiên tai hạn - xâm nhập mặn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2020, nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành của Huyện uỷ, 

HĐND và UBND huyện nên kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; bên cạnh đó nhờ sự 

quyết tâm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của 

huyện đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: 

                                                 
6 Trong đó: Giao cho Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4: 145 tân binh, Lữ đoàn công binh 25 - Quân khu 9: 40 tân binh, Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh: 10 tân binh, Công an tỉnh 26 tân binh; về chất lượng đảng viên 1, tỷ lệ 0,45%, trung cấp, cao đẳng và đại học 28, tỷ lệ 

12,67%, thanh niên tình nguyện đạt 100% 
7 Tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện: tiếp 15 lượt người với 04 vụ việc; Ban Tiếp công dân huyện tiếp 110 lượt người 

với 83 vụ việc 
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Thực hiện đạt và vượt 08 chỉ tiêu chủ yếu, 02 chỉ tiêu trên 95%, 03 chỉ tiêu đạt trên 50%, 

03 chỉ tiêu đạt dưới 50% và 03 chỉ tiêu cuối năm mới đánh giá được. 

Vụ lúa Đông xuân năm nay tuy năng suất giảm 0,12tấn/ha so với vụ lúa Đông xuân năm 

2014-2015, nhưng giá lúa tăng 5 -10%, lợi nhuận đạt 27 – 30%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu 

dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt khá so kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. 

Tổ chức họp mặt, chúc Tết, thăm viếng và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công 

với nước, các hộ nghèo, đặc biệc là công tác vận động quà Tết cho hộ cận nghèo được đảm bảo 

mọi người, mọi nhà đều có Tết. 

Hoàn thành công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao cả về số lượng và chất lượng. 

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, công tác tuyên truyền và tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Tết cổ truyền Chôl Chnăm 

Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, tham gia Ngày hội văn hóa – thể thao đồng bào dân tộc 

Khmer tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII năm 2016 đạt một số kết quả đáng khích lệ. 

Tình hình an ninh chính trị giữ vững và ổn định. Công tác tiếp dân của lãnh đạo UBND 

huyện được duy trì; cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. 

* Bên cạnh các mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: 

Tình hình biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa bàn huyện Vũng Liêm, đã 

tác động đến sản xuất, môi trường và sinh hoạt của người dân trong huyện; các mô hình trong tái 

cơ cấu nông nghiệp như: Sầu riêng, bưởi da xanh, xoài xiêm núm, bắp lai được quan tâm chỉ 

đạo, tuy nhiên cây trồng bị vàng lá và chết cây (sầu riêng) do ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn; sản 

xuất vụ lúa Hè thu xuống giống chậm và không đồng loạt, tạo điều kiện sâu bệnh phát triển, việc 

phòng trị gặp nhiều khó khăn; công tác chỉ đạo phòng chống triều cường, hạn, mặn còn lúng 

túng, ý thức người dân chưa cao. 

Bệnh lở mồm long móng trên đàn bò còn xảy ra với số lượng nhiều (95 con); công tác nắm 

tình hình của ngành chuyên môn về xã hội hoá trong tiêm phòng trên đàn gia súc chưa sâu. 

Thu thuế và ngân sách nhìn chung về mặt tổng thể đạt khá, tuy nhiên giảm so với cùng kỳ, 

bên cạnh đó một số nguồn thu còn thấp: Phí lệ phí, thuế trước bạ, thuế công thương nghiệp ngoài 

quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; chưa hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài. Nợ 

đọng thuế 21 tỷ 420 triệu đồng, trong đó: khó thu 7,8 tỷ; số còn lại phải thu 13 tỷ 592 triệu đồng 

(có khả năng thu 9,5 tỷ đồng), sự phối hợp giữa ngành thuế và các xã, thị trấn chưa chặt chẻ. 

Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản năm 2016 còn chậm, nhất là các công 

trình xây dựng trường học thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (còn 02 công trình 

chưa hoàn thành hồ sơ đấu thầu). 

Tình hình khám chữa bệnh được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên số lượng Bác sĩ bố trí ở tuyến 

xã còn thiếu; bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết tăng so với cùng kỳ, xảy ra 14 trường hợp 

bệnh quai bị đối với học sinh và giáo viên; công tác tiêm chủng mở rộng giảm; việc phối hợp rà 

soát tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt 

đất chưa chặt chẽ. Điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đa chiều, giai đoạn 

2016-2020 ở một số địa phương ít quan tâm và chưa tập trung chỉ đạo dẫn đến việc thực hiện 

chậm so với kế hoạch đề ra. 

Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tăng so cùng kỳ, đặc biệt là tội phạm trộm 

cắp tài sản, cướp tài sản và cố ý gây thương tích, tệ nạn ma túy có chiều hướng diễn biến phức 

tạp, tai nạn giao thông tuy giảm về số vụ nhưng số người chết tăng. Công tác thi hành án dân sự 

về tiền và tài sản giải quyết xong đạt chưa cao. 
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II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI NĂM 2016. 

Dự báo kế quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 (theo Nghị quyết của HĐND 

huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016). 

STT Chỉ tiêu chủ yếu 
Kế hoạch 

năm 2016 

Thực hiện 

6 tháng 

Ước thực hiện 

cả năm 2016 

1 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 

(triệu đồng) – SS 2010. 

Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

- Trong đó: 

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng (triệu đồng) 

Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

 

3.832.919 

2,5 

 

3.554.137 

2,6 

 

1.670.218 

- 

 

1.511.885 

- 

 

3.605.189 

- 3,59 

 

3.340.608 

- 3,56 

2 Giá trị sản xuất công nghiệp tăng (triệu đồng) - SS 

2010. 

Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

 

635.925 

14 

 

342.452 

- 

 

636.255 

+ 14,06 

3 Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng (triệu đồng) – Giá 

hiện hành. 

Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

 

3.920.982 

12 

 

1.890.851 

- 

 

3.875.120 

+ 10,69 

4 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng (triệu 

đồng) – Giá hiện hành. 

Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

 

686.214 

12 

 

324.430 

- 

 

667.350 

+ 8,92 

5 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (triệu 

đồng) 

66.650 31.411 59.840 

6 Tổng chi ngân sách địa phương (triệu đồng) 395.930 220.357 472.411 

7 Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng) 29 - 29 

II CHỈ TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG    

8 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%) 0,8 - 1 0,34 0,84 

9 Giảm tỷ lệ hộ nghèo (%/năm) 1 - 1 

10 Tạo thêm việc làm mới cho người lao động (Người) 2.500 1.749 2.600 

11 Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) 

- Trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ (%) 

39,5 

15,2 

38 

14,5 

39,5 

15,2 

12 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn (%) 11,56 11,56 11,08 

13 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (%) 73 71 73 

14 Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo (%) 100 100 100 

15 Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (%) 100 100 100 

16 Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý, Trong đó: 

 - Khu vực đô thị (%) 

 - Khu vực nông thôn (%) 

 

60 

47 

 

82 

48 

 

85 

49 

17 Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia 

(%) 

Trong đó: điện kế chính (%) 

99,6 

 94,75 

99,68 

95,82 

99,68 

95,82 

18 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ hệ thống nước máy tập 

trung 

 - Thành thị: (%) 

 - Nông thôn: (%) 

 

 

99,6 

61,0 

 

 

99,65 

61,8 

 

 

99,65 

62 

19 Xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt thêm (tiêu 

chí) 

- Tân An Luông (hoàn thành 19/19 tiêu chí) 

- Phấn đấu xã Trung Hiệp hoàn thành 19/19 tiêu 

chí 

- Các xã còn lại (13 xã) 

 

19 

02 

 

04 

13 

 

05 

- 

 

- 

05 

 

17 

02 

 

04 

11 

 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2016. 
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Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sơ kết đánh giá rút 

kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, mở rộng cánh đồng lớn ở các xã có điều kiện; 

thu hồi nợ cây ca cao của dân từ năm 2007 - 2011. Tổ chức tập huấn cho điều tra viên và ra quân 

cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản trên phạm vi toàn huyện, tổng  hợp báo cáo 

về tỉnh đúng quy định. 

Thực hiện tốt quy định về phòng, chống thiên tai, tổ chức thực hiện trực 24/24 giờ để theo 

dõi diễn biến mưa bão, triều cường; thông báo kịp thời cho nhân dân phòng tránh; tiếp tục kiểm 

tra, chỉ đạo các xã – thị trấn hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và cứu trợ kịp thời những 

trường hợp bị thiên tai. 

Phối hợp tỉnh mời gọi đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Phước Trường - Phước Thọ; điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến công nghiệp dọc sông Măng Thít, Quốc lộ 53 và các đường tỉnh; 

hoàn thành thủ tục và đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng Trung tâm thương mại tại xã Trung Thành.  

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

hàng giả và gian lận thương mại giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành động thực hiện đề 

án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” giai đoạn 2016-2020;  

Thực hiện nghiêm túc dự toán thu- chi ngân sách năm 2016; tăng cường chỉ đạo thu thuế 

và các loại phí lệ phí; khai thác tốt nguồn thu, rà soát các hộ nợ thuế kéo dài để có kế hoạch truy 

thu và kiên quyết xử lý các hộ cố tình không nộp, các nguồn thu phải đăng nộp vào Kho bạc kịp 

thời; thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh; phấn 

đấu nợ đọng thuế dưới 5% so tổng thu; triển khai lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và dự 

toán thu – chi ngân sách năm 2017. 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Trung tâm thương mại dịch vụ – nhà phố chợ thị trấn Vũng 

Liêm (lần 2); điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 2016 – 2020 và kế hoạch năm đầu 2017; xây 

dựng và thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng; thanh quyết toán các công trình hoàn thành, 

giải phóng mặt bằng khởi công các công trình mới được bố trí vốn. Lập hồ sơ thủ tục chuẩn bị 

đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và thực hiện dự án các công trình xây dựng cơ bản năm 2017. 

Tập trung huy động nguồn lực đầu tư các công trình giao thông trong nội ô thị trấn Vũng Liêm 

tạo động lực phát triển thị trấn Vũng Liêm phấn đấu đến cuối năm đạt tiêu chí đô thị loại IV, hoàn 

thành quy hoạch trung tâm xã Tân An Luông để xây dựng đô thị loại V. 

Tập trung chỉ đạo xã Tân An Luông và Trung Hiệp thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí; 

chỉ đạo các xã còn lại thực hiện đạt các tiêu chí đã đăng ký năm 2015. 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 

(giai đoạn 2016-2020) theo phương pháp đa chiều; tập huấn và tổ chức điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2016; tăng cường công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu 

việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động đào tạo nghề, liên kết phối hợp các cơ sở đào tạo 

nghề với các doanh nghiệp để đào tạo theo đơn đặt hàng.  

Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 27/7, 70 năm cách 

mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 71 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 11 năm ngày 

hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 94 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, 76 năm ngày 

Nam kỳ Khởi nghĩa; tăng cường công tác quản lý kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn 

hóa, các điểm hoạt động Internet; thực hiện tốt công tác phối hợp và tham dự tốt các hội thi, hội 

diễn do tỉnh tổ chức. Hoàn thành kế hoạch phát triển du lịch huyện Vũng Liêm giai đoạn năm 

2015-2020, định hướng đến năm 2030. Tổ chức kỷ niệm 71 năm (28/8/1945 và 28/8/2016) Ngày 

thành lập Văn phòng HĐND & UBND. 

Kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, sắp xếp lại cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, 

bổ sung trang thiết bị, chuẩn bị chu đáo cho năm học mới 2016 – 2017; tăng cường chỉ đạo thực 
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hiện tốt kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020; nâng chất lượng phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong nhà trường, phổ cập giáo dục ở các bậc học. Xây dựng hoàn thành 14 công 

trình trường phổ cập giáo dục mầm non.  

Tổ chức họp xét danh mục và triển khai các đề tài năm 2016; tổ chức kiểm định đình kỳ 

phương tiện đo lường và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo lường của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh; triển khai kế hoạch ứng dụng mô hình nuôi cá thát lát còm ghép cá sặc rằn tại xã 

Hiếu Thành. 

Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và các chương trình lồng ghép, tập trung chỉ 

đạo phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm trên người nhất là bệnh sốt xuất huyết, sốt phát ban sởi, 

tay - chân - miệng, bệnh cúm A; tăng cường kiểm tra hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an 

toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh ăn uống, chỉ đạo thực hiện tốt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã giai đoạn 2011 - 2020. 

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, quyết tâm phấn đấu đến cuối 

năm tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73%, trong đó hộ cận nghèo đạt 100%. 

Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, kiểm tra quản lý 

chặt chẽ việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm lễ 27/7; 

chi trợ cấp 1 lần truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ Lão thành cách mạng Tiền khởi 

nghĩa, mua bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Nâng cao chất 

lượng thực hiện các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em, duy trì và nhân rộng các mô hình 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công toàn diện các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm 

tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy hàng năm, kỷ niệm 71 năm ngày thành lập lực lượng 

Công an nhân dân và 11 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; sơ kết công tác phòng 

chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm.  

Hoàn thành công tác tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

theo kế hoạch, xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến khu vực phòng thủ ngành huyện, diễn tập 

phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, tác chiến khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn cấp xã; đăng ký và quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự 

cho công tác tuyển quân năm 2017; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

55/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Phần thứ hai 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 

–––––––––– 

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 

2017 

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017   

STT Chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính KH năm 2017 

1 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng  

- Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 

% 3,0 

3,1 

2 Giá trị sản xuất công nghiệp tăng % 15 

3 Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng  % 15 

4 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng  % 17 

5 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  triệu đồng 72.189 

6 Tổng chi ngân sách địa phương  triệu đồng 727.910 

7 Thu nhập bình quân đầu người  triệu đồng 35 

8 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1 
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9 Giảm tỷ lệ hộ nghèo  %/năm 0,5 

10 Tạo thêm việc làm mới cho người lao động Người 2.500 

11 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

- Trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ  

% 41,7 

16,4 

12 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn  % 11,41 

13 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  % 77,8 

14 Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo  % 100 

15 Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1  % 100 

16 Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý, Trong đó: 

 - Khu vực đô thị  

 - Khu vực nông thôn  

%  

67 

49 

17 Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia  

Trong đó: điện kế chính  

% 99,7 

96 

18 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ hệ thống nước máy tập trung 

 - Thành thị:  

 - Nông thôn:  

%  

97 

65 

19 Xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt thêm 

- Trung An (hoàn thành 19/19 tiêu chí) 

- Trung Ngãi (hoàn thành 19/19 tiêu chí) 

- Các xã còn lại (11 xã) 

tiêu chí 18 

04 

04 

11 

 

III. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC 

1. Phát triển kinh tế 

Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững; tiếp tục nhân 

rộng các mô hình có hiệu quả.  

Ổn định diện tích trồng lúa trên địa bàn, tăng diện tích cánh đồng lớn ở các địa phương có 

điều kiện. Mở rộng diện tích cây màu, tập trung chú trọng phát triển màu lương thực, sản xuất 

rau an toàn; giữ diện tích vườn cây ăn trái, cải tạo vườn kém hiệu quả, thành lập vùng sản xuất 

tập trung chuyên canh một số loại cây có giá trị về kinh tế ở các xã Thanh Bình, Quới Thiện, 

Quới An, Tân An Luông, Trung Chánh. 

 Phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, quy mô trang trại, gắn với tiêm phòng 

dịch bệnh và đảm bảo môi trường sinh thái. Tăng cường công tác kiểm tra vận chuyển, mua bán, 

giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. 

Tận dụng mặt nước mương vườn, bãi bồi, ruộng lúa để nuôi, nhữ thuỷ sản theo định hướng 

thâm canh và bán thâm canh góp phần tăng giá trị sản xuất, tăng thu nhập; vận động các nhà đầu 

tư tiếp tục nuôi cá tra xuất khẩu. 

Vận động các cơ sở sản xuất, CN-TTCN đầu tư kinh phí cải tiến thiết bị máy móc mở rộng 

thêm ngành nghề, đăng ký thương hiệu hàng hoá. Khuyến kích các thành phần kinh tế đầu tư 

phát triển ngành nghề nông thôn. 

Mời gọi đầu tư xây dựng chợ xã Tân An Luông, Quới An để phát triển mạng lưới buôn 

bán, bán lẻ hàng hóa vùng nông thôn, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt; củng cố, mở rộng, 

nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ 

tầng thương mại và các loại hình dịch vụ, hệ thống phân phối nhằm kích cầu tiêu dùng của người 

dân; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách theo phân cấp ngay từ đầu năm để sớm 

hoàn thành theo kế hoạch, rà soát các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khuyến 

khích phát triển sản xuất kinh doanh; nuôi dưỡng nguồn thu, khai thác các nguồn thu mới; đảm 

bảo nợ đọng dưới 5% so tổng thu, thu đăng nộp và quyết toán kịp thời. Trong quản lý chi ngân 

sách, chi đúng dự toán được giao, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu nhất là chi quản lý hành 
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chính; thực hiện đủ các chính sách mới theo quy định; tiếp tục thực hiện khoán biên chế, khoán 

chi hành chính, thực hiện nghiêm chế độ công khai tài chính, chi đúng quy định về chế độ công 

tác phí, hội nghị, tiếp khách.  

Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ an 

ninh quốc phòng, xây dựng giao thông nông thôn, thuỷ lợi,…; vận động nguồn tài trợ của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài huyện, các tổ chức phi Chính Phủ để đầu tư phát triển và thực hiện 

chính sách an sinh xã hội. 

2. Phát triển xã hội 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; khuyến khích người mới thoát nghèo, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo chủ động phát huy nội lực của gia đình kết hợp với đầu tư hỗ trợ của nhà 

nước và cộng đồng, nổ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, hạn chế phát sinh hộ nghèo mới. 

Thực hiện đúng và kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách 

mạng; huy động mọi nguồn lực trong xã hội chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của 

người có công, gia đình đối tượng chính sách; tiếp tục thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 

người có công với cách mạng.    

Nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh cho nhân dân; tiếp tục củng cố và duy trì phát 

triển mạng lưới y tế ấp, khóm, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Chỉ đạo thực hiện tốt 

các chương trình y tế quốc gia và các chương trình lồng ghép, chủ động phòng - chống các loại 

dịch bệnh nguy hiểm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương 

trình hành động dân số giai đoạn 2011 - 2020, thực hiện tốt chuẩn quốc gia về chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, tiếp tục duy trì mức sinh thấp, phù hợp và bền vững.  

Thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, nâng cao chất lượng dạy và học theo chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học 

(SEQAP), giữ vững và nâng chất lượng phổ cập giáo ở các bậc học; xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia.  

Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi để 

ngâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp và của nông dân.. 

Giữ vững và nâng chất lượng các khu dân cư, ấp - khóm, xã - thị trấn văn hoá đã được 

công nhận, phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, quan tâm chỉ đạo thực 

hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, dân 

số - gia đình trẻ em và bình đẳng giới. Xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái ở Thanh Bình, 

Quới Thiện và du lịch làng nghề kết hợp với các công trình văn hóa lịch sử phục vụ cho tham 

quan, du lịch 

3. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động 

ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý, kiểm tra kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về 

khai thác cát sông, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi gia súc, nuôi thuỷ sản gây ô nhiễm 

môi trường.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động triển khai thực hiện 

tốt các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tay nhằm giảm thấp nhất mức thiệt hại về người, 

tài sản của nhà nước và nhân dân.  

Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án “Hoàn thiện và hiện đại hóa 

hệ thống quản lý đất đai Việt Nam" (gọi tắt dự án VLAP). Triển khai thực hiện thu gom rác thải 

trên địa bàn. 

4. Về cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí 
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 Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng 

tin gọn, rà soát, phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng đơn vị, đảm không chồng 

chéo, hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính 

Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục duy trì, cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

ISO theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008. Triển khai thực hiện dự án 01 cửa – 01 cửa liên thông 

hiện đại cấp huyện, mở rộng áp dụng gởi văn bản điện tử có chữ ký số. 

Tổ chức thanh tra trên các lĩnh vực; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 

và phòng chống tham nhũng. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng luật các vụ việc không để tồn 

đọng, kéo dài, phấn đấu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng 

bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự đúng 

theo luật định không để vụ việc kéo dài và khiếu nại vượt cấp. 

5. Về quốc phòng, an ninh. 

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán 

và các ngày lễ lớn trong năm; tăng cường công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc, tuần tra kiểm soát lập lại trật tự an toàn giao thông.  

Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác gọi thanh niên nhập ngũ năm 2017 đạt chỉ tiêu tỉnh 

giao; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các 

đối tượng, kiện toàn và củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo về quân số 

và chất lượng theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế 

hoạch năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh 

Long./. 
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