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BÁO CÁO NHANH
Tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
(Tính đến ngày 28/01/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh
Vĩnh Long về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và Chỉ thị số 08CT/HU ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vũng Liêm về việc lãnh
đạo tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. UBND huyện Vũng Liêm báo
cáo nhanh tình hình triển khai nhiệm vụ và chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
trên địa bàn huyện như sau:
1. Công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện:
Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị số
01/CT-UBND ngày 21/01/2019 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm
2019 và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước Tết Nguyên đán
như: triển khai nhiệm vụ và giao các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019; mở
đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tuần tra đảm bảo an toàn giao thông,
thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kinh tế vệ sinh thực phẩm, chống buôn
lậu gian lận thương mại, kiểm tra đê bao thủy lợi, phòng chống hạn mặn; chỉ đạo
thực hiện việc vệ sinh cảnh quan; phân công cán bộ trực tại trụ sở cơ quan, đơn
vị và xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ; thực hiện
có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội
nhất là trộm cắp, cướp tài sản, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử
dụng các loại pháo nổ, các tệ nạn về mại dâm, ma túy, đánh bạc, vi phạm trật tự
an toàn giao thông trong dịp Tết... gắn với quản lý, giáo dục thanh thiếu niên vi
phạm pháp luật trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo chăm lo Tết cho gia đình chính
sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội đảm bảo mọi người được
vui Xuân, đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 với phương châm “Đầm ấm,
vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm” và mục tiêu “Tết đến với mọi
người, mọi nhà”.
Tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân như: Họp mặt gia đình
nuôi chứa cán bộ tại xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (ngày
20/01/2019); họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,
mừng Xuân Kỷ Hợi kết hợp trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 (ngày
24/01/2019), họp mặt đồng hương Vũng Liêm tại Thành phố Hồ Chí Minh (tổ
chức vào ngày 26/01/2019); Thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức trên
địa bàn huyện viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện, đặt tràng hoa tượng đài Lê Cẩn –
Nguyễn Giao, bia Nam kỳ Khởi nghĩa, di tích hồ Vũng Linh và dâng hương
tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, viếng Nhà lưu niệm Giáo sư
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- Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ (ngày 01/02/2019), thông báo cho nhân dân treo cờ Tổ
quốc trong dịp Tết. Đồng thời tổ chức một số hoạt động văn hóa – thể thao
mừng Đảng - mừng Xuân như: tổ chức giải bóng đá mini công nhân viên chức,
trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc, lắp mới pano, khẩu hiệu mừng Đảng. mừng xuân
các điểm công cộng,..
Tổ chức đưa đoàn đại biểu dự lễ truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh
hùng và Huân chương độc lập tại tỉnh.
2. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và công tác
quân sự địa phương:
Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; vi phạm trật tự xã hội
xảy ra 03 vụ, so với tuần trước tăng 01 vụ, gồm: trộm cắp tài sản 01 vụ, tai nạn
giao thông 01 vụ, tệ nạn khác 01 vụ. Xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt
cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cao điểm tấn công tội phạm, tệ
nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi
năm 2019.
Tổng hợp kết quả xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2, kết quả có 235 công dân
đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, 27 công dân đủ điều kiện thực hiện
nghĩa vụ công an và triển khai kế hoạch báo lệnh cho công dân nhập ngũ, giao
nhận quân năm 2019; tổ chức Tết Quân – Dân năm 2019 tại xã Trung Ngãi và
đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.
3. Công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà trong dịp tết:
Thường trực Huyện ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban
mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp tỉnh và các xã, thị trấn đã tổ chức
thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện qua
các thời kỳ, gia đình nuôi chứa cách mạng đang sinh sống tại địa bàn trong và
ngoài huyện; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; gia
đình chính sách; các cơ sở thờ tự, tổ chức Hội Người Hoa, đối tượng bảo trợ xã
hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các cơ quan, đơn vị và đơn vị lực
lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong những ngày Tết,…đến nay đã vận động và
tặng quà được Tổng số 10.962 lượt đối tượng chính sách, trị giá quy tiền
1.836.300.000 đồng. Trong đó: Trung ương 4.803 suất, số tiền 982.000.000
đồng; tỉnh 5.099 suất, số tiền 576.300.000 đồng (Ngân sách 4.861 suất, với số
tiền 504.900.000 đồng, Quỹ vì người nghèo 188 suất, số tiền 56.400.000 đồng,
Quỹ BTTE tỉnh 50 suất với số tiền 15.000.000 đồng); huyện 1.060 suất, số tiền
278.000.000 đồng.
Các hội đặc thù huyện và các xã - thị trấn ngoài việc tiếp nhận kinh phí
của cấp trên, đã làm tốt công tác vận động nhân dân nêu cao tinh thần tương
thân, tương ái đóng góp tiền, gạo, kẹo bánh hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn
nhằm đảm bảo tất cả các hộ gia đình đều có đủ điều kiện để đón tết vui tươi,
lành mạnh, mọi người, mọi nhà đều có Tết; đến nay đã vận động và tặng quà
được 6.800 phần quà, với số tiền 1.885.679.000 đồng (trong đó: hộ nghèo 2.679
suất, với số tiền 811.870.000 đồng, hộ cận nghèo 2.610 phần, số tiền
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615.380.000 đồng, gia đình khó khăn 508 suất, với số tiền 150.500.000 đồng,
đối tượng Bảo trở xã hội huyện 823 suất, với số tiền 260.929.000 đồng, trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn 180 suất, với số tiền 47.000.000 đồng).
Hội đồng hương Vũng Liêm tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khám
bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 150
suất quà cho người cao tuổi, 160 phần quà cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc,
01 cầu nông thôn và 01 căn nhà đại đoàn kết tổng trị giá 326 triệu đồng.
4. Tình hình lưu thông hàng hoá và giá cả thị trường:
Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
giai đoạn 2019 và Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường dịp Tết
Nguyên đán 2019. Tổ chức sắp xếp các chợ, bến phà, bến xe, các hộ kinh doanh,
ngành hàng hợp lý, đảm bảo thông thoáng, mỹ quan, tạo điều kiện cho nhân dân
mua sắm trong dịp Tết thuận lợi; xây dựng và triển khai kế hoạch chống buôn
lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm
soát thị trường, quản lý giá cả và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thành lập đoàn
công tác giải tỏa lấn chiếm hành lang lộ giới, vỉa hè trên địa bàn huyện.
Nhìn chung tình hình lưu thông hàng hoá được kiểm soát, giá cả các mặt
hàng lương thực, thực phẩm hợp lý, ổn định, có một số mặt hàng tăng, giảm so
với Tết Nguyên đán năm 2018, dự đoán trong vài ngày tới có xu hướng tăng;
lượng hàng hóa dự trữ chuẩn bị phục vụ Tết khá nhiều, nhãn mác đúng quy
định, chủ yếu sản xuất trong nước, bảo đảm cung ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng
của nhân dân, tuy nhiên chưa phong phú về chủng loại và mẫu mã phần lớn là
những mặt hàng thiết yếu hàng ngày, các sản phẩm phục vụ tết chưa được trưng
bày phong phú; riêng chợ thị trấn Vũng Liêm đảm bảo diện tích cho các hộ mua
bán: hoa kiểng (diện tích khoảng 1.635m²), dưa hấu (diện tích khoảng 1.000m2),
kinh doanh mua bán hàng hóa thông dụng (diện tích khoảng 1.700m2).
5. Văn hóa, Thông tin và Thể thao:
Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng,
mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019; Phục vụ Tết Quân dân huyện Vũng Liêm năm
2019 (ngày 22 - 23/01/2019) tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao ấp 2, xã Trung
Ngãi; họp mặt Hội đồng hương tại TP.HCM (ngày 26/01/2019); Phục vụ họp
mặt mừng Đảng - mừng Xuân do Huyện ủy - UBND huyện tổ chức; hỗ trợ Sở
Giáo dục đào tạo Thành phố HCM tổ chức chương trình giao lưu về nguồn, kết
nạp đảng viên mới, tại khu tưởng niệm Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt,
có 200 đoàn viên tham dự; Trường THCS - PTTH Hiếu Nhơn tổ chức chương
trình văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân. Thời gian: 18 giờ, ngày 26/01/2019;
phối hợp Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức đêm văn nghệ Mừng Đảng
- Mừng Xuân 2019 tại Trung tâm Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
huyện (ngày 28/01/2019); triển lãm ảnh các thành tựu Kinh tế - Văn hóa - Xã
hội; Vũng Liêm phát triển và xây dựng các xã nông thôn mới; trang trí cho các
chương trình lễ hội, chương trình văn hóa nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân
2019; treo cờ 40 cờ Đảng - cờ Nước; 50 cờ phướn; 120 cờ chuối; 05 băng rol,
khu vực công cộng, Huyện ủy – UBND huyện và trong khuôn viên cơ quan, đơn
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vị; lợp lại 80 m2 , kẽ vẽ 04 cụm Panô: Ngã ba Vũng Liêm; sân vận động; chợ
Vũng Liêm trước cổng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao với chủ đề
kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Đảng - mừng
Xuân Kỷ Hợi 2019; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8- khóa XII của Đảng
và các kế hoạch, chương trình hành động và nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy,
Huyện ủy; các hoạt động chuẩn bị mừng Đảng-mừng Xuân Kỷ Hợi- 2019; thu
âm việc đọc thư chúc tết của lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện.
Tổ chức giải bóng đá mini công nhân viên chức cấp huyện có 20 đội
tham gia, kết quả Đội Văn phòng HĐND&UBND huyện đạt giải nhất, Thị trấn
Vũng Liêm đạt giải nhì, 02 giải ba (Công an huyện và Ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Vũng Liêm). Đội kiểm tra Văn hóa Thông tin xây dựng kế
hoạch tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh internet – game, karaoke, điểm bán
sách báo tạp chí, cửa hàng cho thuê băng đĩa, các điểm kinh doanh nhạc sống.
6. Y tế:
Thành lập đoàn kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ đạo phòng
chống các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, đặc biệt là dịch tiêu chảy cấp do
khuẩn tả, bệnh cúm A, sốt xuất huyết, tay – chân – miệng, ngộ độc thực thẩm;
kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, cơ số thuốc phục vụ cho bệnh nhân; tổ
chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, phân công trực 24/24 giờ,
đảm bảo tất cả các người bệnh được khám và điều trị kịp thời.
7. Sản xuất nông nghiệp:
Vụ đông xuân 2018 - 2019: Diện tích xuống giống 12.328,4ha, lúa đang
giai đoạn đòng trổ 9.585,74ha, thu hoạch 2.742,7ha, ước năng suất 5,91 tấn/ha.
Tình hình sâu bệnh trên lúa xuất hiện các loại sâu bệnh như: rầy nâu, sâu cuốn
lá, bệnh cháy bìa lá, cháy lá ở mức thấp nên không làm ảnh hưởng nhiều đến
sinh trưởng cây lúa. Diện tích rau màu vụ đông xuân 2018 - 2019 trong tuần
xuống giống 0ha, nâng tổng số 526,5 ha, (trong đó diện tích luân canh lúa màu
263ha). Công tác tiêm phòng: trên heo: Dịch tả 9.863 liều; Tụ huyết trùng 8.901
liều; Phó thương hàn 8.546 liều; LMLM 1.725 liều; Tai xanh 1.255 liều; trên
trâu, bò, chó: LMLM 270 liều; Tụ huyết trùng 160 liều; Dại chó 3 liều; trên gia
cầm: Tụ huyết trùng (vịt) 13.600 liều; Dịch tả (vịt) 41.450 liều; Newcastle (gà)
79.000 liều; Gumboro (gà) 71.400 liều,; Đậu gà 24.800 liều; Vaccin cúm: Gà
48.300 con; Vịt 65.700 con.
Tiến độ thi công các công trình: huyện quản lý: chuyển tiếp 07 công trình
thuỷ lợi năm 2018 chuyển sang, tiến độ thi công đạt 62% tổng khối lượng; các
xã thị trấn: thực hiện công tác thuỷ lợi mùa khô, các xã đã thực hiện được 04
công trình, dài 2.841m, khối lượng đất đào đắp là 3.568m3, kinh phí 41 triệu
đồng từ nguồn cấp bù 20% thủy lợi phí và nhân dân đóng góp, đạt 4% kế hoạch.
Chia ra: nạo vét 02 tuyến kênh, dài 1.470m, khối lượng 2.255m3, nâng cấp bờ
vùng 2 tuyến dài 1.371m, khối lượng 1.313m3; độ mặn có xuất hiện nhưng nồng
mặn thấp không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và sinh hoạt (độ mặn cao nhất
xuất hiện ngày 18/01/2019 tại cống Nàng Âm là 1,0‰, vàm Vũng Liêm 1,1‰,
chợ Vũng Liêm 0,8‰, các ngày sau giảm dần đến nay độ mặn không còn.
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8. Thu thuế - ngân sách:
- Thu thuế 2.859 triệu đồng, nâng tổng số 4.909 triệu đồng đạt 6,1% dự
toán năm 2019, so cùng kỳ tăng 13,1%.
- Thu ngân sách 2.378 triệu đồng, nâng tổng số 5.923 triệu đồng đạt
7,2% dự toán năm, so cùng kỳ tăng 26,2%. Chi ngân sách 23.922 triệu đồng,
nâng tổng số 34.198 triệu đồng đạt 5,7% dự toán năm, so cùng kỳ tăng 760,4%..
9. Điện sinh hoạt:
Tiến hành sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng khu vực thị trấn Vũng
Liêm và Quốc lộ 53 (đoạn từ xã Trung Thành – Trung Hiếu) và xã Trung Thành
Tây.
10. Tình hình tranh chấp, khiếu nại:
Tình hình tranh chấp, khiếu nại ổn định, không phát sinh; không có khiếu
nại, tố cáo đông người. Công tác phòng, chống tham nhũng qua giám sát, kiểm
tra chuẩn bị Tết Nguyên đán chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Trên đây là báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
năm 2019 trên địa bàn huyện Vũng Liêm./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- TT.HU- HĐND huyện (thay báo cáo);
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Ban LĐVP HĐND và UBND huyện;
- Các chuyên viên Tổ NCTH;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký:
Lê Văn đôi
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