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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG
ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021:
Sáu tháng đầu năm, UBND huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020
của HĐND huyện, trong đó tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19,
phòng – chống xâm nhập mặn, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ơhats triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh-quốc
phòng…. Kết quả đạt được như sau:
* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

T TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

Tên chỉ tiêu chủ yếu

1,9
2

1,72
1.68

So với
NQ
năm
2021
(%)
-

8

10,92

-

-

8
56,66

10,02
-

-

-

84.600

52.170

61,67

110,04

1,88
553
8,28
91,2

8,28
91,31

100
100,12

97,64
102,81

54,41

48,53

89,19

100,06

93
72

93,04
74,63

100,04
103,65

100,24
107,57

99,9
90

99,6
88,6

99,7
98,4

99,6
98,9

02
02

-

-

-

74

72,88

98,48

-

Nghị quyết
2021

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng
- Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng
Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
tăng
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng tăng
Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (%)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (Triệu
đồng)
Mức sinh bình quân của mỗi phụ nữ trong độ tuổi
sinh đẻ (%)
Giảm hộ nghèo (Hộ)
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (%)
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (%)
Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia
(%)
Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý: (%)
- Khu vực đô thị
- Khu vực nông thôn
Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập
trung (%)
- Khu vực đô thị
- Khu vực nông thôn
Xây dựng nông thôn mới: (xã)
- Số xã đạt nông thôn mới
- Số xã đạt nông thôn mới nâng cao
Xây dựng đô thị loại IV (thị trấn Vũng Liêm)
(Điểm)

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 và thiên tai:
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Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh; huyện cụ thể hoá,
ban hành triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện
về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 và
Công văn số 362/UBND-VP ngày 11/5/2021 về việc triển khai thực hiện quyết liệt các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Sau hơn 30 ngày không có dịch dệnh ngoài cộng đồng, bắt đầu từ ngày 27/4/2021,
nước ta đã bùng phát đợt dịch thứ 4, lây lan nhanh ở 27 tỉnh, thành phố; hiện nay tuy cơ
bản được kiểm soát nhưng còn diễn biến rất phức tạp và khó lường. Trước tình hình dịch
bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh chỉ đạo tạm dừng một số hoạt động cơ sở kinh doanh dịch
vụ không thiết yếu (karaoke, massage, quán bar, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử) trên địa
bàn tỉnh bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 11/5/2021 và huyện cho tạm dừng thêm hoạt động hội
chợ, chợ đêm trên địa bàn huyện bắt đầu từ 0 giờ ngày 12/5/2021. Riêng đám cưới, đám
tang vận động hạn chế số lượng người tham gia và đảm bảo thực hiện tốt thông điệp 5K.
Tất cả các cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ nghỉ đến trường và kết thúc năm học từ ngày
12/5/2021, các trường phổ thông, giáo dục thường xuyên và các Trung tâm dạy thêm tạm
nghỉ học từ ngày 15/5/2021. Đối với học sinh lớp 9, lớp 12 tổ chức ôn tập tại trường,
đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Huyện đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với 11 người đi tham quan
nghĩ dưỡng ở các tỉnh thành có dịch và hiện còn 04 người theo dõi sức khoẻ tại nhà, tất
cả đều có sức khoẻ bình thường. Kết quả tiêm vắc xin 02 đợt được 1.345/1.584 người đạt
84,9%.
Độ mặn xuất hiện sớm và kéo dài; độ mặn cao nhất xuất hiện ngày 25/02 tại cống
Nàng Âm là 5,6‰, vàm Vũng Liêm 5,0‰, chợ Vũng Liêm 0,1‰, vàm Măng Thít 3,2‰;
điều tiết đóng - mở các cống, bọng kịp thời nên việc ngăn mặn, trữ ngọt cho các xã, thị
trấn được chủ động, góp phần phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trên địa bàn huyện có 16
đoạn đê bao, mặt đập sạt lỡ (do triều cường, nước chảy mạnh) ở các xã Hiếu Nhơn, Quới
An Trung Chánh với chiều dài 594m, ước thiệt hại 840 triệu đồng, các ngành chức năng
đang thực hiện khắc phục.
2. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026:
Công tác chuẩn bị bầu cử được tiến hành thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ thời
gian và đúng luật. Huyện Vũng Liêm có khoảng 123.389 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu ở
176 khu vực bỏ phiếu để chọn bầu 03 đại biểu Quốc hội, 07 đại biểu HĐND tỉnh, 34 đại
biểu HĐND huyện và 514 đại biểu HĐND xã – thị trấn. Nhìn chung đã hoàn thành cơ
bản công tác chuẩn bị, sẳn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021 thành công tốt đẹp.
3. Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính: Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện,
xã; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chọn điều tra viên. Thu thập thông tin được 66/66 đơn vị
sự nghiệp khai báo thông tin trên Webfom đạt 100%. Đối với các hội có 07/07 đơn vị
khai báo thông tin đạt 100%; đối với doanh nghiệp 78/147 doanh nghiệp đạt 53,06%. Cơ
sở hành chính thu thập thông tin 46/46 cơ quan, đơn vị đạt 100%.
4. Công tác tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021: UBND huyện ban
hành và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22/01/2021 về việc tổ chức
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Huyện ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện
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tổ chức các hoạt động mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,
mừng Xuân Tân Sửu 1.
5. VỀ KINH TẾ:
5.1. Nông nghiệp và thuỷ sản:
Tổng kết công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020, triển khai kế hoạch
năm 2021. Các mô hình cơ cấu lại tiếp tục mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao cho nông dân
như sản xuất lúa chất lượng cao; cam sành. Đã triển khai thực hiện sản xuất lúa hữu cơ
60ha, tiếp tục xây dựng các mô hình điểm sản xuất lúa theo hướng hữu cơ 185 ha (HTX
nông nghiệp Tấn Đạt: 150 ha và HTX làng hữu cơ Hiếu Thuận: 35 ha); xây dựng vùng
sản xuất cây ăn trái quy mô lớn theo hướng GAP, gắn với nhãn hiệu hàng hoá và tiêu thụ
nông sản; liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc
Trời vụ lúa Đông xuân 2020 – 2021 và Hè thu với diện tích 525 ha đạt 26,25% kế hoạch
2
.
Sản xuất 02 vụ lúa Đông xuân và Hè thu với diện 24.524ha (so cùng kỳ giảm
1.066ha) đạt 73,8% kế hoạch năm, thu hoạch 12.780ha (giảm 1.195ha), ước năng suất
bình quân 7,01 tấn/ha (tăng 0,22 tấn), sản lượng 89.642 tấn 3.
Trồng màu 2.431ha (luân canh lúa màu 706ha) đạt 60,8% kế hoạch (tăng 716ha); diện
tích rơm ủ nấm 1.415ha (tăng 206ha); diện tích cây lác 307ha ( giảm 3ha). Cải tạo vườn
kém hiệu quả 29ha, lập vườn mới 60ha nâng diện tích vườn toàn huyện 10.379ha (chiếm
42,2% diện tích đất nông nghiệp).
Phát triển đàn bò 31.707 con đạt 98% kế hoạch (tăng 2.182 con); đàn heo 50.250 con
đạt 60,5% kế hoạch (tăng 6.198 con); đàn gia cầm 901.583 con (gà 429.319 con, vịt
472.264 con) đạt 66,8% kế hoạch (giảm 26.191 con). Tiêm phòng đợt 1 trên gia súc đạt
23,97%, gia cầm đạt 90,9% tổng đàn 4.
Diện tích nuôi, nhữ thủy sản 1.534ha đạt 90,3% kế hoạch (tăng 216 ha), trong đó nuôi
cá ruộng lúa 2,7ha, nuôi ao mương vườn + nuôi nhữ 1.440ha và nuôi cá tra xuất khẩu
92ha.
5.2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ:
Xây dựng kế hoạch Phát triển công nghiệp cơ cấu ngành công thương giai đoạn 20212025; tiếp tục mời gọi đầu tư 09 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và tiếp tục đề nghị
tỉnh bổ sung thêm 04 dự án. Hỗ trợ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất và hướng dẫn thực hiện Luật
đầu tư. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 338.472 triệu đồng
đạt 51% (so cùng kỳ tăng 10,92%).
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Viếng Nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài Lê Cẩn – Nguyễn Giao, bia Nam kỳ Khởi nghĩa, di tích Hồ Vũng Linh và dâng hương
tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ; thăm viếng, tặng quà các gia đình nuôi chứa cán
bộ huyện Vũng Liêm trong kháng chiến chống Mỹ ở xã Nhị Long Phú (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Tổ chức thăm, tặng
quà cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách, cán
bộ hưu trí, các cơ sở thờ tự tôn giáo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ quan - đơn vị làm
nhiệm vụ trong những ngày tết…
2
Cụ thể: Cánh đồng lúa chất lượng cao diện tích 3.700 ha vụ hè thu; Sầu riêng diện tích cho trái 600/1.106ha; Xoài cho trái
872/1.088ha; Cam sành diện tích cho trái 647ha/1.278ha (cam ruộng 1.244ha và cam vườn 34ha).
3
Trong đó: vụ Lúa Đông xuân 2019 - 2020: xuống giống 10.684ha, đạt 99%, (giảm 1.152 ha), thu hoạch dứt điểm, năng suất 7
tấn/ha. Vụ lúa Hè thu: xuống giống 10.664 ha, đạt 100% kế hoạch, (giảm 423 ha), lúa đang giai đoạn đòng trổ - chín 8.564ha,
thu hoạch 2.106ha, ước năng suất 7 tấn/ha. Vụ lúa Thu đông sớm: xuống giống 2.105 ha, lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh.
4
Trên heo: LMLM 1.080 liều; Tai xanh 2.035 liều. Trên trâu, bò: LMLM 3.782 liều; Tụ huyết trùng 1.607 liều. Trên gia cầm:
Vaccin cúm: Gà 317.900 con đạt 89,6%; Vịt 383.050 con đạt 92,2%.
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Phối hợp tổ chức 01 đợt Hội chợ thương mại, nông nghiệp đưa hàng Việt về nông
thôn, phát triển 04 cửa hàng, nâng tổng số 06 cửa hàng điện máy xanh và 01 cửa hàng,
nâng tổng số 06 của hàng bách hóa xanh và 15 điểm kinh doanh thực phẩm an toàn hoạt
động ổn định, góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”, cũng như việc cung cấp thực phẩm sạch đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn
thực phẩm cho người tiêu dùng. Tổ chức kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả 32 cuộc, nâng tổng số 93 cuộc, có 62/917 trường hợp vi phạm.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2.955.238 triệu đồng đạt
50,47% kế hoạch (tăng 10,02%).
5.3. Tài chính:
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 61,67% dự toán năm (so cùng kỳ tăng
10,04%), trong đó thuế ngoài quốc doanh đạt 50% kế hoạch năm (tăng 15,11%). Tổng
chi ngân sách đạt 58,94% dự toán năm (tăng 11,54%). Thực hành tiết kiệm chi ngân sách
6.512 triệu đồng.
Vận động thu các nguồn quỹ 1.659 triệu đồng 5, vận động thực hiện an sinh xã hội
4.174 triệu đồng; vận động nhân dân hiến đất, cây trồng để xây dựng công trình đường
giao thông nông thôn, thuỷ lợi quy tiền 42.747 triệu đồng.
5.4. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị-nhà ở:
- Công tác quy hoạch: Nghiệm thu cắm mốc quy hoạch nông thôn mới xã Hiếu
Nghĩa; điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Tân Quới Trung, Trung Hiệp và Trung
An; phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trung tâm xã Tân An
Luông. Thẩm định nhiệm vụ cắm mốc quy hoạch nông thôn mới xã Quới Thiện và Hiếu
Thành. Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021; xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai
đoạn 2021 -2025.
- Về xây dựng kết cấu hạ tầng: Chi trả bồi hoàn 12 công trình, với số tiền 21.415 triệu
đồng cho 750 hộ dân. Tổ chức kiểm kê và lập phương án bồi thường, hỗ trợ 21 công trình
(Tỉnh 09 công trình, huyện 12 công trình). Nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư thi công 23
công trình (08 công trình chuyển tiếp 2020 và 15 công trình năm 2021), thi công hoàn
thành 04/08 công trình, khởi công 12/15 công trình, khối lượng thực hiện đạt 34,27 %
(tăng 1,97%) kế hoạch, giải ngân vốn đạt 31,7% (tăng 3,4%) so tổng vốn đầu tư (Nguồn
vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ năm 2021, thực hiện đạt 32,1%, giải ngân đạt 29,2% so kế
hoạch; nguồn vốn huyện khối lượng thực hiện đạt 52,2%, giải ngân đạt 52,2% so kế
hoạch).
Về thủy lợi: Dự án Nạo vét mở rộng kênh Mây Phốp - Ngã Hậu tiếp tục triển khai thi
công gia cố chân đê và mặt đê tiến độ đạt 100% khối lượng. Tỉnh tiếp tục thi công 08
công trình năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021. Huyện triển khai thi công 12 công trình
thủy lợi bức xúc năm 2021. Các xã thực hiện 50 công trình, khối lượng đất đào đắp
45.147m3 đạt 64,5% kế hoạch.
Vận động 461 hộ dân lắp đặt đồng hồ nước, nâng tổng số 39.125 hộ dân sử dụng nước
máy khu vực nông thôn, chiếm tỷ lệ 88,6% (đạt 98,5% kế hoạch); khu vực đô thị tổng số
2.179 hộ sử dụng nước, chiếm 99,6% tổng số dân (đạt 99,7%).
Trình tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện
Vũng Liêm đến năm 2030; kết hợp các ngành tỉnh rà soát các tiêu chí thực hiện đô thị thị
5

Trong đó: PCTT 512 triệu đồng đạt 39,6% kế hoạch, quỹ đền ơn đáp nghĩa 446 triệu đồng, quỹ vì người nghèo 469 triệu đồng,
vận động đóng góp xây dựng đền thờ liệt sĩ 232 triệu đồng.
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trấn Vũng Liêm đạt loại IV, nhất là hệ thông giao thông; phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch
Khu dân cư đô thị mới tỷ lệ 1/500 thị trấn Vũng Liêm. Lập thủ tục đề xuất 12 dự án/công
trình hạ tầng khung động lực phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2025.
5.5. Phát triển kinh tế nhiều thành phần: Hiện nay có 171 doanh nghiệp, 38 hợp
tác xã, 8.725 hộ kinh doanh và 51 tổ hợp tác đang hoạt động; ngoài ra còn có 11 trang trại
và 04 làng nghề đang hoạt động ổn định.
5.6. Quản l nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
Kiểm tra khai thác cát sông 27 cuộc, vi phạm 01 trường hợp, đề nghị cấp trên xử phạt
120 triệu đồng (giảm 20 vụ, tăng 28,5 triệu đồng). Quyết định thu hồi đất cho 10 công
trình với 348 trường hợp với tổng diện tích 44.613,1m2. Chuyển mục đích sử dụng đất
270 hồ sơ (có xin phép 249 hồ sơ). Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 461 giấy,
nâng tổng số 94.495 giấy, đã cấp đến tay người dân 506 giấy, nâng tổng số 78.790 giấy
đạt 83% tổng số giấy đã ký.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới
2021. Xác nhận 07 kế hoạch bảo vệ môi trường. Kiểm tra môi trường 24 cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ và chăn nuôi ở 06 xã, thị trấn (chưa phát hiện vi phạm). Thu phí nước
thải công nghiệp với số tiền 90 triệu đồng. Xác nhận 12 kế hoạch bảo vệ môi trường. Bàn
giao 181 bể chứa thuốc bảo vệ thực vật cho 12 xã và 450 thùng chứa rác sinh hoạt bố trí
cho 19 xã.
6. THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU:
- Xây dựng nông thôn mới: Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới năm 2020; giao chỉ tiêu thực hiện các tiêu chí năm 2021 cho các xã.
Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Tân Quới Trung và Quới An đạt chuẩn nông thôn
mới, xã Trung Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành lập Tổ công tác và tổ chức
họp bàn giải pháp hỗ trợ xã Quới Thiện, Hiếu Thành xây dựng nông thôn mới, xã Thanh
Bình, Hiếu Nhơn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, ấp Bào Xếp (Tân An
Luông), Mướp Sát (Trung Hiệp) xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo các ngành
hỗ trợ các xã còn lại thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2021.
- Chƣơng trình giảm nghèo: Tạo việc làm mới cho 1.566/2.400 lao động đạt 65,25%
kế hoạch năm (tăng 658 lao động), xuất khẩu 59/260 lao động đạt 22,69% kế hoạch. Cho
vay các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, học
sinh - sinh viên, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm và nhà ở xã hội với số tiền
42.806 triệu đồng 6. Hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm
2020, có 566 hộ nghèo chiếm 1,22% và 2.153 hộ cận nghèo chiếm 4,46% so với tổng số
hộ.
7. VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
7.1. Phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông: Phối hợp với
tỉnh tổ chức triển lãm 90 hình ảnh khoảng 4.300 lượt người xem; tuyên truyền và tổ chức
các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, 19/5),
bầu cử đại biểu quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,
phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển du lịch giai
đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
6

hộ nghèo 1.350 triệu đồng, hộ cận nghèo 8.106 triệu đồng, vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 21.733 triệu đồng, vay
giải quyết việc làm 5.621 triệu đồng, vay học sinh sinh viên 2.573 triệu đồng, vay hộ mới thoát nghèo 3.175 triệu đồng, vay xuất
khẩu lao động 73 triệu đồng, nhà ở xã hội 175 triệu đồng.
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7.2. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 và kết thúc năm
học 2020-2021, tổng số 2.139 thí sinh dự tuyển sinh lớp 10; tham dự thi học sinh giỏi cấp
tỉnh có140 học sinh7; Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi đạt 20/20 xã, thị
trấn, bậc tiểu học có 20/20 xã, thị trấn đạt 100%, bậc trung học cơ sở có 13/20 xã đạt mức
độ 2 đạt 65%, có 7/20 xã, thị trấn mức độ 3 đạt 35% (tăng 15%); học sinh bỏ học
187/30.983 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,6% (tăng 0,31%) 8. Toàn huyện có 33/68 trường đạt
chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 48,53%.
7.3. Khoa học - Công nghệ: Triển khai Kế hoạch kiểm định định kỳ phương tiện đo
tại các chợ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn huyện,kết quả 9; phối hợp Thanh
tra Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng tiệm vàng ở
xã Quới Thiện (chưa phát hiện vi phạm), triển khai mô hình nuôi lươn tại xã Trung Hiếu
và mô hình tưới phun tại xã Trung Thành Tây.Hiện nay còn 37 điểm mô hình ứng dụng
công nghệ đang hoạt động.
7.4. Y tế, dân số và bảo hiểm xã hội:
Tổ chức Lễ Dâng hương tưởng niệm cố Giáo sư – Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ và gặp gỡ,
tặng hoa chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm
miễn dịch đầy đủ đạt 49,52% kế hoạch (giảm 107 mũi); tiêm vắc xin sởi mũi 2 cho trẻ 18
tháng tuổi đạt 52.16% (giảm 05 mũi); chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng số trẻ
được cân ước thực hiện 8,28 (giảm 0,2%); Bệnh tay - chân - miệng 122 cas (tăng 11 cas);
sốt xuất huyết 29 cas (giảm 65 cas) và 21 cas bệnh quai bị (tăng 02 cas). Tổ chức kiểm
tra an toàn vệ sinh thực phẩm tết Nguyên đán và trong Tháng hành động an toàn thực
phẩm, tổng số 60 cơ sở trong đó nhắc nhở 07 cơ sở.
Vận động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN) 137.452 người đạt 97,41% kế hoạch năm (tăng 2,56%), trong đó BHXH
tự nguyện 2.074 người đạt 66,80% kế hoạch. Bảo hiểm y tế toàn dân đạt tỷ lệ 91,31%.
7.5. Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: Chi trả trợ cấp thường xuyên và trợ cấp 01
lần cho 2.556 đối tượng người có công với cách mạng và 47.929 lượt đối tượng bảo trợ
xã hội, với tổng số tiền 39.767 triệu đồng. Tổ chức Nuôi dạy trẻ mồ côi Đông Nam Á đã
cấp 4.275 kg gạo, số tiền 51.642 triệu đồng, tặng quà cho 03 hộ cho trẻ mồ côi với số
tiền 4.180.000 đồng 10. Trao 196 suất học bổng Trần Đại Nghĩa (lần 2) năm học 20202021 cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, dân tộc thuộc hộ nghèo số tiền 227 triệu đồng. Triển
khai sửa chữa 116 căn nhà cho gia đình người có công và thân nhân người có công với
cách mạng khó khăn về nhà ở do Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long hỗ trợ.
8. QUỐC PHÕNG – AN NINH, CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG CHỐNG
THAM NHŨNG VÀ TỔ CHỨC – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
8.1. Quốc phòng - An ninh:
Duy trì đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức Lễ tiễn đưa công dân lên
đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; vận động xã hội hóa trong tuyển quân được
616.400.000 đồng; đón 151 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Tổng kết công tác
quân sự - quốc phòng địa phương năm 2020, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; đăng ký thanh niên tuổi 17. Giao chỉ tiêu tập
7

Kết quả: Giải nhất: 01; Giải nhì: 01; Giải nhì 3; Giải ba: 05; Giải khuyến khích: 26.
Bậc tiểu học: 03 học sinh (chiếm tỷ lệ 0,02%), bậc THCS: 108 học sinh (1,18%), bậc THPT: 74 học sinh (1,73%) .
9
Đã tổ chức thực hiện kiểm định tại 11 xã (Tân An Luông, Hiếu Phụng, Hiếu Nhơn, Hiếu Thành, Trung Hiếu, Trung Hiệp, Quới
An, Thanh Bình, Trung Ngãi, Trung Thành và Thị trấn) với tổng số hộ 1.188 hộ KD. Tổng số phương tiện đo kiểm định 1.534
cân, đạt 101% (cân đạt yêu cầu dán tem kiểm định 1.456 cân; cân không đạt yêu cầu 78 cân).
10
Trong đó: Trung Thành: 01 hộ, Hiếu Nhơn: 01 hộ, Trung Hiệp: 01 hộ.
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huấn, huấn luyện Dân quân tự vệ; kiểm tra sẵn sàng động viên Quân nhân dự bị và
phương tiện kỹ thuật; xây dựng lực lượng Tự vệ cơ quan năm 2021. Điều động tập huấn,
huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ theo kế hoạch.
Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định. Tội phạm và vi phạm pháp luật về
trật tự xã hội 22 vụ, 18 đối tượng, làm bị thương 04 người, thiệt hại tài sản khoảng 308
triệu đồng (điều tra làm rõ 14/22 vụ đạt 63,64%), triệt xóa 62 điểm, tụ điểm, 350 đối
tượng tệ nạn xã hội; vi phạm pháp luật về kinh tế 03 vụ, 02 đối tượng mua bán, vận
chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu; vi phạm pháp luật về môi trường 01 vụ, 03 đối tượng
khai thác khoáng sản ngoài khu vực cấp phép khai thác; vi phạm pháp luật về ma túy 03
vụ, 06 đối tượng tàng trữ, sử dụng tráp phép chất ma túy (điều tra làm rõ 03/03 vụ đạt
100%), xét nghiệm người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, có 78/150 người dương
tính. Tai nạn giao thông xảy ra 03 vụ, làm chết 03 người, thiệt hại tài sản 13 triệu đồng
(giảm 02 vụ, giảm 01 người chết, giảm 02 người bị thương). Triển khai thực hiện thủ tục
đăng ký, cấp 44.325 thẻ căn cước công dân gắn chip đạt 60,55% chỉ tiêu (73.200 thẻ); xử
phạt vi phạm hành chính 33 trường hợp, số tiền 297.207.200 đồng 11, đề nghị xử phạt 01
trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, số tiền 120.000.000 đồng.
8.2. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng:
Rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra
kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tiếp dân định kỳ 01 lượt người, 01 đơn; Ban Tiếp công dân huyện tiếp 41 lượt người,
39 đơn, trong đó, lĩnh vực đất đai 19 đơn, bồi thường 06 đơn, chính sách 02 đơn, ngăn
chặn chuyển dịch tài sản 03 đơn, môi trường 04 đơn, kinh tế hạ tầng 01 đơn, lĩnh vực xã
hội khác 05 đơn. Qua tiếp công dân đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm
quyền giải quyết 06 đơn, giải quyết tại buổi tiếp công dân 02 đơn, ban hành văn bản trả
lời 02 đơn, chuyển cơ quan tham mưu theo dõi và giải quyết 17 đơn, đang xem xét 13
đơn.
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận
13 đơn, đơn tồn chuyển sang 07 đơn, tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 20 đơn
(01 đơn khiếu nại, 19 đơn yêu cầu); đã giải quyết 07/20 đơn.
Kết luận thanh tra việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các công trình xây
dựng cơ bản năm 2019. Kết quả, chấn chỉnh rút kinh nghiệm 02 tập thể, 01 cá nhân, kiểm
điểm trách nhiệm 04 cá nhân và thu hồi nộp ngân sách số tiền 9.037.029 đồng.
Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hoàn thành kê
khai, công khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. Kết quả, có 97 cơ
quan, đơn vị kê khai và công khai tài sản, thu nhập; số người kê khai lần đầu 623 (623
bản) đạt 100%, trong đó công khai theo hình thức niêm yết 79/623 bản, tỷ lệ 12,7%, công
bố tại cuộc họp cơ quan 544/623 bản, tỷ lệ 87,3%.
Duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ; chấm điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật năm 2020 có 18/20 xã, thị trấn đạt chuẩn; tập huấn, triển khai văn bản luật mới
đợt 1 năm 2021; tiếp nhận, đưa ra hòa giải thành 27/27 đơn, thu về lợi ích vật chất cho
các bên số tiền 64.900.000 đồng, 25 chỉ vàng. Đăng ký và quản lý hộ tịch 7.409 hồ sơ,
chứng thực 11.986 hồ sơ.
11

Lĩnh vực an ninh trật tự 14 trường hợp, số tiền 107.500.000 đồng; giao thông đường bộ 07 trường hợp, số tiền 150.000.000
đồng; thú y 04 trường hợp, số tiền 21.307.200 đồng; quốc phòng 07 trường hợp, số tiền 8.400.000 đồng; mua, bán hàng cấm 01
trường hợp, số tiền 10.000.000 đồng.
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Tổng số việc thụ lý 1.795 việc tăng 4,2% (số việc chuyển sang 1.063 việc, thụ lý mới
732 việc), đã giải quyết xong 519/1.126 việc có điều kiện giải quyết đạt 46,1%. Tổng số
tiền thụ lý 427.006.344.000 đồng, đã giải quyết xong số tiền có điều kiện giải quyết đạt
49,8%; cưỡng chế thi hành án thành 09/09 việc.
8.3. Công tác tổ chức và cải cách hành chính:
Tổng kết hoạt động của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; triển khai Nghị quyết số
288/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh; chuyển đổi 16 vị trí công tác đối với
công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, công chức địa chính - nông
nghiệp - xây dựng và môi trường. Bổ nhiệm 01 công chức, xét chuyển 01 công chức cấp
xã thành công chức cấp huyện, sát hạch 06 viên chức; khắc phục sai phạm trong tuyển
dụng đối với 13 công chức theo Kết luận số 71-KL/TW; giải quyết chính sách theo Nghị
định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP 24 trường hợp. Hoàn thành
rà soát, thống kê số lượng Công an cấp xã 12.
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và khen thưởng thành tích kháng chiến năm
2020; phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và
giai đoạn 2021 – 2025. Khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho 158 tập thể, 383 cá nhân
có thành tích trong các phong trào thi đua.
Triển khai Kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC), Bộ chỉ số CCHC cấp
huyện năm 2021 và đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm trong Chỉ số
CCHC năm 2020. Công bố và xếp hạng Chỉ số CCHC cấp xã năm 2020; ban hành Bộ chỉ
số CCHC cấp xã năm 2021. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 06 tháng đầu
năm.
Triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện báo
cáo kết quả kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện
TTHC trên môi trường điện tử theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. Cập nhật, niêm yết 31
TTHC công bố mới; 05 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; 32 TTHC bãi bỏ, số TTHC
hiện đang áp dụng 238 TTHC.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
* Mặt đạt đƣợc:
UBND huyện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xâm nhập mặn,
chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND
huyện và giao các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021. Tổ chức thực hiện chiến dịch
mùa khô, tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong quý tiếp tục ổn định và phát
triển. Thực hiện tốt Chỉ thị Tết về đón Xuân, vui Tết, mặc dù Tết Nguyên đán Tân Sửu
trong điều kiện có ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn được chỉ đạo, tổ chức
thực hiện đúng theo phương châm “vui tƣơi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”; Nhân dân
trong huyện vẫn thực hiện đón tết cổ truyền của dân tộc đảm bảo an toàn trong điều kiện
có dịch bệnh.
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- Công an chính quy: tổng số 100 đồng chí, trong đó Trưởng công an 20 đồng chí, Phó Trưởng công an 21 đồng chí, Công an
viên 59 đồng chí.
- Công an là người hoạt động không chuyên trách: tổng số 289 đồng chí, trong đó Phó Trưởng công an 18 đồng chí, Công an viên
thường trực 25 đồng chí, Công an phụ trách ấp, khóm 246 đồng chí.
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Kết quả thực hiện 14 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội có 03 chỉ tiêu đạt và vượt
100%, 06 chỉ tiêu đạt trên 50%, 01 chỉ tiêu đạt dưới 50% và 04 chỉ tiêu cuối năm mới
đánh giá.
Vụ lúa Đông xuân năm nay lúa trúng mùa, với mức giá cao, người dân có lợi nhuận;
thu ngân sách đạt khá. Hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ
tiêu tỉnh giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Công tác
tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện được duy trì; cải cách hành chính, giải quyết khiếu
nại, tố cáo đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp
tục được quan tâm chỉ đạo.
* Bên cạnh kết quả đạt đƣợc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn:
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 một số mặt hàng nông sản như bưởi
da xanh, cá lóc, dưa hấu, xoài … bị dội chợ làm ảnh hưởng đến thu nhập của
nông dân; sức mua hàng hóa có giảm do tình hình dịch bệnh và tâm lý của người
dân ngại ra đường, đến trung tâm các chợ xã, thị trấn có tập trung đông người….
Tổng điều tra kinh tế từ khâu tập huấn, triển khai được đảm bảo, tuy nhiên đối với
doanh nghiệp hiện tại vẫn còn một số doanh nghiệp chưa kê khai trên webform, do đang
lập báo cáo quyết toán.
Độ mặn xuất hiện sớm, ở mức độ cao (5,6‰), ảnh hưởng việc thiếu nước sản xuất và
sinh hoạt của người dân ở một số khu vực của huyện.
Công tác xây dựng cơ bản chủ yếu tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, các
công trình kế hoạch 2021 chưa khởi công nhiều, khối lượng thực hiện và giải ngân đạt
thấp. Công tác xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Vũng Liêm lên đô thị loại IV thực
hiện chậm.
Tình hình trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều chiếm 40% trong cơ cấu tội phạm, công
tác điều tra, xử lý án chung chưa đạt yêu cầu; tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp nhất là ở
các xã giáp ranh huyện Trà Ôn, Mang Thít.
III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÕNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021:
1. Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thiên tai:
Tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch
COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân; kiểm soát chặt những người đi đến hoặc
trở về từ các tỉnh, thành phố khác và vùng có dịch. Thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức
khoẻ tại nhà, cách ly tập trung các trường hợp đi về từ tâm dịch theo quy định. Theo dõi
sát tình hình, chủ động các biện pháp phù hợp để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả,
kiên quyết không để dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn.
Triển khai các biện pháp phòng, chống khắc phục hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn,
kịp thời khắc phục những đoạn sạt lỡ và có nguy cơ sạt lỡ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng
các công trình phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn; phối hợp điều tiết các cống, bọng hợp
lý, kịp thời, nhất là cống Vũng Liêm
2. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026: Tập trung cao độ kiểm tra, hoàn thành mọi mặt chuẩn bị, tăng cường công tác
tuyên truyền, tổ chức Ngày bầu cử kết thúc thắng lợi, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an
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toàn và tiết kiệm, cử tri đi bầu đông, số phiếu họp lệ cao, đại biểu trúng cử đúng với cơ
cấu thành phần, không phải bầu lại hoặc bầu thêm.
3. Công tác Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính: Đối với các đơn vị sự
nghiệp và các hội phân công các giám sát viên đẩy nhanh tiến độ kiểm tra lỗi logic, xác
minh thông tin hoàn chỉnh phiếu điều tra để duyệt số liệu, riêng thu thập thông tin doanh
nghiệp khẩn trương khai báo hoàn thành thông tin trên webform theo quy định và bàn
giao về Ban Chỉ đạo tỉnh theo thời gian quy định.
4. VỀ KINH TẾ:
4.1. Nông nghiệp và thuỷ sản:
Tiếp tục triển khai vận động tham gia liên kết sản xuất lúa hàng hóa với Tập đoàn Lộc
Trời vụ Hè Thu năm 2021.
Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi
khí hậu, thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hữu cơ,
nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, nhân rộng các mô hình có hiệu quả.
Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản đạt 4.062.329 triệu đồng (tăng 1,9%),
trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.653.231 triệu đồng (tăng 2,0%), bình quân giá
trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt 181 triệu đồng/ha.
Diện tích sản xuất lúa cả năm 31.800ha, năng suất 5,87 tấn/ha; diện tích gieo trồng
màu các loại 4.000 ha, trong đó diện tích luân canh lúa màu 1.500 ha; phát triển và giữ ổn
định diện tích trồng lác ở mức 309 ha; diện tích trồng nấm rơm 3.000ha. Phát triển đàn
bò 32.500 con; đàn heo 83.000 con; đàn gia cầm 1,35 triệu con (đàn gà 46%, đàn vịt
54%). Diện tích nuôi nhữ thuỷ sản 1.700ha, trong đó nuôi VAC và nuôi nhử 1.640ha.
4.2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ:
Triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp, cơ cấu ngành công thương giai đoạn
2021-2025. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp,
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các cơ chế, chính sách
của Trung ương, của tỉnh về phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, khuyến khích phát
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; thực hiện tốt Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” và
bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Triển khai thực hiện tốt các chính
sách của Trung ương và tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hộ
sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Phấn đấu giá trị công
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp cả năm đạt 663.628 triệu đồng (so năm 2020 tăng 8%).
Tăng cường kiểm tra chống buôn lậu và gian lận thương mại. Triển khai Đề án Phát
triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025, giá trị tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng cả năm đạt 5.855.930 triệu đồng (so năm 2020 tăng 8%).
4.3. Tài chính, tín dụng:
Triển khai thực hiện tốt các chính sách về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng,
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 24/02/2021 của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện
nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Tăng cường quản lý thu, khai thác nguồn
thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ để giảm nợ đọng thuế, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu
thu ngân sách và thu thuế ngoài quốc doanh năm 2021 đạt kết quả cao nhất. Điều chỉnh
dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021. Kiểm soát, siết chặt kỷ luật tài chính –
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ngân sách nhà nước, tiết giảm tối đa chi thường xuyên để tăng chi đầu tư; thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
Vận động nhân dân, cán bộ - công chức - viên chức tự nguyện đóng góp các nguồn
quỹ; vận động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, các tổ chức
phi Chính phủ để đầu tư phát triển và thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Đẩy mạnh các hoạt động tín dụng, ưu tiên đầu tư cho vay các dự án phục vụ sản xuất
phát triển kinh tế, các chương trình dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo tay
nghề, dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và làng nghề; Thường xuyên kiểm
tra việc cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, giảm nợ quá hạn.
Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành kiểm soát chi quỹ ngân sách Nhà nước.
Việc cấp phát, thanh toán trong chi thường xuyên, chi đầu tư đầy đủ, kịp thời theo chế độ
quy định.
4.4. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị-nhà ở:
- Công tác quy hoạch, kế hoạch: Hoàn thành hồ sơ cắm mốc Quy hoạch nông thôn
mới xã Quới Thiện và Hiếu Thành. Triển khai 06 kế hoạch và 01 Đề án phát triển du lịch
thực hiện Chương trình hành động của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII,
nhiệm kỳ 2020-2025 13. Triển khai xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 201 -2025,
kế hoạch bổ sung sử dụng đất trên địa bàn huyện.
- Về đầu tư công và xây dựng kết cấu hạ tầng:
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác áp giá bồi hoàn và giải phóng mặt bằng để thi công các
công trình năm 2021. Hoàn chỉnh các thủ tục đảm bảo đến đầu tháng 7/2021 phải hoàn
thành công tác lựa chọn nhà thầu và khởi công đối với dự án thiết kế 02 bước. Chuẩn bị
thủ tục đầu tư công các dự án/công trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.
Phối hợp chủ đầu tư thi công các dự án/công trình thuỷ lợi của Trung ương, tỉnh trên
địa bàn; triển khai hoàn thành thi công gia cố 16 đoạn sạt lở đê bao các xã Hiếu Nhơn,
Hiều Phụng, Trung Chánh, Quới An. Tiếp tục giải ngân quyết toán, thanh toán khối
lượng hoàn thành các công trình thủy lợi từ vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2021; đẩy nhanh
tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi nội đồng để phục vụ sản xuất.
Kết hợp tỉnh triển khai kế hoạch nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước theo kế hoạch
năm 2021, vận động nhân dân lắp đặt đồng hồ nước để nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch.
- Về phát triển đô thị - nhà ở:
Hoàn thành phê duyệt và triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị
trấn Vũng Liêm theo hướng đô thị loại IV, Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vũng
Liêm và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư mới thị trấn Vũng Liêm, thi
công hoàn thành công trình mở rộng Công viên Vũng Liêm, Nhà thắp hương cố Thủ
tướng Võ Văn Kiệt, triển khai thi công đường Rạch Trúc; đi đôi đẩy mạnh thực hiện cuộc
vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện đạt các tiêu chí 14 để cuối năm
đạt 74 điểm.
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Gồm: (1) Tạo động lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, (2) thực hiện thị trấn Vũng Liêm đạt đô thị loại IV, (3)
phát triển công nghiệp, cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2021-2025, (4) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, (5) nâng
cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, (6) Đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, (7)
nâng cao tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025.
14
Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng 90%; tỷ lệ khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng 70%; tỷ lệ chất thải rắn được xử lý
70%; mật độ đường cống thoát nước 3,5 km/km²; xây dựng 01 công trình thương mại–dịch vụ cấp đô thị.
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Tập trung chỉ đạo có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 và tầm
nhìn đến năm 2035 theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND
tỉnh, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ
nghèo; phấn đấu tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng đạt 80,07% (tăng 0,48%).
4.5. Phát triển kinh tế nhiều thành phần: Nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể,
khuyến khích và hỗ trợ khởi nghiệp để phát triển kinh tế tư nhân. Phấn đấu phát triển 18
doanh nghiệp; 02 HTX trở lên, có 50% HTX sản xuất kinh doanh khá giỏi, giảm HTX
yếu kém còn dưới 5%.
4.6. Quản l nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
Tăng cường quản lý, kiểm tra khai thác cát sông, xử lý nghiêm các doanh nghiệp và
đối tượng có hành vi khai thác trái phép; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai
trên địa bàn huyện; phối hợp thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
người dân.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường. Tăng cường
công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi gia súc, nuôi thuỷ sản
gây ô nhiễm môi trường; tổ chức thu gom rác thải, không để ứ đọng. Bố trí thùng chứa
bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật ở các xã, thị trấn.
5. THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU:
5.1. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo đến cuối năm 2021
xã Quới Thiện và xã Hiếu Thành đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thanh Bình, Hiếu Nhơn đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao và ấp Bào Xếp (Tân An Luông) ấp Mướp Sát (Trung Hiệp)
đạt ấp nông thôn mới kiểu mẫu; các xã nông thôn mới giữ vững và nâng chất các tiêu chí
đã đạt; các xã còn lại đạt ít nhất 01 tiêu chí/xã.
5.2. Chƣơng trình giảm nghèo bền vững: Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo năm 2021; tăng cường công tác tư vấn nghề nghiệp cho lao động nông thôn, việc
làm, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động, đào tạo nghề, liên kết phối
hợp các cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp để đào tạo theo đơn đặt hàng.
6. VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
6.1. Phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông: Tập trung
tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 27/7, Cách mạng tháng Tám,
Quốc khánh 2/9, ngày truyền thống Công an nhân dân, 81 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa,
99 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tăng cường công tác quản lý kiểm tra các
hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các điểm hoạt động Internet. Tiếp tục thực hiện kế
hoạch phát triển du lịch huyện Vũng Liêm giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến
năm 2030.
6.2. Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm
học 2021-2022, phối hợp tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2021;
kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, sắp xếp lại cán bộ quản lý, đội ngũ giáo
viên, bổ sung trang thiết bị, chuẩn bị chu đáo cho khai giảng năm học mới 2021 – 2022.
6.3. Khoa học - Công nghệ: Tổ chức hội thi Tin học trẻ không chuyên huyện Vũng
Liêm lần thứ 7. Triển khai ứng dụng các mô hình mới có hiệu quả nhằm phục vụ trong
sản xuất và đời sống của nhân dân (trồng nấm bào ngư; mô hình tưới phun, nuôi cá, cung
cấp thông tin).
6.4. Y tế, dân số và bảo hiểm xã hội:
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Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và các chương trình lồng ghép, tập trung
chỉ đạo phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm trên người nhất là bệnh sốt xuất huyết, sốt phát
ban sởi, tay - chân - miệng, bệnh quay bị, bệnh cúm A. Tăng cường kiểm tra hành nghề y
dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh ăn uống, chỉ đạo thực
hiện tốt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện,
quyết tâm phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt và vượt chỉ tiêu
nghị quyết (91,2%); kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm ở các đại lý, các doanh
nghiệp và các cơ sở có sử dụng lao động; thực hiện tốt việc thanh quyết toán kinh phí
mua BHYT, cấp thẻ cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định, giảm nợ đọng BHYT,
BHXH.
6.5. Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách và
mua bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; kiểm
tra quản lý chặt chẽ việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng; tổ chức các hoạt động thiết
thực kỷ niệm lễ 27/7/2021. Nâng cao chất lượng thực hiện các mục tiêu chăm sóc sức
khoẻ cho trẻ em, duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn. Tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra cung cầu lao động năm 2021.
Nghiệm thu và bàn giao 116 căn nhà sửa chữa cho người có công và thân nhân người có
công với cách mạng khó khăn về nhà ở.
7. QUỐC PHÕNG – AN NINH, CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG CHỐNG
THAM NHŨNG VÀ TỔ CHỨC – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
7.1. Quốc phòng - An ninh:
Duy trì đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cơ sở vật chất sẵn sàng
tiếp nhận những trường hợp cách ly; tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự
vệ, diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cấp xã; hoàn
thành công tác tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đảm bảo
đạt chỉ tiêu, chất lượng. Thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm
2022.
Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; tiếp tục tăng cường
công tác quản lý địa bàn, cư trú đối với người nước ngoài, việt kiều, lao động người Việt
Nam trở về từ các vùng có dịch Covid-19; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại
tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, tiếp
tục tấn công trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, tệ nạn xã
hội… đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, kéo giải tai nạn giao thông trên cả 03
tiêu chí; hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân.
7.2. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng:
Tổ chức tiếp công dân đúng quy định, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, khiếu nại vượt cấp. Triển khai 05 đoàn thanh tra,
kiểm tra theo kế hoạch đối với 02 tập thể, 08 cá nhân và thanh tra đột xuất khi cần thiết.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời
ngăn chặn, xử lý nghiêm trình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh
nghiệp.
Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về công tác chứng thực và công tác xử
lý vi phạm hành chính. Tập huấn công tác hòa giải cơ sở, công tác tư pháp – hộ tịch;
hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; kiện
toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.
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Tăng cường giải quyết số việc thi hành án dân sự chuyển sang và những việc mới phát
sinh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; hoàn thành chỉ tiêu được giao về việc và tiền.
7.3. Công tác tổ chức và cải cách hành chính:
Tổng kết cuộc bầu cử, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức kỳ họp thứ
nhất Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã bầu ra các chức danh của HĐND và UBND
huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo
đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19, Nghị định số 108
và sau bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sắp xếp bố trí
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, giải quyết chế độ chính sách đối với
Công an xã bán chuyên trách dôi dư, bố trí Tổ chức Công an chính quy tại Công an thị
trấn Vũng Liêm như Công an phường theo Thông tư số 43/2018/TT-BCA. Thực hiện tinh
giản biên chế theo Nghị định số 108, Nghị định số 113 đảm bảo tỷ lệ giảm 10%. Chuyển
đổi vị trí công tác công chức Tư pháp – hộ tịch ở 10 xã. Khen thưởng, tuyên dương kịp
thời các tổ chức, cá nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu;
kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC đối với 10 xã, phấn đấu nâng cao thứ hạng chỉ số
CCHC của huyện. Đẩy mạnh cải cách TTHC trên các lĩnh vực, tuyên truyền, vận động tổ
chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính
công ích; củng cố, kiện toàn cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý II, 6 tháng
đầu năm và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2021. UBND huyện báo cáo Sở Kế
hoạch và Đầu tư./.
Nơi nhận:
- Sở KH&ĐT;
- CT và các PCT.UBH;
- BLĐ Văn phòng;
- Các chuyên viên NCTH;
- Lưu VP, NCVP04;
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