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I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN: 

- Tham dự các cuộc hội, họp ở tỉnh: Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân 

và vận động viện trợ phi Chính phủ năm 2016; hội nghị tập huấn, triển khai hướng dẫn 

công tác bầu cử Trưởng, Phó trưởng ấp – khóm và Ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm 

kỳ 2017-2019; giải quyết đơn khiếu nại của công dân ở ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu; 

tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Đại 

hội Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long lần 5 nhiệm kỳ 2016-2021; họp triển khai thực hiện Dự 

án nạo vét kênh Mây Phốp – Ngã Hậu và dự án cống Vũng Liêm; tổng kết công tác 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2016; họp mặt 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt 

Nam 27/02; tổng kết cụm thi đua 04 huyện năm 2016. 

- Tiếp và làm việc với các tổ chức: Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND 

tỉnh về khảo sát mở rộng đầu tư xây dựng Khu lăng mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc 

Hầu ở xã Thanh Bình; đoàn khảo sát của Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh về kết 

quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới xã Trung Hiệp; Ban quản lý dự án nông nghiệp 

tỉnh về điều chỉnh thiết kế tuyến đường cơ giới nội đồng kênh 60; Thanh tra tỉnh về giải 

quyết khiếu nại ở xã Quới Thiện; Sở Tài nguyên và môi trường và doanh nghiệp về đầu 

tư du lịch sinh thái ở xã Trung Thành Đông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

thống nhất danh mục đầu tư các công trình giai đoạn 2017-2020; Các doanh nghiệp khai 

thác cát sông trên địa bàn huyện.  

- Tham dự các cuộc họp ở huyện: Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban 

Thường vụ Huyện uỷ; hội ý Thường trực Huyện uỷ; Câu lạc bộ hưu trí huyện tổng kết 

năm 2016; hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của huyện. 

- Chủ trì và chỉ đạo các cuộc hội, họp: Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội trại tòng 

quân; họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2017; Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư các công trình thuỷ lợi, trường học và trụ sở làm việc; hội nghị tổng kết 

phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá của huyện năm 2016; Lễ tiển đưa công 

dân lên đường nhập ngũ năm 2017 và Hội trại tòng quân; triển khai công tác bầu cử 

Trưởng, Phó trưởng ấp – khóm và thành viên Ban thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 

2017-2019; tổng kết công tác nông nghiệp, kinh tế tập thể năm 2016; tổng kết công tác 

Tư pháp và Hội luật gia năm 2016. 

Trong tháng, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành 901 văn bản 
1
. 

1. VỀ KINH TẾ: 

1.1. Sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản: 

                     
1 Gồm: 63 công văn, 797 quyết định, 06 thông báo, 12 giấy mời, 10 báo cáo, 13 tờ trình 
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Tiếp tục theo dõi các mô hình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp như cánh đồng lớn 

sản xuất lúa, bưởi da xanh, xoài xiêm núm và dự án chăn nuôi bò ở các xã. 

Thu hoạch vụ lúa Đông xuân 3.860ha, nâng tổng số 7.366ha đạt 55,7% diện tích 

xuống giống, năng suất bình quân 5,8tấn/ha, so với vụ lúa cùng kỳ về năng suất giảm 

1,0tấn/ha, về giá lúa tăng 10-15%, lợi nhuận đạt 20-25%/ha; giai đoạn đòng - trổ 1.279ha, 

chín 4.516ha; vụ lúa Hè thu xuống giống 3.611ha đạt 29% kế hoạch.  

Diện tích gieo trồng màu 373ha, nâng tổng số 867ha (trong đó diện tích luân canh 

lúa màu 300ha); cây lác 297ha; rơm để ủ nấm 457ha; diện tích vườn cải tạo 12ha, lập 

vườn mới 47ha, nâng tổng số 9.575ha (chiếm 38,9% diện tích đất nông nghiệp). 

Đàn gia súc, gia cầm giảm so với cuối năm 2016 
2
. Tiêm phòng đợt 1 trên đàn gia 

súc đạt 2,49% (đàn heo: tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đạt 1,9% tổng đàn, tai xanh 

đạt 4,9%; đàn bò: lở mồm long móng đạt 0,67%); đàn gia cầm đạt 43,5% tổng đàn (gà 

đạt 50% tổng đàn; vịt đạt 37% tổng đàn). 

Độ mặn xuất hiện ngày 22/02/2017 là 1,8‰ tại vàm Nàng Âm, 2,5‰ tại vàm Vũng 

Liêm, 1,7‰ tại chợ Vũng Liêm; Cháy nhà xảy ra 01 trường hợp tại ấp Rạch Đôi, xã Tân 

Quới Trung (02 quán và 01 kho chứa hàng), thiệt hại về tài sản khoảng 43 triệu đồng, 

không thiệt hại về người; ngành chức năng tiến hành thẩm định, kết quả không thuộc diện 

hỗ trợ. 

1.2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ: 

Tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2017 có 67 đại biểu tham dự, có 04 ý kiến 

phản ánh và được ngành chuyên môn giải trình. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp thực hiện trong tháng 58 tỷ 576 triệu đồng, nâng tổng số 117 tỷ 152 triệu 

đồng đạt 15,12% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 13,78%. 

Tổ chức kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước, trong, sau 

Tết Nguyên đán với trên 839 hộ, kết quả nhắc nhỡ 32 trường hợp, lập biên bản xử phạt 

hành chính 05 trường hợp. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện 355 tỷ 308 triệu 

đồng, nâng tổng số 690 tỷ 456 triệu đồng đạt 15,91% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 

7,35%; Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước thực hiện 63 tỷ 880 triệu đồng, nâng 

tổng số 132 tỷ 450 triệu đồng đạt 17,30% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 16,24%. 

1.3. Tài chính, tín dụng: 

Thu ngân sách trên địa bàn 2 tỷ 675 triệu đồng, nâng tổng số 7 tỷ 591 triệu đồng đạt 

9,7% dự toán năm (trong đó thuế ngoài quốc doanh đạt 9,7% kế hoạch), so cùng kỳ tăng 

12%. Chi ngân sách 21 tỷ 841 triệu đồng, nâng tổng số 89 tỷ 144 triệu đồng đạt 21,5% dự 

toán năm, so cùng kỳ tăng 11,6%, trong đó chi xây dựng cơ bản 6 tỷ 441 triệu đồng đạt 

19,3%, chi thường xuyên 82 tỷ 703 triệu đồng đạt 22,0%, chi ngân sách xã 32 tỷ 890 

triệu đồng đạt 35,9%. 

Các Ngân hàng thương mại huy động vốn đến nay 1.288 tỷ 593 triệu đồng, doanh 

số cho vay 469 tỷ 661 triệu đồng, tổng dư nợ 1.259 tỷ 329 triệu đồng, doanh số thu nợ 

448 tỷ 768 triệu đồng, nợ quá hạn 10 tỷ 623 triệu đồng chiếm 0,84 % tổng dư nợ. Ngân 

hàng chính sách xã hội: nguồn vốn huy động 12 tỷ 734 triệu đồng, nâng tổng số 19 tỷ 698 

triệu đồng; doanh số cho vay 1 tỷ 012 triệu đồng; thu nợ 1 tỷ 592 triệu đồng; tổng dư nợ 

194 tỷ 188 triệu đồng, trong đó dư nợ quá hạn 866 triệu đồng chiếm 0,45% tổng dư nợ. 

                     
2 Trong tháng phát triển đàn bò 589con nâng tổng số 28.401 con đạt 93,1% kế hoạch (giảm 1.086 con so cuối năm 2016); đàn 

heo 16.735 con nâng tổng số 52.100con đạt 47,4% kế hoạch (giảm 48.233 con so cuối năm 2016), gia cầm 114.045 con nâng 

tổng số 704.084 con đạt 54,2% kế hoạch (giảm 606.411 con so cuối năm 2016). 
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Kho bạc: thực hiện kiểm soát chi thường xuyên 47 tỷ 550 triệu đồng, kiểm soát chi 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản 05 tỷ 056 triệu đồng. 

1.4. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị-nhà ở: 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch: Lập thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch Trung 

tâm xã Quới An. 

- Về xây dựng kết cấu hạ tầng: 

Thanh toán khối lượng thực hiện 37/37 công trình năm 2016 chuyển sang đạt 

71,5%, giải ngân 13,5%; các công trình quyết toán (2011-2015) thực hiện 109/141 công 

trình, với số tiền 206.729/226.295 triệu đồng đạt 91,35%; 10 công trình năm 2017 đang 

trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu (Giao thông: 04 công trình, giáo dục: 03, văn hoá: 02 

và trụ sở làm việc: 01) tập trung ở xã Trung An, Hiếu Thành và Trung Hiệp. Chi trả bồi 

thường, hỗ trợ 02 công trình cho 02 hộ với tổng số tiền 41 triệu đồng; lập phương án và 

trình thẩm định 06 công trình. 

Tổ chức đóng điện 01 tuyến ở xã Trung Thành Tây, nâng tổng số 09/10 tuyến điện 

bức xúc năm 2016. Đóng góp dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Trung Nghĩa; 

khảo sát lập dự án cấp điện nông thôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020. 

Về thủy lợi, tỉnh thi công hoàn thành 06 công trình, tiếp tục thi công 01 công trình 
3
, 

huyện thi công hoàn thành 01 công trình thuỷ lợi năm 2016 chuyển sang, tiến độ thi công 

06 công trình còn lại đạt 35% tổng khối lượng; Các xã thực hiện 18 công trình thuỷ lợi 

nội đồng, khối lượng đất đào đắp 4.715m
3
 đạt 5,8% kế hoạch; triển khai 06 công trình 

thuỷ lợi giai đoạn 2018-2019 ở 05 xã 
4
. 

Trong tháng vận động 1.777 hộ dân lắp đặt đồng hồ nước từ các trạm cấp nước tập 

trung khu vực nông thôn, nâng tổng số 30.471 hộ dân sử dụng từ các trạm cấp nước tập 

trung khu vực nông thôn, chiếm tỷ lệ 70,5%; Khu vực đô thị đến nay có 1.999 hộ sử dụng 

nước, chiếm tỷ lệ 99,7%. 

- Về phát triển đô thị - nhà ở: Làm việc với Sở Xây dựng về phát triển đô thị loại IV 

theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn 

của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Tổ chức công bố phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đường Phong Thới (Đường vào Khu tượng niệm cố Thủ 

tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt); khảo sát cắm mốc công trình đường số 4 nội ô thị trấn 

Vũng Liêm. Xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa (xã Hiếu Thuận và Trung Hiếu) 
5
; cấp giấy 

phép xây dựng nhà 05 trường hợp. 

1.5. Phát triển kinh tế tập thể: Toàn huyện có 26 Hợp tác xã và 261 Tổ hợp tác 

trên các lĩnh vực đang hoạt động tốt; hiện nay có 05 trang trại và 04 làng nghề, chất 

lượng hoạt động khá. 

1.6. Quản l  nhà nƣớc về tài nguy n và môi trƣờng: 

- Về tài nguyên: Chuyển mục đích sử dụng đất 33 hồ sơ gồm: dạng không xin phép 

07 hồ sơ và dạng có xin phép 26 hồ sơ (Riêng lẻ 13 hồ sơ, Vlap 13 hồ sơ); thu hồi đất 02 

trường hợp với diện tích 165m
2
. Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại theo bản đồ địa chính 

chính quy được 98.186/108.975 hồ sơ đạt 90,1%, đủ điều kiện lập thủ tục trình ký giấy 

                     
3 Gồm: Cống hở Tám Cướng xã Trung Hiệp (đạt 70%). 
4 Trung Thành, Trung Thành Đông, Trung Ngãi, Trung Hiếu, Trung Chánh. 
5 Trong đó: 01 căn do Công ty cổ phần bê tông Châu Thới hỗ trợ với số tiền 40.000.000 đồng và 01 căn do Tổ chức nuôi dạy trẻ 

mồ côi Đông Nam Á. 
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chứng nhận 369 hồ sơ, nâng tổng số 70.325 hồ sơ, đã cấp đến tay người dân 439 giấy, 

nâng tổng số 33.007 giấy chứng nhận đã ký đạt 62,58%. 

- Về môi trường: Kiểm tra khai thác cát sông 06 cuộc (không phát hiện vi phạm). Rà 

soát, thống kê đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 

năm 2017, cấp 100 thùng chứa rác cho 05 xã, thị trấn. Hỗ trợ các xã đăng ký thực hiện 

hoàn thành tiêu chí 17, đặc biệt là xã Trung Hiệp, Trung An. 

2. THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU: 

2.1. Xây dựng nông thôn mới: Kết hợp ban ngành tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện 

các tiêu chí nông thôn mới ở xã Tân An Luông (đạt 18/19 tiêu chí), Trung Hiệp (đạt 16/19 

tiêu chí); xây dựng kế hoạch hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2017 

và tập trung cho xã Trung An. 

2.2. Chƣơng trình giảm nghèo: Tổ chức triển khai thông báo chiêu sinh đăng ký 

đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; giải quyết việc làm mới cho 238 lao 

động, nâng tổng số 492 lao động đạt 19,66% kế hoạch 
6
. Cho vay hộ nghèo 105 triệu 

đồng, vay học sinh sinh viên 232 triệu đồng, hộ nghèo 189 triệu đồng, vay nước sạch vệ 

sinh môi trường nông thôn 486 triệu đồng. 

3. VĂN HOÁ – XÃ HỘI: 

3.1. Phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông: Tổng kết 

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2016. Tổ chức kiểm tra 

07 cuộc với 36 điểm kinh doanh internet – game, karaoke, kết quả nhắc nhở 13 điểm. 

Khảo sát lập phương án thu hồi đất xây dựng lăng mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc 

Hầu ở xã Thanh Bình. Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đón tiếp 

trên 9.500 lượt người với 85 đoàn trong và ngoài tỉnh tham quan 
7
. Ngoài ra, còn có trên 

2.700 lượt khách đến tham quan các di tích lịch sử trong huyện. 

3.2. Giáo dục và đào tạo: Kiểm tra trường Mẫu giáo Hiếu Nhơn, Tân An Luông đạt 

chuẩn quốc gia. Hội thảo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh 

tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khảo sát xây dựng kế hoạch sửa chữa các trường 

để giảng, dạy năm học 2017-2018. Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi 05 môn 

(Văn, Toán, Vật lý, Tiếng anh, Hóa học). 

3.3. Khoa học - Công nghệ: Bàn giao bộ phát sóng và thu sóng Wifi cho mô hình 

cung cấp thông tin khoa học công nghệ tại ấp Thông Lưu, xã Thanh Bình. 

3.4. Y tế, dân số và bảo hiểm xã hội: 

Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc 

Việt Nam, kỷ niệm 102 năm Ngày sinh của cố Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ. Tổ chức 

truyền thông giáo dục sức khoẻ 568 lượt và 57 buổi, có trên 1.500 người dự 
8
. Thực hiện 

các Chương trình y tế quốc gia và các chương trình lồng ghép, trẻ dưới 01 tuổi tiêm miễn 

dịch đầy đủ 146 trẻ, chiếm tỷ lệ 13,88%; sởi mũi 02 (trẻ 18 tháng) 135 trẻ, chiếm tỷ lệ 

                     
6 Trong đó, xuất khẩu lao động 11, nâng tổng số 16 lao động sang thị trường Nhật Bản. 
7 Gồm: (trong đó trong tỉnh 45 đoàn với 750 lượt người, ngoài tỉnh 37 đoàn với 821 lượt người, trung ương 02 đoàn 13 người, 

tham quan lẽ 7.800 lượt người) 
8  Tư vấn 372 lượt có 372 người dự (Sức khoẻ sinh sản, HIV/AIDS, TCMR, phòng chống dịch bệnh); Nói chuyển 22 buổi có 566 

người dự (Phòng chống dịch theo mùa); Phát thanh 56 lượt (Phòng chống YCM, TCMR, SXH, Phong, tăng HA, Vi rút Zika…); 

Vãng gia tại nhà 140 lượt có 143 người dự (Chương trình lao, phong, tâm thần) và Thảo luận nhóm 37 buổi có 472 người dự 

(Phòng chống di8chj theo mùa và theo chuyên đề truyền thông). 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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13,01%; xảy ra 11 cas bệnh tay - chân - miệng, nâng tổng số 109 cas (giảm 44 cas); 02 

cas sốt xuất huyết, nâng tổng số 12 cas (Không tăng – giảm). Tổ chức kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm, kết quả nhắc nhỡ 18/46 cơ sở kinh doanh. 

Thu bảo hiểm 1 tỷ 843 triệu đồng; chi trả cho 60 lượt người với số tiền 1 tỷ 433 

triệu đồng. Cấp thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo 4.386 thể đạt 49,71% (Đối tượng hộ 

nghèo về thu nhập: 4.238 thẻ đạt 79,57% và đối tượng hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch 

vụ xã hội: 148 thẻ đạt 4,23%), đối tượng hộ cận nghèo 6.048 thẻ đạt 72,42%; bảo hiểm y 

tế học sinh 19.363 thẻ đạt 76,82%. 

3.5. Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho 7.675 

đối tượng, với kinh phí 2.746.980.000 đồng. Tiếp nhận 03 hồ sơ theo Quyết định 

290/2005/QĐ-TTg, 01 hồ sơ Huy chương người có công với cách mạng. Tổ chức nuôi 

dạy trẻ mồ côi Đông Nam Á cấp 575kg gạo, với số tiền 6.612.500 đồng, nâng tổng số 

1.075 kg (12.362.500 đồng). 

 3.6. Công tác tôn giáo, dân tộc: Hỗ trợ tổ chức lễ khánh thành Chánh điện và Lễ 

kiết giới sây ma chùa Hạnh Phúc Tăng, có 410 chùa trong và ngoài huyện tham dự với 

khoảng 29.000 lượt người. 

4. QUỐC PHÕNG – AN NINH, CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG CHỐNG 

THAM NHŨNG VÀ TỔ CHỨC – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH : 

4.1. Quốc phòng – An ninh: 

- Về an ninh: Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự xã hội xảy 

ra 12 vụ 
9
 làm chết 03 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 20 triệu đồng, 

so cùng kỳ số vụ giảm 03 vụ, số người chết không tăng - giảm, số người bị thương giảm 

04 người; xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp với số tiền 149.300.000 đồng; đảm 

bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong, sau lễ khánh thành Chánh điện và lễ Kiết giới 

Sây ma tại chùa Hạnh Phúc Tăng. 

- Về quốc phòng: Tổ chức lễ tiễn đưa 194 công dân lên đường thi hành nghĩa vụ quân 

sự và phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân 
10

 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó 

công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 16,49%, đảng viên chiếm 1,03%, công 

dân tự nguyện nhập ngũ chiếm 57,21%; xây dựng và triển khai kế hoạch diễn tập phòng, 

chống hạn mặn xã Thanh Bình. 

4.2. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng: 

Công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện được tổ chức định kỳ theo quy 

định; Ban Tiếp công dân huyện tiếp dân thường xuyên 08 lượt người với 06 vụ việc phản 

ánh, kiến nghị về lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, thực hiện chính sách đối với người có 

công, không phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp đông người; quán triệt và thực hiện 

nghiêm quy định về việc tặng quà và nộp lại quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh 

Dậu năm 2017; thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016, có 57/57 đơn vị 

và 425/425 người kê khai đạt 100%. Tiếp nhận và giải quyết hoàn trả 746/746 hồ sơ hành 

chính các loại 
11

. 

                     
9 Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội 02 vụ; vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế 01 vụ; tai nạn giao thông đường bộ 03 vụ 

làm chết 02 người, bị thương 01 người; tệ nạn xã hội 6 vụ. 
10 Giao 74 công dân cho Sư đoàn 9 – Quân đoàn 4, 80 công dân cho Lữ đoàn công binh 25 – Quân khu 9, 14 công dân cho Bộ chỉ 

huy Quân sự tỉnh; 6 công dân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại phía Nam và 20 công dân cho Công an tỉnh. 
11 Trong đó: đăng ký kinh doanh 27/27 hồ sơ, giấy phép xây dựng 08/08 (trả trước hạn 06 hồ sơ), giấy phép lái xe quá tải 19/19 

hồ sơ, xoá thế chấp 217/217 hồ sơ, đất đai 256/256 hồ sơ, tư pháp 216/216 hồ sơ (trả trước hạn 06 hồ sơ) 
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Đăng ký và quản lý hộ tịch 2.091 hồ sơ, chứng thực 1.794 hồ sơ các loại; tiếp nhận 

và hòa giải thành 02/02 đơn đạt 100%.  

Công tác thi hành án dân sự: tổng số việc phải thi hành án dân sự 876 việc, tăng 7% 

so cùng kỳ, giải quyết xong về việc đạt 12,5%, về tiền và tài sản phải thi hành 40 tỷ 845 

triệu đồng, giải quyết xong đạt 1,1%.  

4.3. Công tác tổ chức và cải cách hành chính: 

Tổng kết hoạt động của ấp, khóm nhiệm kỳ 2014 – 2016 và triển khai công tác bầu 

cử Trưởng, Phó trưởng ấp - khóm và thành viên Ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 

2017 – 2019; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 07 Phó trưởng ngành huyện; lấy phiếu thăm dò 

bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 08 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Triển khai thực hiện Nghị 

định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Tiếp tục chỉnh lý 11m tài 

liệu tích đóng xã Thanh Bình. Tặng giấy khen cho 261 tập thể và 265 cá nhân có thành 

tích trong các phong trào. 

Triển khai ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc thay thế phần 

mềm VIC; đưa vào vận hành chính thức phần mềm một cửa liên thông hiện đại tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tổ 

chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng so với cùng kỳ; thu 

thuế ngân sách luôn được quan tâm chỉ đạo có số thu tăng so với tháng trước và tăng so 

với cùng kỳ. Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản các công trình năm 2017 được 

tập trung chỉ đạo nên tiến độ thực hiện khá đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị được giữ 

vững, số vụ vi phạm trật tự xã hội được kiềm chế kéo giảm so cùng kỳ. 

B n cạnh các mặt đạt đƣợc vẫn còn một số mặt hạn chế: 

Một số mô hình trong kế hoạch thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đã triển khai 

nhưng chưa thường xuyên sơ kết để rút kinh nghiệm của từng mô hình; vụ lúa Đông xuân 

năm nay về năng suất giảm 1,0 tấn/ha so với vụ lúa Đông xuân năm 2015-2016, do thời 

tiết mưa trái mùa có gió làm đỗ ngã diện tích lúa đang trong giai đoạn đòng – trổ và chín. 

Đàn gia súc, gia cầm giảm so với cuối năm 2016, do giá giảm và có lúc người chăn 

nuôi bị lỗ nên người chăn nuôi rất cận thận trong việc tái đàn. 

Một số công trình xây dựng ở xã nông thôn mới Tân An Luông, Trung Hiệp có tiến 

độ thực hiện chậm. 

Bệnh sốt xuất huyết và hội chứng tay - chân - miệng còn ở mức cao. 

Phần mềm ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc còn nhiều hạn 

chế, đơn vị thiết kế chưa khắc phục kịp thời, dẫn đến một số công văn đến, đi còn tồn 

trên phần mềm. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03/2017: 

1. Các ban, ngành huyện, UBND xã – thị trấn tập trung tổ chức thực hiện công tác 

bầu cử Trưởng, Phó trưởng ấp – khóm và thành viên Ban thanh tra nhân dân cấp xã 

nhiệm kỳ 2017 – 2019 vào ngày 19/3/2017 đạt kết quả thắng lợi. Tiếp tục đẩy mạnh chỉ 

đạo thực hiện Kế hoạch quý I; chiến dịch mùa khô, đặc biệt là công tác thu thuế, thuỷ lợi 
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nội đồng, sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn - xâm nhập mặn và thực hiện có hiệu 

quả các tiêu chí nông thôn mới (Nâng chất lượng các tiêu chí đạt và kế hoạch thực hiện 

tiêu chí đăng ký năm 2017). Tăng cường công tác phân loại, cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

2. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung theo dõi thực hiện 

kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp; xây dựng Kế hoạch sản xuất lúa năm 2017 theo từng 

khu vực cụ thể; tiếp tục chăm sóc, thu hoạch vụ lúa Đông xuân và phòng, trị sâu bệnh vụ 

lúa Hè thu kịp thời; tăng cường chỉ đạo công tác tiêm phòng, đặc biệt là các hộ dân chăn 

nuôi nhỏ lẻ, nắm tình hình về dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để điều trị kịp thời tránh 

lây lang. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ mặn trên các tuyến sông, thông báo kịp thời 

về độ mặn để trữ nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Tập trung chỉ đạo, phúc tra các 

tiêu chí còn lại và lập thủ tục chuẩn bị đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới đối với xã Tân An Luông, Trung Hiệp, đối với xã Trung An có kế hoạch thực hiện 

các tiêu chí để cuối năm 2016 đạt chuẩn nông thôn mới. 

3. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi, kiểm tra các hoạt động về giao thông 

vận tải đường bộ, đường thuỷ, đặc biệt chú ý các bến khách, bến đò ngang sông; nắm tình 

hình hoạt động các chợ, đặc biệt là công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương 

mại. Tổ chức kiểm tra, quản lý chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch trên địa 

bàn. Phối hợp UBND xã – thị trấn xét duyệt, thẩm định đối tượng vào ở khu vượt lũ thị 

trấn Vũng Liêm. 

4. Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp các ngành liên quan triển 

khai ngay việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường 

giải ngân đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

5. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn 

thành các công trình ở xã Tân An Luông và Trung Hiệp, đặc biệt chú ý công trình 

Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Thanh phải hoàn thành trước ngày 20/4/2017 (Công 

trình chào mừng 25 năm Ngày tái lập tỉnh Vĩnh Long); hoàn thành giai đoạn lựa chọn nhà 

thầu để khởi công các công trình ở xã Trung An. Hoàn thành phương án bồi hoàn thu hồi 

đất xây dựng lăng mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu ở xã Thanh Bình. 

6. Trưởng ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tập trung kiểm kê, lập phương án 

bồi hoàn các công trình có thu hồi đất ở xã điểm nông thôn mới Trung An và các công 

trình bức xúc ở các xã-thị trấn; khẩn trương công bố phương án, chi hỗ trợ các công trình 

có quyết định phê duyệt (Đường Phong Thới, Trường Trung học cơ sở Trung An, mở 

rộng Khu tượng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, xây dựng hồ chứa nước thô trạm cấp 

nước thị trấn Vũng Liêm…) và tổng hợp quyết toán theo đúng thời gian quy định. 

7. Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin và Trưởng Đài Truyền thanh chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 

ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; xây dựng kế hoạch Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thể 

dục thể thao cấp cơ sở nhân kỷ niệm 71 năm ngày thể thao Việt Nam. Tăng cường quản 

lý, kiểm tra, khai thác sử dụng có hiệu quả các nhà văn hoá xã; xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2017); kiểm tra, sửa chữa trang thiết bị truyền thanh ở cơ sở để 

phục vụ cuộc bầu cử sắp tới. Tổ chức hội thảo các công trình bia chiến thắng ở các xã 

theo kế hoạch. 
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8. Trưởng phòng Y tế thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm (Bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng, 

bệnh cúm, thuỷ đậu và các bệnh khác) không để phát triển thành dịch. 

9. Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các chính sách đối 

với người có công với nước, kiểm tra quản lý chặt chẽ việc chi trả trợ cấp cho các đối 

tượng; quyết toán dứt điểm kinh phí quà Tết Đinh Dậu 2017; đẩy mạnh công tác phối 

hợp xuất khẩu lao động. 

10. Trưởng Công an huyện chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp kéo giảm các loại tội phạm và tai nạn giao thông; xây 

dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Trưởng, Phó trưởng ấp, khóm và Thành 

viên Ban thanh tra nhân dân nhân cấp xã nhiệm kỳ 2017 – 2019. 

11. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đảm bảo chế độ trực chỉ huy, trực 

chiến đấu, trực ban để giải quyết kịp thời khi có tình huống đột xuất xảy ra. Tổ chức lễ ra 

quân huấn luyện năm 2017; tiến hành diễn tập thử phòng chống hạn mặn xã Thanh Bình và 

xây dựng kế hoạch diễn tập phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn xã Tân An Luông. 

12. Trưởng phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo bầu cử; 

chỉ đạo UBND các xã, thị trấn công bố ngày bầu cử Trưởng, Phó trưởng ấp – khóm và 

thành viên Ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2017 - 2019; thành lập Tổ bầu cử, 

giới thiệu số lượng, dự kiến danh sách người ứng cử, Hội nghị cử tri, Hội nghị thống nhất 

và ấn định danh sách những người ứng cử ở các ấp, khóm. Tiến hành tổ chức bầu cử 

Trưởng, Phó trưởng ấp - khóm và thành viên Ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 

2017 – 2019 vào ngày 19/3/2017. 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND xã - thị trấn chủ động 

tổ chức thực hiện đạt kế hoạch đề ra trong tháng 03 năm 2017./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ông Đặng Văn Lượng – PCVP. UBND tỉnh; 

- TTHU - TTHĐND huyện;   
- Thành viên UBND huyện; 

- Ban ngành huyện (gởi qua mạng);  

- UBND xã - thị trấn (gởi qua mạng); 

- BLĐ văn phòng (gởi qua mạng); 

- Các chuyên viên nghiên cứu; (gởi qua mạng); 

- Lưu VT; ncvp04; 

CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 

Hồ Công Nguy n 
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