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PHẦN I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ - XÃ HỘI  09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Kế hoạch phát triển 

KT-XH năm 2019 của UBND huyện, trong 09 tháng đầu năm nhìn chung nền 

kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội 

được quan tâm chăm lo. Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được 

các cấp, các ngành tập trung thực hiện; kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

tiếp tục được triển khai sâu rộng đã phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện cũng 

gặp không ít khó khăn, giá cả hàng hóa nông sản biến động thất thường, tình 

hình mưa trái mùa, bệnh phát sinh ở cây trồng, vật nuôi, gây khó khăn cho sản 

xuất nông nghiệp,…UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội(2) trong 09 tháng đầu năm 2019 đạt 

được kết quả như sau: 

I. VỀ KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.905,35 tỷ đồng, đạt 73,9% so kế 

hoạch, tăng 1,91% so cùng kỳ. Trong đó nông nghiệp đạt 1.379,3 tỷ đồng (tăng 

0,57% so cùng kỳ), thủy sản đạt 522,47 tỷ đồng (tăng 5,65% so cùng kỳ).  

1.1. Trồng trọt 

- Cây lúa: Gieo trồng 3 vụ lúa đạt 16.460,89 ha (giảm 1.841,13 ha so năm 

2018). Năng suất bình quân chung ước đạt 5,64 tấn/ha, giảm 0,26 tấn/ha so năm 

trước, sản lượng ước đạt 92.916,91 tấn (giảm 15.295,88 tấn) so cùng kỳ năm 

trước do năng suất các vụ lúa đều giảm so năm trước3.   
                                                 
1Số liệu báo cáo tính đến ngày 15/9/2019. 
2 UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND đã ban hành 7.116 văn bản để tổ chức thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó có 247 báo cáo, 4.483 quyết định, 166 tờ trình, 1.834 công văn và 

386 văn bản hành chính khác. 
1 Vụ đông xuân 2018-2019: Xuống giống 6.317,94 ha, thu hoạch 100% diện tích xuống giống với năng suất bình 

quân đạt 6,48 tấn/ha (giảm 0,13 tấn/ha so cùng kỳ), sản lượng đạt 40.997,11 tấn (giảm 1.427,9 tấn). Nguyên 

nhân: do diễn biến thời tiết thất thường, sâu bệnh phát sinh khá, chuột bọ phát sinh nhiều cắn phá.. .; Vụ hè 

thu 2019: xuống giống và thu hoạch 6.203,59 ha (năng suất bình quân 5,11 tấn/ha, giảm 0,7 tấn/ha so vụ lúa 

cùng kỳ; sản lượng đạt 31.360,1tấn, giảm 4.798,86 tấn so vụ lúa cùng kỳ); diện tích lúa thu đông 2019 xuống 

giống 4.016,2 ha (giảm 1.678,45ha so cùng kỳ), lúa đang giai đoạn phát triển khá tốt.  
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- Cây màu: Toàn huyện gieo trồng 1.850,29 ha, ước sản lượng các loại màu 

28.248,64 tấn. Diện tích màu gieo trồng màu ước 3.957,5 ha tăng 0,40% so cùng 

kỳ. 

 - Cây ăn trái: Sản lượng thu hoạch cây ăn trái ước đạt 15.457,4 tấn tăng 

1,9% so cùng kỳ năm trước. 

1.2. Chăn nuôi 

Đàn gia súc, gia cầm: Đàn bò ước 5.756 con, tăng 1,37% so cùng kỳ; 

đàn heo ước 28.609 con, giảm 14,88% so cùng kỳ, đàn gia cầm 760,55 ngàn 

con, tăng 0,17% so cùng kỳ, không còn hộ nuôi trâu. Công tác kiểm tra, giám sát 

và tổ chức tiêm phòng trên đàn vật nuôi được quan tâm; tuy nhiên, đến nay bệnh 

dịch tả heo Châu Phi xảy ra tại 15 xã, thị trấn, với tổng đàn tiêu hủy 6.629 con, 

với 396.902 kg; hiện đang tích cực tuyên truyền phòng, chống, kiểm soát, khống 

chế dịch bệnh và thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

1.3. Thủy sản, phòng chống thiên tai 

- Thủy sản: Sản lượng nuôi trồng(4) thủy sản thu hoạch ước đạt 26.941,9 tấn, 

tăng 1,62% so cùng kỳ, trong đó sản lượng cá tra đạt 7.724,7 tấn, tăng 1,14% so 

cùng kỳ; sản lượng khai thác đạt 777,75 tấn, giảm 0,06% so cùng kỳ.  

- Phòng, chống thiên tai: Nghiệm thu và đưa vào sử dụng 09/09 công trình 

từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2019; 04 công trình từ nguồn vốn địa 

phương và vận động nhân dân; 01 công trình từ nguồn sự nghiệp thủy lợi và 

nguồn kết dư vốn sự nghiệp 2018; 03/04 công trình từ nguồn vượt thu tiền sử 

dụng đất 2018 chuyển nguồn sang 2019 và nguồn thủy lợi phí cấp bù. Triển khai 

thi công 01 công trình từ nguồn vốn tiền sử dụng đất và nguồn thủy lợi phí cấp 

bù; 01 công trình từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang năm 

2019; 01 công trình từ nguồn vốn Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh năm 2019(5). 

Hoàn thành tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã 

năm 20196; xảy ra mưa giông làm tốc mái 32 căn nhà7, sập 02 căn nhà xã Đồng 

phú và xã An Bình. 

1.4. Công tác xây dựng nông thôn mới 

 Công tác xây dựng NTM tiếp tục được triển khai thực hiện; tổ chức công 

nhận xã Lộc Hòa đạt chuẩn nông thôn mới8 đến nay có 6 xã đạt chuẩn xã NTM9; 

điều chỉnh quy hoạch xã Nông thôn mới 6 xã Tân Hạnh, Thạnh Quới, Phú Quới, 

Thanh Đức, An Bình, Long An, Đồng Phú; kiểm tra tiêu chí NTM tại xã Hòa 

Ninh, Long Phước, Tân Hạnh, Long An, Đồng Phú (xã Hòa Ninh đạt 10/19 tiêu 

                                                 
(4) Toàn huyện có 240 hộ nuôi lồng bè với số lồng bè hiện có trên địa bàn huyện khoảng 1.638 lồng, bè. 
(5)Nâng cấp bờ bao ấp Phước Bình (từ cầu Tám Thanh đến đập Tư Nguyên) (60%); Nạo vét kết hợp đắp bờ bao 

tuyến kênh Xã Hai - Việt Mỹ, Bà Hương (đang thi công đạt 90%); Gia cố sạt lỡ bờ bao sông Cái Cao (đang thi 

công đạt 90%). 
6  Kết quả: xã Thanh Đức (có thực binh), đạt giỏi và Thị trấn Long Hồ, đạt khá 
7 Bình Hòa Phước: 04 căn, Hòa Ninh: 07 căn, Đồng phú 02 căn, An Bình 19 căn 
8 Theo Quyết định 2900/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long 
9  Long Phước, Hòa Phú, Bình Hòa Phước, Phước Hậu, Phú Đức và Lộc Hòa; 
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chí); các xã còn lại đạt từ 8 - 11 tiêu chí10. Chọn xã Long Phước thực hiện xã 

Nông thôn mới nâng cao, đạt 09/19 tiêu chí. Tổng kết 10 năm thực hiện chương 

trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới. 

1.5. Điện, nước sạch và kinh tế hợp tác 

- Điện: Tổng số hộ dân có điện sử dụng 40.223/40.246 hộ, đạt 99,94%, còn 

137 hộ sử dụng điện chưa an toàn, 23 hộ chưa có điện sử dụng. 

- Nước sạch: Tổng số hộ dân sử dụng nước máy là 33.903/40.246 hộ (tỷ lệ 

84,24%, trong đó thành thị 99,4%; nông thôn 83,5%). 

- Kinh tế hợp tác: Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế tập thể. Thành lập mới 05 hợp 

tác xã (HTX)(11), tính đến nay có 18 hợp tác xã(12); duy trì hoạt động ổn định của 

01 Quỹ tín dụng nhân dân, 237 tổ hợp tác (199 tổ hợp tác sản xuất lúa, 38 tổ 

chuyên). Kết quả phân loại hợp tác xã13: 03 tốt, 04 khá, 04 trung bình; phân loại 

tổ hợp tác: 190 tốt, 45 khá, 02 trung bình; chỉ đạo Đại hội thường niên các hợp 

tác xã năm 2019.   

2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ 

- Về công nghiệp-TTCN: Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN (giá so sánh 

2010) lũy kế đến nay thực hiện ước đạt 2.542,58 tỷ đồng, đạt 98,51% so kế 

hoạch năm (2.581,086 tỷ đồng), tăng 6,08% so cùng kỳ. Phát triển mới 16 doanh 

nghiệp và 21 hộ cá thể, giải thể 03 doanh nghiệp, 05 hộ cá thể; tổng số cơ sở 

trên địa bàn huyện là 1.622 (79 doanh nghiệp, 02 HTX TTCN và 1.541 hộ cá 

thể). Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 

năm 2019 (được 08 sản phẩm của Công ty, cơ sở, HTX) đạt giải và đề nghị tham 

gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

- Về thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng lũy kế đến nay ước đạt 4.199,50 tỷ đồng, đạt 72,27% kế hoạch (5.811 

tỷ đồng), tăng 7,8% so với cùng kỳ; trong đó bán lẻ hàng hóa (thương nghiệp) 

tăng 7,15% so cùng kỳ, dịch vụ lưu trú và ăn uống (khách sạn - nhà hàng) tăng 

9,8%, du lịch lữ hành tăng 14,96% và dịch vụ khác tăng 14,22%. Thành lập mới 

41 doanh nghiệp và 276 hộ cá thể, giải thể 05 doanh nghiệp và 27 hộ cá thể, 

tổng số cơ sở trên địa bàn huyện là 9.742 (307 Công ty, doanh nghiệp; 01 HTX 

Thương mại-dịch vụ và 9.434 hộ cá thể).  

- Kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với 344 cơ sở, phát hiện 

05 cơ sở vi phạm, xử phạt 15.000.000 đồng, tiêu hủy hàng hết hạn sử dụng trị 

giá 950.000 đồng, tạm giữ 107 gói thuốc lá ngoại nhập. 

3. Tài nguyên và môi trường 

                                                 
10 Đồng Phú 8 tiêu chí,  Tân Hạnh 10 tiêu chí, An Bình 11 tiêu chí, Thanh Đức 11 tiêu chí, Phú Quới 11 tiêu chí, 

Thạnh Quới 11 tiêu chí 
11 HTX kinh tế vườn Hòa Ninh xã Hòa Ninh; HTX Nông nghiệp Hòa Phú xã Hòa Phú; HTX Tân Hiệp xã Tân 

Hạnh; HTX nhãn IDO An Bình xã An Bình; HTX nông nghiệp Thạnh Phú xã Thạnh Quới. 
12 Tổng số thành viên HTX của huyện là 1.457 thành viên, trong đó có 129 thành viên mới tham gia 
13 Chỉ phân loại 11 HTX đang hoạt động trên 1 năm. 
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Giải quyết 1390/1476 hồ sơ chuyển mục đích SDĐ phải xin phép (trả 78 hồ 

sơ); 175/181 hồ sơ thẩm định cấp GCNQSDĐ ban đầu; 51/51 hồ sơ giao cấp đất 

(diện tích 4.879,5m2); 09/19 công trình thu hồi đất; thẩm định 20/23 phương án 

bồi thường hỗ trợ tái định cư; 05/06 hồ sơ khiếu nại, tranh chấp về đất đai; 01/01 

hồ sơ lấn chiếm đất công; 21/24 hồ sơ trả lời tòa án; 51/51 hồ sơ đính chính giấy 

CNQSDĐ; 63/65 kế hoạch BVMT; 08/08 giải quyết khiếu nại, tranh chấp về 

môi trường;... hoàn thành đấu thầu thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt với 

Hợp tác xã dịch vụ công cộng Ngọc Chinh; tổ chức 74 lượt kiểm tra khai thác 

khoáng sản cát trên tuyến sông Tiền, qua kiểm tra phát hiện 44 trường hợp vi 

phạm, xử phạt với số tiền 367.5 triệu đồng.  

4. Đầu tư, xây dựng 

- Về vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 là 167.317 

triệu đồng, giải ngân 89.764 triệu đồng, đạt 53,6% kế hoạch; trong đó nguồn vốn 

ngân sách huyện giải ngân 16.710 triệu đồng đạt 27,8% so với kế hoạch (60.011 

triệu đồng), nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ có mục 

tiêu đã giải ngân 66.792 triệu đồng đạt 75,6% so với kế hoạch (88.305 triệu 

đồng).  

 - Về các công trình đầu tư do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

thực hiện: Công trình do Ban quản lý dự án-Đầu tư xây dựng huyện thực hiện: 

Năm 2018 chuyển sang 07 công trình giao thông (tiến độ 5% - 100%); năm 

2019 đầu tư 09 công trình giao thông, 06 công trình dân dụng (trong đó có 14 

công trình đang thi công tiến độ từ 25% - 100%) và chuẩn bị đầu tư 08 công 

trình14; theo dõi tiến độ thi công các công trình15. Thực hiện các bước tiếp theo 

của điều chỉnh quy hoạch đô thị Phú Quới; triển khai thi công 22/48 công trình 

đường giao thông nông thôn cấp C theo kế hoạch; đưa vào sử dụng 19/48 công 

trình với tổng chiều dài 22,35km.  

5. Tài chính, thuế 

- Tổng thu ngân sách lũy kế 565 tỷ 102 triệu đồng(16), đạt 89,03% dự toán, 

tăng 8,97% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa lũy kế 118 tỷ 294 triệu đồng, đạt 

108,83% dự toán, tăng 23,6% so cùng kỳ.  

- Tổng chi ngân sách lũy kế 424 tỷ 827 triệu đồng, đạt 68,1% so dự toán(17), 

tăng 5,2% so cùng kỳ, chi thường xuyên lũy kế 305 tỷ 371 triệu đồng, đạt 

76,22% dự toán, tăng 3,22% so cùng kỳ.   

                                                 
14 Chuẩn bị đầu tư 03 công trình giao thông: Đường Liên xã Tân Nhơn (cầu Tân Nhơn)- Tân Thạnh (cầu Mương 

Khai), Đường Liên ấp Tân Thuận- Tân Thạnh, Cầu Mương Khai, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ (đã phê đuyệt 

chủ trương đầu tư); 05 công trình dân dụng: Nhà văn hóa Thể thao cụm ấp Tân Thạnh - Tân Hòa - Tân Nhơn xã 

Tân Hạnh, Trường trung học cơ sở Tân Hạnh (Đã phê duyệt chủ trương đầu tư); Trụ sở làm việc UBND xã Tân 

Hạnh, Công viên văn hóa thể thao huyện Long Hồ (đang trình thẩm định BCĐX chủ trương đầu tư); Trung tâm 

hành chính huyện Long Hồ-khối nhà nước (đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, chờ bố trí vốn thực 

hiện) 
15 Công trình Cầu Long Hoà xã Lộc Hoà đạt 65%.         
16 Gồm: 118,294 tỷ thu nội địa; 340,740 tỷ bổ sung từ ngân sách cấp trên; 94,482 tỷ chuyển nguồn năm trước; 

11,586 tỷ thu kết dư năm trước.  
17 Tổng chi ngân sách có vốn xây dựng cơ bản: Đạt 53,65% so kế hoạch, tăng 10,12% so cùng kỳ. 
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  - Công tác trọng tâm mùa khô năm 2019, thực hiện các nguồn thu như sau: 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 499,460 triệu đồng, đạt 83,2%; quỹ đền ơn 

đáp nghĩa 389,046 triệu đồng, đạt 68,3%; quỹ phòng chống thiên tai 750,552 

triệu đồng, đạt 100,3%; quỹ vì người nghèo 01 tỷ 523 triệu đồng, đạt 97,7%; 

quỹ an ninh quốc phòng 856,472 triệu đồng, đạt 102,6%18. 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục và đào tạo 

- Công tác Giáo dục-đào tạo: Tổ chức tu sửa cơ sở vật chất phục vụ năm 

học mới, tổng kết năm học 2018 - 2019 triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 

học 2019-2020. Kiểm tra các khoản thu đầu năm các trường trên địa bàn huyện. 

Vận động học sinh mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; hoàn thành hồ sơ 

kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn Quốc gia sau chu kỳ 5 năm trường 

THCS Long An. Toàn huyện có 34/60 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 56,66%, 

giảm 2,07% so năm năm học trước (do sáp nhập trường).  

 - Công tác GDNN-GDTX: Duy trì 08 lớp 10, 09 lớp 11, 04 lớp 12 tại 

Trung tâm GDNN-GDTX và xã Phú Quới với 712 học viên; duy trì 03 lớp trung 

cấp điện lạnh (13 HV); Marketing (26HV) và lớp điện tử dân dụng (20 HV)19;...        

2. Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Thực hiện thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, trẻ em 

trong dịp Tết Nguyên đán 201920; chi trả các chính sách người có công và bảo 

trợ xã hội với tổng số tiền 33,24 tỷ đồng; chi mai táng phí cho 385 đối tượng 

chính sách và bảo trợ 2,19 tỷ đồng; vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 

459.235.000đồng, đạt 80,6% kế hoạch (xã, thị trấn: 374.914.000đ, đạt 101,4%; 

ban ngành huyện: 84.321.000, đạt 42,2%). 

- Ban hành 453 quyết định trợ cấp bảo trợ xã hội mới; 76 quyết định điều 

chỉnh mức trợ cấp bảo trợ xã hội; 128 quyết định mai táng phí cho đối tượng bảo 

trợ xã hội.  

- Vận động tặng quà cho 4.775 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn 

với tổng số tiền 2,5 tỷ  đồng; phê duyệt hộ nghèo, cận nghèo năm 201921.  

- Giải quyết việc làm mới cho 2.798 lao động, đạt 79,9% kế hoạch (3.500 

lao động); xuất khẩu 152 lao động, đạt 63,3% kế hoạch22; khai giảng 02 lớp đào 

tạo nghề cho 56 học viên23. 

                                                 
18 Đến ngày 15/9/2019 có 11 xã hoàn thành 05 nguồn thu: Bình Hòa Phước, Thạnh Quới; Tân Hạnh; Phú Đức;  

Lộc Hòa; An Bình; Long An; Long Phước; Hòa Phú; Phước Hậu; Hòa Ninh. Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 

xã Đồng Phú: 55%, Thanh Đức: 89,3%; Quỹ vì người nghèo xã Phú Quới: 73,4%, Thị trấn Long Hồ: 97,1%. 
19 Học song song văn hóa 
20 Tổng kinh phí thực hiện thăm, tặng quà cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019: 

4.093,516 đồng (tăng 1,942,31 triệu đồng so tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), trong đó ngân sách Trung ương 

341 triệu đồng, ngân sách tỉnh 197,1 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo tỉnh 57 triệu đồng, ngân sách huyện 208,6 

triệu đồng, vận động xã hội hóa 3.289,813 đồng. 
21 Có 909 hộ nghèo chiếm 2,24%; 1.959 hộ cận nghèo chiếm 4,82%). 
(22)  Kế hoạch XKLĐ cả năm là 240. 
23 Đạt 5% kế hoạch tỉnh giao (1.100 lao động). 
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- Cấp gạo và tiền học cho trẻ em mồ côi theo chương trình nuôi dạy trẻ mồ 

côi Đông Nam Á, số tiền 149.530.000đ; hỗ trợ quà tết cho 450 trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn trong huyện, số tiền 90.000.000 đ (ngân sách huyện). Bàn giao 

02 căn nhà cho trẻ em mồ côi do tổ chức Đông Nam Á nuôi dưỡng ở 02 xã Tân 

Hạnh, Đồng Phú với tổng số tiền 124.290.000 đ.  

      3. Văn hóa - Thông tin 

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

hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân 

gian, kỷ niệm các ngày lễ, tuyên truyền cải cách hành chính; công tác trọng tâm 

mùa khô và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thực hiện kế hoạch 

phát triển du lịch năm 2019; kiểm tra 250 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa 

và thông tin (lập biên bản vi phạm 10 trường hợp, xử lý cảnh cáo và cho làm 

cam kết không tái phạm 09 trường hợp); kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch (24 cơ sở), qua kiểm tra 

đã nhắc nhở cảnh cáo 4 cơ sở hoạt động chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt 

động, đề nghị khắc phục, bổ sung đầy đủ theo quy định. Tiếp tục phát động thực 

hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, 

thu hút người dân tham gia tập luyện ngày càng đông đảo; tổ chức ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe cộng đồng năm 2019. Tham dự giải múa lân, sư, rồng cấp 

tỉnh, đạt giải nhất múa lân, giải nhất múa rồng; tham gia Hội diễn nghệ thuật 

quần chúng tỉnh Vĩnh Long, đạt giải ba; giải Vovinam tỉnh Vĩnh Long năm 

2019, đạt 11 huy chương vàng, 05 bạc, 04 đồng, đạt hạng nhất toàn đoàn; hội thi 

đờn ca tài tử;... 

- Lĩnh vực truyền thanh: Thực hiện 11 chương trình phát thanh đặc biệt và 

279 chương trình phát thanh hàng ngày(24); các trạm truyền thanh cơ sở tiếp sóng 

được 231.708 giờ; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ước thu hút hơn 43.378 

người xem và cổ vũ.  

4. Chăm sóc sức khỏe nhân dân 

- Về công tác Y tế: Tiêm chủng miễn dịch đầy đủ cho 1.226 lượt trẻ em. 

Tổng số lượt khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện là 115.032 lượt, đạt 

115% so kế hoạch, tăng 14,5% so với cùng kỳ; tại trạm y tế xã, thị trấn là 

106.699 lượt, đạt 76,2% so kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ; tại Bệnh viện đa 

khoa khu vực Hòa Phú 48.650 lượt, đạt 194,6 % so kế hoạch. 

5. Bảo hiểm xã hội 

Tính đến thời điểm báo cáo tổng số thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (bao gồm 

thẻ BHXH tỉnh cấp) là 113.070 thẻ, chiếm 88,66% dân số của huyện (156.865 

người).  

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH 

                                                 
(24) Với 2.549 tin, 328 bài, 267 chuyên mục, 278 chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh; 24 chương trình "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống"; 09 câu chuyện truyền thanh, chuyên đề "Pháp 

luật Nông nghiệp. 67chương trình "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống". Cộng tác về Đài PT - TH tỉnh 276 

tin và 61 bài phóng sự PT-TH. 
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- Thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở. Tiếp 

tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và xây dựng lực lượng vũ trang 

vững mạnh toàn diện. Hoàn thành kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã 

Long Phước, Lộc Hòa25; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện(26). 

Thực hiện tốt công tác tuyển quân với tổng số 167 thanh niên (150 quân sự, 17 

công an). Xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu theo từng tháng năm 2019. 

Xây dựng kế hoạch xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 cấp xã, thị trấn; tuyển chọn 

và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc 

phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. 

 

- Tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Khang Thiên Phát: Kết 

quả đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với các hộ dân ngày 04/9/2019 tại UBND 

xã Hòa Phú:  Buổi đối thoại nhận được ý kiến phát biểu của 6 người dân với 7 

lượt ý kiến phát biểu, nội dung không cho Công ty TNHH MTV Khang Thiên 

Phát hoạt động nấu chì tại khu vực; các hoạt động khác của Công ty người dân 

không ngăn cản nhưng trước khi triển khai hoạt động nào khác phải họp dân 

công bố cho dân biết; thống nhất cho Công ty vận chuyển hàng hóa ra bên ngoài 

dưới sự theo dõi của đại diện các hộ dân với UBND huyện. Ngày 12/9/2019, 

Công ty TNHH MTV Khang Thiên Phát đã thực hiện vận chuyển hàng hóa với 

sự giám sát của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và 

Môi trường, UBND xã Hòa Phú. Quá trình vận chuyển hàng hóa được thực hiện 

thuận lợi, không phát sinh vấn đề phức tạp.  

- Có tập trung thực hiện các Kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an 

ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên còn xảy ra xảy ra 116 vụ27 (vi phạm pháp luật về 

trật tự xã hội 46 vụ, ma túy 25 vụ, giao thông 40 vụ, cháy 01 vụ, vụ việc khác 

04), làm chết 29 người, bị thương 46 người, thiệt hại tài sản hơn 1,280 tỷ đồng, 

so với cùng kỳ giảm 73 vụ, chết giảm 01 người; bị thương giảm 04 người. 

- Lập biên bản 1.014 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông28 

(không giấy phép lái xe 289 trường hợp, vượt nồng độ cồn 55 trường hợp, vi 

phạm khác 670 trường hợp); trong 40 vụ tai nạn giao thông (nêu trên), làm chết 

17 người, bị thương 35 người, thiệt hại tài sản khoảng 235 triệu đồng, so với 

cùng kỳ, giảm 05 vụ, chết giảm 05 người, bị thương giảm 06 người, thiệt hại tài 

sản giảm khoảng 554 triệu đồng. 

IV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

                                                 
25 Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Phước; Lộc Hòa (có thực binh). Kết quả chung đạt loại khá 
26 Có 100% dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện (02 lớp); dân quân cơ động (06 lớp); dân quân binh 

chủng (02 đợt); dân quân tại chỗ (03 đợt). 
27  Xảy ra 46 vụ vi phạm trật tự xã hội, 42 đối tượng, chết 08 người, bị thương 12 người (32 vụ trộm cắp tài sản, 

05 vụ cố ý gây thương tích, 02 vụ giất người, 02 vụ cướp tài sản, 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ hiếp 

dâm, 01 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi,  01 vụ vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả 

nghiêm trọng) làm rõ 26/46 vụ; phát hiện 25 vụ ma túy, 33đối tượng tàng trử vận chuyển ma túy, thu giữ 

30,536,2 heroin, 22,2432g và 0,5 ml ma túy tổng hợp; 01 vụ cháy trong Công ty Acecook  xã Hòa Phú, do bất 

cẩn trong lao động bị chập điện. 
28 Cảnh sát giao thông trật tự  lập biên bản 883 trường hợp; Đồn Công an Khu công nghiệp Hòa Phú lập 131 

trường hợp 
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- Tổ chức tiếp 60 lượt công dân, tiếp nhận 135 đơn (tồn chuyển sang 03 

đơn, phát sinh mới 132 đơn), có 107 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 59 đơn 

thuộc thẩm quyền (đã giải quyết: 40 đơn), 48 đơn không thuộc thẩm quyền đã 

ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời đương sự.  

- Có 110/110 cơ quan, đơn vị và 512/512 người đã hoàn thành việc kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2018. Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách 

pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính của trường Tiểu học Long An 

A, đoàn thanh tra đã ban bành kết luận thanh tra số 60/KL-TTra ngày 16/5/2019; 

đối tượng thanh tra đã chấp hành xong kết luận thanh tra; kết luận thanh tra việc 

chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý thu chi tài chính ngân 

sách của UBND xã Phú Đức; công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về quản lý đâu tư xây dựng cơ bản công trình trường Tiểu học Phú Đức A; 

kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra29; các đối tượng đã chấp hành xong kết 

luận thanh tra. 

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

chức tuyên truyền pháp luật được 365 cuộc với 14.589 lượt người dự, tổ chức 

truyên truyền chiều rộng được 2.996 giờ. Tổ hòa giải cơ sở nhận 252 đơn (có 03 

đơn năm 2018 chuyển sang), đưa ra hòa giải 255 đơn, hòa giải thành 247 đơn, 

hòa giải không thành 08 đơn, khôi phục quyền lợi hợp pháp của công dân với số 

tiền 1,54 tỷ đồng, 870 chỉ vàng 24k.  

- Về công tác cán bộ, công chức, viên chức: Tổng số biên chế của huyện 

đến thời điểm báo cáo là 1.793/1.878 người; thực hiện tốt công tác điều động, bổ 

nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp30; ban 

hành kế hoạch về việc thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 21/8/2018 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy31; sáp nhập 03 trường Tiểu học32. Hoàn thành đánh 

giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Triển khai thực hiện kế 

hoạch sáp nhập ấp, khóm33; sắp xếp công an xã, thị trấn34 theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh; thực hiện công tác Dân vận chính quyền, Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2019. 

- Công tác thi đua khen thưởng: Quyết định khen phong trào cho 336 tập 

thể, 16 gia đình và 610 cá nhân; tặng danh hiệu 44 tập thể Lao động tiên tiến; 

1.522 Lao động tiên tiến, 307 Chiến sĩ thi đua cơ sở; trình Chủ tịch UBND tỉnh 

                                                 
29 Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với UBND xã Hòa 

Ninh; công tác thu chi tài chính của trường Tiểu học Long An A;  trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch UBND xã An Bình 
30Điều động và bổ nhiệm 05 Hiệu trưởng, 12 Phó Hiệu trưởng; bổ nhiệm có Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm 

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện; điều động 21 viên chức ở các trường học; 06 giáo viên; sắp 

xếp 09 viên chức của phòng giáo dục và Đào tạo huyện nhận đến nhiệm vụ các trường học và và 02 hợp đồng 

lao động của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đến nhận nhiệm vụ công chức xã; tuyển dụng 49 viên 

chức; cử 03 cán bộ xã học thạc sĩ; 04 công chức học đại học; 43 cán bộ, công chức dự học lớp Bồi dưỡng Quản 

lý Nhà nước ngạch chuyên viên;… 
31 Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 22/11/2018 Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến 

lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngàng tầm nhiệm vụ. 
32 Trường Tiểu học Long An B vào trường Tiểu học Long An A; trường Tiểu học Phước Hậu B vào trường Tiểu 

học Phước Hậu A; trường Tiểu học Đồng Phú C vào trường Tiểu học Đồng Phú A 
33  Xây dựng phương án sáp nhập 01 khóm của Thị trấn Long Hồ và 04 ấp của 03 xã. 
34 Điều động 23 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn (04 công an viên). 
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xét khen thưởng và đề nghị khen cao cho 72 tập thể và 76 cá nhân; tặng danh 

hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 29 tập thể, tặng danh hiệu Cờ thi đua xuất 

sắc cho 07 tập thể; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 21 cá nhân, Cờ thi đua Chính 

phủ: 01 tập thể, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, Huân 

chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể;… 

 - Về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính: Kiện toàn Ban chỉ đạo 

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

huyện; Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính 02 đợt, 12 đơn vị35; thực hiện 

kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ xã Lộc Hòa.   

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

- Về kinh tế: 09 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục 

duy trì mức tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp có nhiều mô hình hiệu quả 

kinh tế cao. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN, tổng mức bản lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đều tăng so cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 

89% kế hoạch cả năm; tiến độ chi ngân sách bám theo chỉ tiêu kế hoạch, cơ bản 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên và đột xuất. Chất lượng hoạt động, 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế tập thể ổn định; công tác 

quản lý tài nguyên và môi trường; xây dựng xã nông thôn mới được tập trung 

chỉ đạo; thực hiện tốt Kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn xã Thanh Đức, thị trấn Long Hồ.   

- Về Văn hóa xã hội: Chất lượng dạy và học được tiếp tục được duy trì. Cơ 

sở vật chất ngành y tế tiếp tục được đầu tư, công tác chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện tốt. Tổ chức tết Nguyên 

đán năm 2019 đảm bảo được yêu cầu vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; 

các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đời sống 

văn hóa, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa có bước tiến bộ, nhất là tại các xã nông thôn mới.  

- Về Quốc phòng an ninh: Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ 

vững ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhất là trong các ngày lễ, 

Tết; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 03 tiêu chí. Công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ năm 2019 được tập trung chỉ đạo, giao quân đạt 100% chỉ 

tiêu tỉnh giao; chế độ trực luôn được duy trì, đảm bảo quân số, khu vực đóng 

quân an toàn; thông tin liên lạc luôn đảm bảo thông suốt; triển khai thực hiện tốt 

kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Phước, Lộc Hòa. Phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh và có sự chuyển biến tích cực 

về chất lượng, hiệu quả. 

                                                 
35 Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đã kiểm tra 2 đợt với 12 đơn vị huyện, trường học và UBND xã, thị 

trấn. Ban hành công văn về việc: chỉ đạo kiểm điểm đối với 02 cán bộ xã Hòa Phú; chỉ đạo kiểm tra đối với cán 

bộ, giáo viên trường Tiểu học B thị trấn Long Hồ; đề nghị UBKTHU xử lý 01 đảng viên vi phạm kỷ luật kỷ 

cương hành chính 
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- Về xây dựng chính quyền: Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, được 

tập trung chỉ đạo... Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác Dân vận chính quyền, Dân 

vận khéo. 

Nguyên nhân đạt được: Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước ban hành phù hợp với thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, công chức hầu hết 

được chuẩn hoá theo qui định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc. Bộ 

máy chính quyền huyện, xã từng bước hoàn thiện về tổ chức, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản 

xuất, làm năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả kinh 

tế ổn định. 

2. Hạn chế 

Mô hình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp chưa được nhân rộng, chưa xây 

dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, người dân còn tập quán canh tác 

tự phát. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra, bệnh dịch tả heo Châu Phi lây 

lan, chưa được ngăn chặn. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm. Một số xã, 

thị trấn thực hiện các nguồn thu trọng tâm mùa khô còn chậm. Thu thuế ngoài 

quốc doanh đạt thấp so kế hoạch. Vi phạm pháp luật về ma túy còn diễn biến 

phức tạp. Một số phòng, ban thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn chậm 

ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. 

Nguyên nhân hạn chế: 

- Công tác tuyên truyền một số xã có tập trung thực hiện nhưng chưa đi vào 

chiều sâu nên nhận thức của người dân chưa được nâng cao, chưa phát huy được 

vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới; chưa tập trung 

phát huy được vai trò của đoàn thể trong công tác vận động nhân dân nhân rộng 

các mô hình thí điểm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chưa có giải pháp thu hút 

người cai nghiện ma túy tự nguyện vào cơ sở. Công tác chỉ đạo thực hiện, nhất 

là ở sở đôi lúc thiếu tập trung cao. 

- Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực 

hiện dự án, công trình và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 

PHẦN II 

NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG QUÍ IV 

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trên 

cơ sở quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Huyện ủy, Nghị quyết HĐND 

huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; UBND huyện yêu cầu các phòng, 

ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát kế hoạch, tập trung thực hiện 

các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. 

I. VỀ KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 
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       - Theo dõi tiến độ thu hoạch lúa vụ Thu Đông 2019 và kế hoạch xuống 

giống lúa Đông Xuân 2019-2020; tình hình xuống giống và tình hình dịch bệnh 

trên cây màu vụ mùa 2019 và kế hoạch cây màu vụ Đông Xuân và bông Tết; 

tiến độ thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.         

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

tăng cường ứng dụng công nghệ cao. 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; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch tả 

heo Châu Phi; mô hình chuyển đổi cây trồng tại xã An Bình. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, tiếp tục kiểm tra 

công tác phòng, chống thiên tai (nhất là tình hình sạt lở ven sông), chuẩn bị và 

sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai.  

- Tiếp tục phát triển điện kế chính cho những hộ chưa có điện và hộ sử 

dụng điện câu đuôi; tập trung vận động các hộ dân lắp đặt đồng hồ nước nơi có 

tuyến ống đi qua; liên hệ đơn vị cấp nước đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến 

ống nước chính. 

2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch 

- 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 2016-2020 tầm nhìn 

2030; tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 theo kế hoạch; 

thực hiện quy hoạch đô thị Phú Quới; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả.  

- Tiếp tục triển khai 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 hội nghị 

Trung ương lần thứ năm, khóa XII về phát triển kinh tế nhà nước(36), kinh tế tư 

nhân(37); Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về 

phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

3. Tài nguyên và môi trường 

                                                 
(36)  Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 

nhà nước. 
(37) Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017  về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng 

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
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Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực TN-MT, thường xuyên 

kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công, đất bãi bồi; xử lý các trường hợp lấn 

chiếm đất, vi phạm về khai thác tài nguyên (nhất là khai thác khoáng sản cát 

sông trái phép), bảo vệ môi trường.  

4. Đầu tư, xây dựng 

Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, khẩn 

trương thực hiện quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành.  

5. Tài chính 

 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.  

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục và đào tạo 

 Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, kiểm 

tra các trường THCS đạt chuẩn quốc gia sau chu kỳ 5 năm, đề nghị Sở Giáo dục 

về kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia lần 2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam. Tiếp tục duy trì và phát triển bền vững kết quả phổ 

cập giáo dục-chống mù chữ. Tiếp tục thực hiện nhiệm cán bộ quản lý các trường 

học; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; sáp nhập trường theo kế hoạch. 

2. Văn hóa - Thông tin 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao và các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các 

ngày lễ trong những tháng cuối năm. Tiếp tục phát động thực hiện và tổ chức 

kiểm tra công nhận xã, thị trấn, ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa năm 2019; tăng 

cường phối hợp kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực thông tin truyền thông, 

nhất là internet, mạng xã hội, hoạt động truyền thông báo chí và các hoạt động 

trên lĩnh vực văn hoá như quảng cáo, các dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể 

thao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý 

nhà nước;  

3. Lao động -Thương binh và Xã hội  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, an sinh xã hội chăm lo gia đình 

chính sách, người có công, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

giải quyết việc làm, công tác xuất khẩu lao động. Hỗ trợ, tạo cơ hội cho hộ 

nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp về tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm để 

người nghèo tự vươn lên thoát nghèo;... 

4. Chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh; các chương trình y tế 

quốc gia, DS-KHHGĐ; tập trung theo dõi, thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh; Thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm. 

5. Bảo hiểm xã hội 
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Tiếp tục tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, nâng cao nhận 

thức của người sử dụng lao động, người lao động về chính sách BHXH, BHYT, 

BHTN.  

III. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH 

- Duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở.  

- 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. 

Tập trung điều tra làm rõ các vụ án đang thụ lý, xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống cháy nổ;... 

IV. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

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

công dân; kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác 

quản lý đầu tư xây dựng cơ bản công trình trường Tiểu học Phú Đức A; triển 

khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch (thanh tra công tác phòng chống tham 

nhũng UBND xã  Phú Quới);... 

       - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp 

cận pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hòa giải, công tác hộ tịch, 

chứng thực và công tác trợ giúp pháp lý.  

- Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên 

chức… theo quy định; tham gia chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ xã, thị trấn và 

huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện kế hoạch sáp nhập ấp, khóm và 

sắp xếp công an xã, thị trấn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

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

UBND huyện về về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; công tác Dân vận chính quyền, 

Dân vận khéo; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính./. 

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

huyện 09 tháng đầu năm)./. 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

Gửi VBĐT: 

- TT.HU; TT.HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện (b/c); 

- MTTQ, Đoàn thể huyện; 

- Phòng, ban, đơn vị huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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