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BBÁÁOO  CCÁÁOO  

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I/2018  

và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

 

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN:  

Ngoài việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2018; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung 

chỉ đạo một số công việc trọng tâm như: Tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 

2018, thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác mùa khô, xây 

dựng cơ bản, xây dựng xã nông thôn mới,...Duy trì họp giao ban hằng tuần để kịp 

thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện những công việc 

trọng tâm trong quý...
(1)

 

- Trong quý, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND đã ban hành 

1.673 văn bản để tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, 

                                                 
1
 Trong quý, Lãnh đạo UBND huyện tham dự các cuộc hội nghị, làm việc ở tỉnh, huyện và cơ sở:  

- Cấp tỉnh: Dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2018; hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; hội 

nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng năm 2018; hội 

nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 tại Tỉnh ủy; hội nghị đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc 

cho doanh nghiệp; hội nghị thẩm định dự án điều chỉnh quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030; họp thẩm định dự án điều chỉnh quy hoạch nước sạch nông thôn; dự hội nghị tổng kết 

công tác thực hiện Công văn 621-CV/TU về thực hiện Năm Y tế của Tỉnh ủy; hội nghị hiệp đồng giao nhận tân binh 

năm 2018; hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2017 và phương hướng năm 2018; hội nghị tổng kết và 

công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017; dự Lễ dâng hương tại Nhà thờ Quốc tổ Hùng Vương; 

dự họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận chính quyền trong 

các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2017; dự hội nghị sơ kết cải cách hành chính năm 2017; dự kỷ niệm 30 năm 

ngày mất của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng;… 

- Cấp huyện và cơ sở: Kiểm tra chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão; dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017 

của các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện; hội nghị tổng kết nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017, kế hoạch năm 

2018 UBND huyện; hội nghị tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự các huyện giáp ranh năm 2017; hội 

nghị triển khai quán triệt chủ đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các 

Nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động, kế 

hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Huyện ủy; họp triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức địa chính xã; dự Tết Quân-Dân xã Phước Hậu; viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và Khu 

tưởng niệm Cố HĐBT Phạm Hùng; dự họp mặt cán bộ hưu trí mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018; thăm, 

chúc Tết gia đình chính sách, cán bộ nghỉ hưu, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, các cơ sở thời tự, tôn giáo, cơ 

quan, ban, ngành huyện, xã, thị trấn; dự họp mặt các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiêu biểu; dự lễ giao nhận quân 

năm 2018; dự họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam huyện Long Hồ;... 
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trong đó có 53 báo cáo, 1.148 quyết định, 23 tờ trình, 17 kế hoạch, 384 công văn 

và 48 văn bản hành chính khác. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI QUÝ I. 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế. 

- Vụ lúa Đông Xuân với diện tích 6.403,8 ha (giảm 50,9 ha tương đương 

0,78% so với cùng kỳ), năng suất bình quân đạt 59,79 tạ/ha (tăng 1,4 tạ/ha), sản 

lượng 38.288,2 tấn (tăng 599,3 tấn so với cùng kỳ)
(2)

.   

- Gieo trồng 1.350,14 ha màu
(3)

,tăng 0,52 % so với cùng kỳ; thu hoạch 

1.364,39 ha màu tăng 1,28% so với cùng kỳ. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cây 

trồng, trồng cây mới có giá trị kinh tế cao thay thế cho một số loại cây có giá trị 

kinh tế thấp, kém hiệu quả
(4)

.  

- Không xảy ra tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đàn trâu 04 con, 

không tăng so cùng kỳ; đàn bò có khoảng 5.709 con tăng 3,46 % so cùng kỳ; đàn 

lợn có 34.965 con, giảm 1,45% so cùng kỳ (do khó khăn về giá bán sản phẩm đầu 

ra); đàn gia cầm có 735,59 ngàn con tăng 0,1 % so cùng kỳ,…  

- Thu hoạch 8.676,1 tấn thủy sản, tăng 4,62% so cùng kỳ 
(5)

; sản lượng đánh 

bắt, khai thác thủy sản từ đầu năm đạt 261,52 tấn tăng 0,1% cùng kỳ.  

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng 06/12 công trình thủy lợi từ nguồn vốn thủy lợi 

phí cấp bù năm 2018 (06/12 công trình còn lại có 01 công trình đang thi công, 01 

công trình đang thực hiện đấu thầu và 04 công trình đang triển khai thi công)
(6)

. 

Xảy ra 02 vụ sạt lở ao nuôi cá tại ấp An Long, ấp An Thuận, xã An Bình với tổng 

thiệt hại là 2 tỷ 040 triệu đồng. 

- Ước giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN (giá so sánh 2010) tháng 3 đạt 

183.154 triệu đồng, tăng 12,09% so cùng kỳ, lũy kế đến nay 540.689 triệu đồng, 

đạt 25,91% so kế hoạch năm (2.086,633 tỷ đồng), tăng 8,57% so cùng kỳ, trong đó 

kinh tế tư nhân đạt 315.042 triệu đồng, tăng 10,42% so cùng kỳ, kinh tế cá thể đạt 

83.148 triệu đồng, tăng 1,61% so cùng kỳ, kinh tế tập thể đạt 8.488 triệu đồng, 

tăng 6,23% so cùng kỳ. Tổng số cơ sở sản xuất CN-TTCN toàn huyện có 1.584 cơ 

sở (70 công ty doanh nghiệp, 1.514 hộ cá thể), trong quý tăng 12 công ty doanh 

nghiệp 12 hộ cá thể. 

                                                 
2
 Nguyên nhân tăng năng suất sản lượng là do thời tiết thuận lợi, nông dân sữ dụng giống lúa cho năng suất, chất 

lượng cao; giá lúa theo thời điểm hiện nay từ 5.560 – 5.810 đ/kg tùy loại giống tăng từ 550  - 780 đ/kg so cùng kỳ 

năm trước. 
3
 Trong đó, diện tích trồng nấm rơm trong quí khoảng 65 ha; giá nấm khá cao từ 51.000 – 55.000 đ/kg, cho lợi 

nhuận khá cao. 
4
 Diện tích cây lâu năm ước đạt 7.423,03ha (Diện tích trồng tập trung và phân tán qui đổi), trong quý thu hoạch đạt 

trên 14.000 tấn tăng 0,59% so cùng kỳ.  
5
 Có 322,4 ha nuôi thủy sản (tăng 1,39% so cùng kỳ); 1.193  chiếc lồng bè đang hoạt động. 

6
 06/12 công trình còn lại gồm: Sửa chữa nâng cấp cống hở An Hòa đang thi công đạt khoảng 25%; kè bảo vệ bờ 

sông Ông Me đoạn Chùa Ông đang thực hiện kế hoạch đấu thầu; các công trình: Nạo vét hệ thống thủy lợi nội đồng 

ấp Long Quới - Thanh Sơn, nâng cấp bờ vùng kênh Đìa Đá ấp Phú Hưng-Hòa Hưng, nạo vét kênh Nhị Tỳ ấp Phước 

Lợi A, nạo vét kênh Năm Phép - Ông Đồ, ấp Tân Thuận, ấp Tân Nhơn đang triển khai thi công (chờ giải phóng mặt 

bằng). 
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- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trong quý là 11,371 tỷ đồng, đạt 

58,98% so với kế hoạch năm, tăng 9,59% so với cùng kỳ.  

- Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 đạt 

419,35 tỷ đồng, tăng 4,09% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 1.249,96 tỷ đồng, tăng 

6,21% so cùng kỳ, đạt 23,91% kế hoạch (5.225,781 tỷ đồng). Các cơ sở dịch vụ du 

lịch tiếp đón 117.550 lượt khách tham quan (có 34.250 khách quốc tế), so với cùng 

kỳ tăng 54.750 lượt khách (22.500 lượt khách quốc tế), doanh thu trên 5,985 tỷ 

đồng so với cùng kỳ tăng 2,60 tỷ đồng.  

- Về đầu tư phát triển chợ: Xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng khai thác 

công trình đầu tư nâng cấp Chợ Thanh Đức và Long Hiệp; điểm họp chợ Phú Đức 

đã xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác, đang nâng cấp thành chợ hạng 3; thực 

hiện các bước chuyển đổi mô hình chợ Phú Quới và lập hồ sơ chuyển đổi chợ Hoà 

Ninh sang hợp tác xã. 

- Về công tác quy hoạch, quản lý đô thị: Thực hiện các bước tiếp theo của điều 

chỉnh quy hoạch đô thị Phú Quới; công trình cầu và đường dẫn vào cầu Long Hòa 

và cầu Phú Hưng đã tổ chức đấu thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu. Lập thủ 

tục thiết kết hầm xử lý nước nước thải chợ và phố chợ thị trấn Long Hồ; nghiệm 

thu đưa vào sử dụng đường Phước Hanh B, xã Phước Hậu. Nghiệm thu xoá bảo 

hành đường liên xóm ấp Phước Hanh xã Phước Hậu, đường Thanh Hưng - Lộc 

Hưng xã Hoà Phú, đường ĐH28 xã An Bình, thi công xong phần trụ cầu phà An 

Bình. 

- Phát triển mới 33 hộ có điện, chuyển 26 hộ sử dụng điện không an toàn sang 

sử dụng điện kế chính, tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng đạt 99,92% (40.214/40.246 hộ, 

trong đó 209 hộ sử dụng điện chưa an toàn, 32 hộ chưa có điện). Đến nay tỷ lệ hộ 

sử dụng nước máy trên địa bàn là 78% (31.392/40.246) tổng số hộ.  

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường: Giải quyết 187/189 hồ sơ 

chuyển mục đích SDĐ phải xin phép (trả 02 hồ sơ); 41/41 hồ sơ thẩm định cấp 

GCNQSDĐ ban đầu; 02/02 công trình thu hồi đất (diện tích 2.547,6m2); 04/04 

khiếu nại tranh chấp đất đai; 14/16 hồ sơ trả lời tòa án; 16/16 đính chính 

GCNQSDĐ; 11/11 kế hoạch BVMT; 04/04 đề án BVMT; 04/04 giải quyết khiếu 

nại, tranh chấp về môi trường;... Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra hoạt động 

khai thác cát sông trên tuyến Sông Tiền (tổ chức 12 cuộc, phát hiện 03 trường hợp 

vi phạm, xử phạt với số tiền là 180.000.000 đồng). Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án VLAP. 

STT Nội dung 

Số liệu  

cuối 

năm 

2017 

Thực 

hiện 

3 tháng 

đầu 

năm 

2018 

Lũy kế 

đến nay 
Ghi chú 

1 Tổng số thửa đã đăng ký 90.140  90.140  

2 Tổng số Giấy CN đã in.  78.941 857 79.798 Tăng 857 
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Trong đó: 

- Giấy đã ký 

- Giấy chưa ký 

 

75.969 

2.972 

 

2.637 

 

78.606 

1.192 

 

Tăng 2.637 

Giảm 1.780 

3 Tổng số Giấy đã phát đến chủ 

sử dụng 

- Cấp đồng loạt 

- Cấp riêng lẻ 

63.116 

 

46.457 

16.659 

2.835 

 

2.020 

815 

65.951 

 

48.477 

17.474 

Tăng 2.835 

 

Tăng 2.020 

Tăng 815 

4 Tổng số Giấy đã ký còn tồn 

chưa phát 

- Do thế chấp 

- Do mời chủ sử dụng không 

đến 

- Nguyên nhân khác 

12.853 

 

3.278 

9.058 

 

490 

 

 

 

 

 

1.822 

12.655 

 

3.026 

7.317 

 

2.312 

Giảm 198 

 

Giảm 252 

Giảm 1.741 

 

Tăng 1.822 

5 Tổng số thửa chưa in theo dự 

án  

- Thửa cần bổ sung thủ tục 

- Nguyên nhân khác 

11.199 

 

10.242 

957 

 10.342 

 

9.682 

660 

Giảm 857 

 

Giảm 560 

Giảm 297 

- Tổng thu ngân sách 116 tỷ 266 triệu đồng
(7)

, đạt 27,44% dự toán, giảm 

9,18% so cùng kỳ, trong đó thu cân đối 22 tỷ 108 triệu đồng, đạt 20,59% dự toán, 

giảm 11,1% so cùng kỳ.  

- Tổng chi ngân sách 108 tỷ 267 triệu đồng, đạt 25,87% so dự toán
(8)

, tăng 

10,99% so cùng kỳ, chi thường xuyên 96 tỷ 895 triệu đồng, đạt 25,31% kế hoạch, 

tăng 11,16% so cùng kỳ.  

- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
(9)

 của Chính phủ: Đã ban hành Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND, ngày 

26/01/2018.   

- Về các công tác trọng tâm mùa khô năm 2018, thực hiện các nguồn thu như 

sau: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 324,774 triệu đồng, đạt 45,3%; quỹ đền ơn 

đáp nghĩa 302,121 triệu đồng, đạt 58,3%; quỹ phòng chống thiên tai 679,309 triệu 

đồng, đạt 89,4%; quỹ vì người nghèo 01 tỷ 189 triệu đồng, đạt 78,4%; quỹ an ninh 

quốc phòng 730,916 triệu đồng, đạt 91,4%
10

. 

                                                 
7
 Gồm: 27,668 tỷ thu ngân sách trên địa bàn; 88,597 tỷ bổ sung từ ngân sách cấp trên.  

8
 Tổng chi ngân sách không có vốn xây dựng cơ bản: 96,895 tỷ đồng, đạt 23,15% so kế hoạch, tăng 8,78% so cùng 

kỳ. 
9
 Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 
10

 Đến ngày 23/3/2018 có 04 xã hoàn thành 05 nguồn thu: Bình Hòa Phước, Tân Hạnh, Lộc Hòa, Thạnh Quới; các 

xã thu đạt trên 70%: An Bình, Đồng Phú, Hòa Ninh, Long An, Long Phước, Phú Đức, Phú Quới, Phước Hậu; các xã 

đạt dưới 70%: Hòa Phú (69,92%), Thanh Đức (53,06%), Thị trấn Long Hồ (39,18%). 
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- Huy động sức dân thực hiện giao thông nông thôn, đã vận động được 04 tỷ 

174 triệu đồng
(11)

. 

- Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP
(12)

 của Chính phủ: Đã ban hành Kế 

hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2018; Quy định quy trình giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chuyển giao công nghệ lò 

nung liên hoàn sản xuất Gạch – Gốm cho 01 doanh nghiệp; khảo sát và trình sở 

Công thương hỗ trợ máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến cho 05 doanh nghiệp 

ngành chế biến lương thực, thực phẩm.  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội. 

- Hoàn thành thực hiện phần mềm SMAS
13

 và sổ đăng bộ của 31 trường Tiểu 

học. Đến nay có 37/63 trường đạt chuẩn quốc gia (Mần non: 6/18, Tiểu học 22/31, 

Trung học cơ sở 9/14). Kết quả học tập học kì 1: 

+ Bậc Mầm non Công lập:  

• Nhà trẻ: Bé sạch 240/240 trẻ (tỷ lệ 100%) bằng so cùng kỳ, bé chăm 225/240 

trẻ (tỷ lệ 93,75%) so cùng kỳ tăng 1,75%. 

• Mẫu giáo: Bé sạch 5429/5429 trẻ (tỷ lệ 100%) bằng cùng kỳ, bé chăm 

5199/5429 trẻ (tỷ lệ 95,76%) so cùng kỳ giảm 2,15%, bé ngoan 5275/5429 trẻ (tỷ 

lệ 97,16%) so cùng kỳ giảm 2,59%.  

+ Bậc Tiểu học: Tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt đạt 53,04%, tỷ lệ hoàn thành đạt 

46,15 %, chưa hoàn thành đạt 0,81%. Về năng lực, phẩm chất tỷ lệ học sinh đạt 

mức tốt 75,55%, tỷ lệ học sinh đạt mức đạt 24,26%, tỷ lệ học sinh cần cố gắng là 

0.19%. 

+ Bậc Trung học cơ sở:  

• Xếp loại học lực học sinh giỏi đạt 22,25%, so cùng kỳ giảm 0,25%; học sinh 

khá đạt 36,98%, so cùng kỳ giảm 0,09%; học sinh trung bình đạt 32,45%, so cùng 

kỳ tăng 0,82%; học sinh yếu đạt 32,45%, so cùng kỳ giảm 0,2%; học sinh kém 11 

đạt  0,13%, so cùng kỳ giảm 0,17%. 

• Xếp loại hạnh kiểm học sinh tốt đạt 89,48%, so cùng kỳ tăng 1,98%; học 

sinh khá đạt 9,76%, so cùng kỳ giảm 1,24%; học sinh trung bình 0,67%, so cùng 

kỳ giảm 0,62%; học sinh yếu đạt 0,08%, so cùng kỳ giảm 0,12%. 

- Chi trợ cấp quý I/2018 cho các đối tượng chính sách với số tiền 3,820 tỷ 

đồng; ban hành 414 quyết định hưởng trợ cấp BTXH (mới phát sinh); 57 quyết 

định điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng BTXH; 95 quyết định hỗ trợ mai táng 

phí; chi hỗ trợ đột xuất cho 04 đối tượng (27 triệu đồng); cấp gạo và tiền cho trẻ 
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 Nguồn huy động sức dân của xã An Bình 85,5 triệu đồng; xã Bình Hòa Phước 400 triệu đồng; xã Đồng Phú 132 

triệu đồng; xã Hòa Ninh 300 triệu đồng; xã Hòa Phú 160 triệu đồng; xã Lộc Hòa 331,4 triệu đồng; xã Long An 230 

triệu đồng; xã Long Phước 488 triệu đồng; xã Phú Đức 136,9 triệu động; xã Phú Quới 307,3 triệu đồng; xã Phước 

Hậu 150 triệu đồng; xã Tân Hạnh 736 triệu đồng; xã Thanh Đức 223 triệu đồng; xã Thạnh Quới 367 triệu đồng; thị 

trấn Long Hồ 125,8 triệu đồng. 
12

 Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. 
13

 Phần mềm SMAS có chức năng quản lý giáo viên, thi, tiện ích, danh mục, hệ thống thông tin, thống kê, website. 
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em mồ côi ĐNA (47,610 triệu đồng);... Trong quý giải quyết việc làm mới cho 974 

lao động (669 làm việc ở khu, cụm công nghiệp; 301 khác, 12 xuất khẩu lao động).  

- Về công tác thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Phát 

hành Bản tin số đặc biệt mừng Đảng mừng Xuân và Bản tin Long Hồ quý I/2018; 

tổ chức thực hiện 07 chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân (thu hút 

khoảng 2.300 lượt người xem); tổ chức liên hoan đờn ca tài tử, hội thi “Cặp đôi Tài 

năng – Thanh lịch”, hội thi chim hót (thu hút khoảng 2.400 lượt người xem); mở 

01 lớp tập huấn Đờn ca tài tử với hơn 25 học viên tham gia; tham dự hội thi Gia 

đình nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long năm 2018 đạt giải Xuất sắc toàn đoàn, 02 giải A và 

01 giải C; các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, các câu lạc bộ, thư 

viện huyện…thu hút trên 12.825 lượt người xem, tham gia; tổ chức xe loa phóng 

thanh lưu động tuyên truyền “Vui xuân an toàn, đoàn kết và tiết kiệm, đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông” và thực hiện công tác trọng tâm mùa khô năm 2018 trên địa 

bàn các xã, thị trấn (thời lượng 56 giờ, ước thu hút 43.550 lượt người nghe); Đài 

truyền thanh huyện phát thanh chương trình đặc biệt mừng Đảng mừng Xuân với 

thời lượng 7 giờ 30 phút, phát thanh được hơn 306 giờ 30 phút, các trạm truyền 

thanh xã, ấp phát thanh được hơn 61.300 giờ;...Trong quý đã kiểm tra 139 lượt cơ 

sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin tăng 12 lượt so với cùng kỳ (lập biên 

bản vi phạm 17 trường hợp tăng 04 trường hợp so cùng kỳ, 0 trường hợp phạt hành 

chính giảm 04 trường hợp so với cùng kỳ). 

- Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá, đã kiểm tra, công nhận 02 xã văn hóa NTM (lũy kế đến nay: 07/14 xã
(14)

), 

23/117 ấp, khóm đạt văn hóa NTM 10 năm liên tục tăng 100% so với năm 2016; 

28/117 ấp, khóm đạt văn hóa 05 năm, tăng 9,4% so với năm 2016;...  

- Về công tác Y tế: Thực hiện 3.070 lượt tiêm chủng mở rộng trên bà mẹ và trẻ 

em (bà mẹ 852 lượt, trẻ em 2.218 lượt) so với kế hoạch đạt 19,65%. Đến nay đã 

phát hiện và điều trị 02 ca sốt phát ban, 101 ca tay chân miệng (tăng 63 ca so cùng 

kỳ), 30 ca thủy đậu, 34 ca sốt xuất huyết, 18 ca quai bị, 47 ca tiêu chảy, 04 ca lỵ 

trực trùng. Tại bệnh viện đa khoa huyện tổng số lượt khám và điều trị là 54.554 

lượt so với kế hoạch đạt 33,43%; tại trạm y tế xã, thị trấn tổng số lượt khám và 

điều trị là 48,361 lượt đạt 27,16% so kế hoạch. Tổ chức kỷ niệm 62 năm ngày 

Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017). 

- Tính đến ngày 15/3/2018, số thẻ cấp cấp lần đầu là 5.733, đạt 11,46% so kế 

hoạch, giảm 2,16% so với cùng kỳ, tổng số thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (bao 

gồm thẻ BHXH tỉnh cấp) là 125.604 thẻ, chiếm 82,83% dân số của huyện (151.663 

người). 

3. Quốc phòng - an ninh 

- Đã ban hành quyết định điều động tham gia huấn luyện cho 479 sĩ quan dự 

bị, dân quân (sĩ quan sự bị 108, dân quân: 371)
(15)

. 
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 Hòa Phú, Bình Hòa Phước, Long Phước, Phước Hậu, Lộc Hòa, Thạnh Quới, Phú Đức. 
15

 Số liệu được tính từ các quyết định điều động huấn luyện do UBND huyện ký ban hành trong quý I. 
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- Thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ: Giao 170 tân binh (150 quân 

sự, 20 công an) đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội xảy ra 84 vụ, làm chết 12 người, bị 

thương 22 người, thiệt hại tài sản khoảng 1 tỷ 594 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 

trước giảm 27 vụ, người chết giảm 01 người (có 32 vụ vi phạm pháp luật về trật tự 

xã hội, tăng 01 vụ so cùng kỳ; 02 vụ việc về ma túy, tăng 02 vụ so cùng kỳ; không 

xảy ra vụ vi phạm pháp luật về kinh tế so cùng kỳ không tăng không giảm; 29 vụ tệ 

nạn xã hội so cùng kỳ giảm 25 vụ; 16 vụ tai nạn giao thông, giảm 03 vụ; không 

xảy ra vụ cháy so cùng kỳ không tăng không giảm; 05 vụ việc khác so với cùng kỳ 

giảm 02 vụ); đã điều tra khám phá 61/84 vụ việc (đạt 76,62%).  

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Kiểm tra, lập biên bản 173 

trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (Không giấy phép lái xe 84 trường 

hợp, vượt quá nồng độ cồn quy định 05 trường hợp,...).  

- Tổ chức 15 cuộc sắp xếp, giải tỏa lòng lề đường (nhắc nhở 12 trường hợp).  

- Tổ chức kiểm tra 24 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (phát 

hiện và lập biên bản 07 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 02 trường hợp với 

số tiền 03 triệu đồng). 

4. Xây dựng Chính quyền 

- Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân: Đã tiếp 22 

lượt công dân, tiếp nhận 45 đơn (trong đó có 07 đơn quý trước chuyển sang); 39 

đơn đủ điều kiện xử lý
(16)

, trong đó 27 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 02/02 

đơn khiếu nại, 20/25 đơn kiến nghị, yêu cầu. Các đơn tồn (trong hạn luật định) 

đang được tiếp tục giải quyết. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

Ban hành 04 văn bản chỉ đạo thực hiện
(17)

. Có 111/111 cơ quan, đơn vị và 529/529 

người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Tổ chức 01 cuộc 

thanh tra hành chính việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác thu, chi tài 

chính của trường Mầm non Long An, phát hiện vi phạm với số tiền 140.665.000 

đồng, đối tượng thanh tra thừa nhận vi phạm đã đăng nộp vào tài khoản tạm giữ 

thanh tra 62.396.000 đồng. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở: Tổ 

chức tuyên truyền pháp luật được 103 cuộc với hơn 3.804 lượt người dự, đồng thời 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 1.169 giờ trên sóng phát 

thanh. Các Tổ hòa giải cơ sở đã nhận 49 đơn (có 02 đơn quý trước chuyển sang), 

đưa ra hòa giải 48 đơn, hòa giải thành 45 đơn, hòa giải không thành 03 đơn, tồn 01 
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 Trong đó có 12 đơn không thuộc thẩm quyền, trả lại và hướng dẫn đương sự. 
17

 Công văn số 172/UBND ngày 02/02/2018 yêu cầu năm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và 

nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 

05/02/2018 về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường theo Nghị 

định số 158/2017/NĐ-CP, ngày 27/10/2017 của Chính phủ; Quyết định số 827/QĐ-UBND, ngày 12/02/2018 phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 theo Chương trình hành động của 

Chính phủ; Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 12/02/2018 của UBND huyện thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2018. 
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đơn, qua đó đã khôi phục quyền lợi cho công dân hơn 93 triệu đồng và 89 chỉ vàng 

24K. Công nhận 191 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND huyện tiếp nhận 1.096 

hồ sơ (trong đó tiếp nhận ngày thứ Bảy 115 hồ sơ), giải quyết và trao kết quả đúng 

hạn 1.094 hồ sơ, tồn 02 hồ sơ (trong hạn định); phần mềm hồ sơ công việc tiếp 

nhận 694 văn bản, áp chữ ký số và phát hành 190 văn bản. 

- Quản lý biên chế hành chính và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt (tổng số biên chế của huyện đến thời 

điểm báo cáo là 1.880/1.934 người). Thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm, đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp
(18)

. Xây dựng đề án vị 

trí việc làm cho viên chức trong phòng, ban, đơn vị huyện; xây dựng kế hoạch 

tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018,... 

- Ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch đào tạo bồi dượng cán bộ, 

công chức, viên chức, kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên năm 

2018,...Ban hành Công văn về việc tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan 

đến Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Công văn chấp thuận cho tổ chức Đại hội cấp cơ sở 

nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Hưng Vạn Tự, xã An Bình, Hưng Hạnh Tự, xã Tân 

Hạnh, Hưng Quới Tự, xã Phú Quới; tổ chức đoàn thăm viếng, tặng quà các cơ sở 

tôn giáo nhân dịp lễ Noel năm 2017, Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 

- Về công tác thi đua khen thưởng: Quyết định tặng danh hiệu 16 tập thể Lao 

động tiên tiến, 166 Lao động tiên tiến, 97 Chiến sĩ thi đua cơ sở; khen phong trào 

cho 211 tập thể, 13 gia đình và 379 cá nhân. Trình UBND tỉnh, đề nghị khen 

thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, Mỹ cứu nước 35 hồ sơ (trong đó Pháp 

05, Mỹ 30), tặng danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc cho 07 tập thể, tặng bằng khen cho 

02 tập thể đã hỗ trợ trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện, Cờ thi đua 

Chính phủ 01 tập thể,… Ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Quyết định 

quy định các khoản chi công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện năm 2018 

và ngành Giáo dục trên địa bàn huyện năm học 2017 – 2018. 

III. Đánh giá chung 

Tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng đúng định hướng cơ cấu, CN-TTCN và 

tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng so cùng kỳ. Công tác 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm tổ chức thực hiện; chỉ đạo tốt sản 

xuất vụ lúa Đông Xuân. Thực hiện các công tác trọng tâm mùa khô 2018 đạt kết 

quả khá.  
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 Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 09 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; bổ 

nhiệm lại 03 công chức, viên chức quản lý (Đài Truyền thanh huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện); nâng bậc 

lương, nâng ngạch đợt 2 năm 2017 cho 88 cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã, thị trấn và 435 viên chức ngành 

giáo dục; chấm dứt hợp đồng lao động đối với 02 viên chức; giải quyết chế độ chính sách nghĩ việc cho 06 giáo 

viên, nghỉ hưu trước tuổi cho 01 đối tượng, nghỉ hưu cho 13 giáo viên;  
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Công tác đầu tư phát triển chợ trên địa bàn huyện được quan tâm. Triển khai 

thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị và đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ 

sở hạ tầng. 

Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đầy 

đủ, kịp thời. Công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên người được quan tâm. 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhân 

kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt kế 

hoạch về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kế hoạch tuyển chọn 

gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tình hình an ninh chính trị 

tiếp tục được giữ vững ổn định. Tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Thực hiện các công tác trọng tâm về cải cách hành chính đúng theo kế hoạch; 

tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tốt về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính đạt kết quả tốt;…. Thực hiện công tác xét thi đua khen thưởng.  

Bên cạnh đó, cũng còn những hạn chế, tồn tại như sau: Việc triển khai thực 

hiện vốn đầu tư xây dựng trong quí chậm, công tác giải phóng mặt bằng chậm, các 

thủ tục từ lúc khảo sát đến thi công kéo dài. Tình hình vi phạm trật tự xã hội vẫn 

còn diễn ra phức tạp. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG QUÝ II  

1. Về kinh tế 

- Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

tốt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, hiệu quả, 

tăng cường ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao chất lượng cánh đồng mẫu lớn. 

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nghiên cứu, thử nghiệm, xây 

dựng mô hình để chọn một số cây trồng bổ sung vào cơ cấu sản xuất nhằm đa dạng 

hóa sản phẩm; tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản suất để 

tăng năng suất, chất lượng, giá trị, tính cạnh tranh của sản phẩm. Giám sát chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh, tránh để phát sinh và lây lan thành dịch. Chỉ đạo sản xuất vụ 

lúa Đông Xuân 2017-2018 và vụ lúa Hè Thu năm 2018. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng thủy văn để chuẩn bị và sẵn 

sàng các phương án phòng, chống thiên tai. Củng cố hệ thống thủy lợi. Tiếp tục 

thực hiện kế hoạch mở rộng các đường ống nước trên địa bàn, kế hoạch vận động 

nhân dân sử dụng nước máy, nước hợp vệ sinh. 
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- Tổ chức lễ công nhận xã Phú Đức đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ 

các xã thực hiện, giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2018 theo kế 

hoạch. Tiếp đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh khảo sát công 

tác xây dựng nông thôn mới tại xã Lộc Hòa. 

- Thực hiện đúng các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, giúp các doanh 

nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm CN-TTCN; ưu tiên phát triển những sản phẩm có 

chất lượng, giá trị gia tăng cao, áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện Đề án Tái 

cơ cấu ngành Công thương giai đoạn 2020 tầm nhìn 2030. Tham gia Hội chợ Nông 

nghiệp – Công nghiệp – Thương mại Vĩnh Long năm 2018. 

- Tiếp tục hỗ trợ thực hiện tiêu chí chợ Văn hóa-Nông thôn mới, xây dựng chợ 

nông sản sạch; thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác, quản lý chợ 

Phú Quới và chuyển đổi mô hình chợ Hòa Ninh.  

- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới và thị trấn 

Long Hồ. Vận động cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng và phát triển thương hiệu, 

đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. 

Nghiệm thu, lập thủ tục quyết toán các công trình đã hoàn thành. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

Chương trình VLAP. Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất theo quy 

hoạch, kế hoạch, kiểm tra các trường hợp lấn chiếm đất công, đất bãi bồi; tăng 

cường tuyên truyền về bảo vệ môi trường, kiểm tra, kịp thời giáo dục, xử lý những 

tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản trái 

phép. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính 

phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội. Tăng cường các giải pháp thu thuế (đặc biệt là các nguồn thu chiến 

dịch mùa khô), bảo đảm thu đúng, thu đủ, phấn đấu tăng thu để thực hiện đạt và 

vượt dự toán cả năm. Thường xuyên kiểm soát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm 

chi đúng nội dung, mục tiêu, có hiệu quả và tiết kiệm.  

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/4/2016 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 

2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp đến năm 2020; các Nghị quyết của hội nghị trung ương lần thứ 

năm, khóa XII về phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 01-

NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch. 

2. Về văn hoá - xã hội 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, lập kế hoạch tu bổ cơ sở 

vật chất trong dịp hè. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn 
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quốc gia. Tiếp tục duy trì và phát triển bền vững kết quả phổ cập giáo dục-chống 

mù chữ. 

- Thực hiện đầy đủ , kịp thời các chính sách , chế độ ưu đãi đối với người có 

công, gia đình chính sách . Tổ chức thưc̣ hiêṇ tốt kế hoạch hỗ trơ ̣nhà ở cho người 

có công với cách mạng; các chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao 

động nông thôn và xuất khẩu lao động. Hỗ trợ, giúp hộ nghèo tiếp cận các chính 

sách trợ giúp về tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm để người nghèo tư ̣vươn lên thoát 

nghèo, hạn chế phát sinh hộ tái nghèo. Phê duyệt danh sách hộ có mức sống trung 

bình để hỗ trợ (30%) mua bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ và 

chăm sóc trẻ em. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ và các sự kiện 

chính trị quan trọng của địa phương và đất nước. Tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh (chú trọng nâng cao 

y đức và tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân). Tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh (nhất là dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết,…) không để phát triển 

thành dịch. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động đối tượng hộ cận nghèo, hộ gia đình tham 

gia BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động 

chưa tham gia hoặc có số nợ BHYT, BHXH lớn, kéo dài và xử lý theo đúng quy 

định của pháp luật. 

3. Về quốc phòng - an ninh. 

- Thực hiện tuyển sinh quân sự năm 2018. 

- Duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo 

nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an 

ninh; kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu theo chỉ đạo của tỉnh.  

- Chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, mục tiêu, đối tượng (đặc biệt 

là các địa bàn trọng điểm), kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh 

quốc gia, đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường 

các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.  

- Tập trung điều tra làm rõ 23 vụ án đang thụ lý theo quy định của pháp luật. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc. 

4. Về xây dựng chính quyền. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; thực 

hiện có hiệu công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí.  

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao 

chất lượng công tác hòa giải, hộ tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý cho người dân. 
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Rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật,  kiến nghị loại bỏ những quy 

định không còn phù hợp. 

- Xây dựng Kế hoạch, Đề án thực hiện các Kế hoạch của Huyện ủy và UBND 

tỉnh thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần 6 của Trung ương Đảng (khóa XII); báo 

cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương tình hành động số 21-CT/TU, ngày 

31/11/2008
(19)

; thực hiện tốt công tác tổ chức, biên chế, bổ nhiệm, đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ 

phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục công tác lập và quản lý 

hồ sơ cán bộ, công chức. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính nhà 

nước. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành 

chính. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn 

ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; thực hiện ISO hành chính 

công. Tiếp tục vận hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND 

huyện. Tiếp tục thực hiện chương trình chiến lược phát triển thanh niên. Tăng 

cường quản lý tổ chức và hoạt động của các hội có tính chất đặc thù, quản lý nhà 

nước về tôn giáo. Quan tâm công tác thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng, đề 

nghị khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định 1950/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND 

huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quan tâm công tác dân vận 

chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể cùng cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện.  

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 4 

- Chỉ đạo sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2017-2018 và vụ lúa Hè Thu năm 2018. 

Tổ chức lễ công nhận xã Phú Đức đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ các xã 

thực hiện, giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2018 theo kế hoạch. 

Tiếp đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh khảo sát công tác 

xây dựng nông thôn mới tại xã Lộc Hòa. 

- Tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long 2018. 

- Đôn đốc các xã, thị trấn xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, kiểm tra 

các phương tiện khai thác cát sông. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân các công trình xây dựng cơ bản. 

- Tập trung thu tốt các nguồn thu ngân sách (đặc biệt các nguồn thu chiến dịch 

mùa khô); thường xuyên thực hiện cân đối thu chi ngân sách, đảm bảo yêu cầu chi 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp 

tỉnh năm 2018. 

                                                 
19

 Chương trình hành động số 21-CT/TU, ngày 03/11/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội 

nghị lần bảy ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 
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- Tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Long Hồ lần thứ VIII năm 2017 – 

2018. 

- Thực hiện chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công tác an sinh 

xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, công tác xuất khẩu lao động. 

- Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong tháng 

(Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5). 

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tăng cường 

đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; các chương trình y tế quốc gia, DS-

KHHGĐ; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, tổ chức đối 

thoại trực tiếp với Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT. 

- Duy trì công tác sẳn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công 

tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội 

phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017. 

- Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân.  

- Tiếp tục công tác bố trí, điều chỉnh, bổ nhiệm cán bộ theo đề án nhân sự 

được duyệt. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Tiếp tục 

thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND huyện về 

tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. 

 (Kèm theo Bảng tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong 03 

tháng đầu năm 2018)./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (bc); 

- Ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh (bc); 

- TT.HU, TT.HĐND huyện (bc); 

- CT, PCT UBND huyện (bc); 

- UBMTTQVN huyện; 

- Phòng, ban, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Phi Long 
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