Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm
Email: ubnd.hvl@vinhlong.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VŨNG LIÊM
––––––––
Số: 17 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––

Vũng Liêm, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện
và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2019
––––––––––––
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN:
- Tham dự các cuộc hội, họp ở tỉnh: Hội nghị Tỉnh uỷ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội
Đảng bộ tỉnh, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (Khoá VIII), triển khai
chuyên đề 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và
học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 8, 9 (Khoá XII); họp UBND tỉnh giao chỉ
tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phát động thi
đua năm 2019, công bố Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Long
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô
hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh
Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; dự họp Sở Lao động , Thương
binh và Xã hội sơ kết phong trào thi đua “Vĩnh Long chung tay vì người nghèo – không
để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng kết tình hình
thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Công an
tỉnh Vĩnh Long tổng kết năm 2018.
- Tiếp và làm việc với các tổ chức: Hội Cựu chiến binh tỉnh phúc tra kết quả thực
hiện Quyết định 290 và Quyết định 62 của Chính phủ; Đoàn khảo sát của Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”; Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn về kế hoạch thi công các công trình đê bao sông Măng Thít (Giai đoạn 2).
- Tham dự các cuộc họp ở huyện: Dự hội nghị Huyện uỷ triển khai, quán triệt các
Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 (khoá XII); họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổng
kết năm 2018, xây dựng Nghị quyết năm 2019; Ban Thường vụ Huyện uỷ; hội ý Thường
trực Huyện uỷ.
- Chủ trì và chỉ đạo các cuộc hội, họp: Chủ trì hội nghị tổng kết năm 2018, triển
khai kế hoạch 2019 về công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ cấu lại sản xuất
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phòng chống thiên tai; họp sắp xếp chợ Tết chợ
Vũng Liêm; phối hợp chủ trì hội nghị tổng kết công tác kinh tế tập thể năm 2018; dự hội
nghị tổng kết Chi cục Thuế, Viện kiểm sát nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo; họp xét
khiếu tố; họp Hội đồng Bồi thương, Hỗ trợ và Tái định cư huyện; Chủ trì hội nghị triển
khai nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước năm 2019.
Trong tháng, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành 963 văn bản các loại 1;
trong đó có các văn bản quan trọng như: Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;
Chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019; các quyết định giao chỉ tiêu kế
hoạch Nhà nước năm 2019 và công văn chỉ đạo thực hiện về tổ chức sắp xếp hộ kinh
doanh, báo cáo giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019.
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Gồm: 71 công văn, 842 quyết định, 17 báo cáo, 18 tờ trình, 09 thông báo, 01 Chương trình, 05 kế hoạch.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÕNG - AN NINH THÁNG
01/2019:
1. VỀ KINH TẾ:
1.1. Nông nghiệp và thuỷ sản:
Tổ chức tổng kết thực hiện kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp năm 2018,
triển khai nhiệm vụ năm 2019. Người dân tiếp tục chăm sóc một số mô hình đã triển
khai, nhất là bưởi da xanh, xoài cát,…cung cấp thị trường Tết Kỷ Hợi 2019.
Vụ lúa Đông xuân xuống giống dứt điểm 12.328ha đạt 101% kế hoạch, thu hoạch
2.743ha, ước năng suất 5,9 tấn/ha. Vụ lúa Hè thu xuống giống 506ha, lúa đang giai đoạn
mạ. Xuất hiện một số sâu, bệnh như rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh cháy lá, cháy bìa lá ở mức
thấp.
Diện tích gieo trồng màu 517ha đạt 14% kế hoạch (So cùng kỳ giảm 114 ha), trong
đó diện tích luân canh lúa màu 256ha, chủ yếu là dưa hấu, bắp, rau đậu các loại; cây lác
diện tích 305ha; trồng nấm rơm 300ha; diện tích vườn toàn huyện 9.849ha (Chiếm 40%
diện tích đất nông nghiệp).
Đàn bò tổng đàn đến nay 28.553 con (So cùng kỳ giảm 499 con); phát triển đàn heo
25.999 con đạt 28,9% kế hoạch (Tăng 1.418 con). Đàn gia cầm 354.557 con đạt 29,5%
kế hoạch (Tăng 37.400 con), trong đó đàn gà 148.550 con, vịt 206.007 con. Tiêm phòng
trên đàn gia súc 4,19%, gia cầm đạt 10% so với tổng đàn 2.
Tổng diện tích nuôi nhử thuỷ sản 1.215ha đạt 60,8% kế hoạch (Nuôi cá ruộng lúa
1,5ha, nuôi ao mương vườn và nuôi nhữ 1.113ha, nuôi cá tra xuất khẩu 90ha, nuôi cá
khác 10ha).
Độ mặn xuất hiện cao nhất vào ngày 18/01 tại Vàm Nàng Âm 1‰, vàm Vũng Liêm
1,1‰.
1.2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ:
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện 49.800 triệu đồng đạt 7,1% kế hoạch, so
với cùng kỳ tăng 1,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện 350.750 triệu đồng đạt
8,3% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 15,1%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước thực
hiện 82.590 triệu đồng đạt 8,8% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 15,5%.
Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả
và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019.
1.3. Tài chính, tín dụng: Thu ngân sách trên địa bàn 3.545 triệu đồng đạt 4,3% dự
toán năm, so cùng kỳ giảm 24,5%, trong đó thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 2,6%,
phí lệ phí đạt 4,5%, thuế ngoài quốc doanh 3,5%. Chi ngân sách 10.276 triệu đồng đạt
1,7% dự toán năm, so cùng kỳ tăng 158,6%, trong đó chi xây dựng cơ bản đạt 2%, chi
thường xuyên đạt 1,6%.
1.4. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị-nhà ở:
- Về công tác quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới xã Hiếu Nhơn,
Trung Thành Đông.
- Về xây dựng kết cấu hạ tầng:
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Trên heo: Dịch tả 4.979 liều; Tụ huyết trùng 4.527 liều; Phó thương hàn 4.306 liều; LMLM 370 liều; Tai xanh 635 liều. Trên
trâu, bò, chó: LMLM 130 liều; Tụ huyết trùng 80 liều. Trên gia cầm: Gà 17.400 con, đạt 12% tổng đàn; Vịt 17.100 con, đạt 8%
tổng đàn.
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Tiếp tục theo dõi, đôn đốc nghiệm thu thanh, quyết toán và giải ngân công trình thi
công hoàn thành 3; chuẩn bị thủ tục và mặt bằng để triển khai các công trình năm 2019;
lập danh sách các công trình thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019.
Chi trả bồi hoàn 17.261 triệu đồng cho 310 hộ dân bị ảnh hưởng bởi 05 công trình; tổ
chức kiểm kê và lập phương án bồi thường, hỗ trợ 08 công trình (Tỉnh 05 công trình,
huyện 03 công trình).
Khảo sát, sửa chữa các đèn chiếu sáng công cộng khu vực thị trấn Vũng Liêm, Quốc
lộ 53, Trung Thành Tây và Trung Hiếu.
Về thủy lợi: Trung ương tiếp tục triển khai thi công 02 công trình, tỉnh tiếp tục thi
công 05 công trình 4, huyện tiếp tục thi công 06 công trình thuỷ lợi năm 2018 chuyển
sang, tiến độ thi công đạt 59% tổng khối lượng; các xã, thị trấn thực hiện 04 công trình
thuỷ lợi nội đồng, khối lượng đất đào đắp là 3.568m3 đạt 4% kế hoạch.
- Về phát triển đô thị - nhà ở:
+ Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều
chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm đến năm 2030; giao các tiêu chí về phát triển
đô thị năm 2019.
+ Giao chỉ tiêu phát triển nhà ở năm 2019, tổng số 548 căn (Xoá nhà tạm 148 căn
và xây dựng mới nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng 400 căn).
1.5. Quản l nhà nƣớc về tài nguy n và môi trƣờng:
- Về tài nguyên: Kiểm tra khai thác cát sông 10 cuộc, phát hiện 30 phương tiện vi
phạm, xử phạt 192,5 triệu đồng; chuyển mục đích sử dụng đất 20 hồ sơ (Dạng không xin
phép 05 hồ sơ và dạng có xin phép 15 hồ sơ). Trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất 102 giấy, nâng tổng số 90.919 giấy, đã cấp đến tay người dân 224 giấy, nâng tổng số
71.561 giấy chứng nhận đạt 78,7% tổng số giấy đã ký.
- Về môi trường: Thành lập Đoàn kiểm tra môi trường – khoáng sản; điều chỉnh chủ
trương xã hội hóa thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Xây dựng, ban
hành kế hoạch kiểm tra môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh – dịch vụ và chăn nuôi
năm 2019. Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường 05 hồ sơ.
2. THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU:
2.1. Xây dựng nông thôn mới: Tổ chức tổng kết chương trình xây dựng nông thôn
mới năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ thực hiện
xã Hiếu Nghĩa, Trung Nghĩa thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2019; các ban
ngành huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ các xã thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn
mới năm 2019 thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Chuẩn bị tổ chức Lễ đón Bằng công nhận
xã Trung Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới.
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Nghiệm thu công trình Trường Mẫu giáo Trịnh Liên Hoa (Xã Trung Ngãi); Quyết toán công trình Trụ sở làm việc UBND xã
Trung Hiệp; Trường tiểu học Trung An A.
4
Gồm: Công trình vốn trung ƣơng: Dự án xây dựng cống Vũng Liêm-đang thi công đường dẫn; dự án nạo vét mở rộng kênh
Mây Phốp - Ngã Hậu (dài 9.313m) đạt 65% khối lượng, hạng mục xây dựng cống hở: cống hở Tư Miên, Cống hở Nhà Tròn,
cống hở xã Lục đang gia công thép bản đáy). Công trình vốn tỉnh: Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi thủy sản (xã Hiếu Nhơn - Hiếu
Thành - Hiếu Nghĩa) giai đoạn 2: Kênh 60 (đạt 45%), Cống hở Tư Dân, Ba Chọn, đê bao dọc sông nhà Đài - Ngã Hậu thi công
đạt 45% khối lượng. Dự án kiên cố 8 cống đập xã Thanh Bình - Quới Thiện đạt 90%. Dự án nâng cấp đê bao sông Mây Tức triển
khai đạt 51% khối lượng. Dự án ngăn mặn, tiếp ngọt Bắc Vũng Liêm: Cống hở Cái Tôm đang đổ cọc thử đạt 20% khối lượng, Đê
bao dọc sông Cổ Chiên (dài 9.000m) xã Trung Thành Tây - Quới An đạt 60% khối lượng. Nạo vét mở rộng kênh Trung Trạch
(dài 5.434m), cống hở kênh Trung Trạch chưa thi công; công trình Nâng cấp đê bao dọc sông Ngã Chánh (Hiếu Nhơn – Hiếu
Thành – Hiếu Nghĩa) thi công đạt 70% khối lượng;Dự án đê bao sông Mang Thít: đã chi trả bồi thường.
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2.2. Chƣơng trình giảm nghèo: Giải quyết việc làm mới cho 334 lao động, xuất
khẩu 31 lao động (Nhật Bản 27, Đài Loan 01 và Malaysia 03); tổng kết 11 lớp dạy nghề
nông thôn ở 08 xã.
3. VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
3.1. Phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông: Xây dựng
và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi
2019; phát hành Tờ tin Xuân Vũng Liêm năm 2019. Phát hành 60 bộ áp phích, 550 tờ
bướm và 1.000 tờ tin; trạm truyền thanh xã đang hoạt động 10/20 xã, thị trấn; cụm loa
không dây đang hoạt động 218/230 cụm. Có khoảng 5.762 lượt người với 64 đoàn trong
và ngoài tỉnh tham quan và viếng khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; ngoài ra,
còn có trên 320 lượt khách đến tham quan các di tích lịch sử trong huyện.
3.2. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai kế hoạch học kỳ II
năm học 2018 – 2019; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, nâng chất lượng
dạy và học ở các bậc học; rà soát xây dựng mới và công nhận lại các trường đạt chuẩn
quốc gia năm 2019.
3.3. Khoa học - Công nghệ: Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định định kỳ
phương tiện đo của các hộ sản xuất kinh doanh trước Tết Kỷ Hợi 2019.
3.4. Y tế, dân số và bảo hiểm xã hội:
Thực hiện các chương trình y tế quốc gia và các chương trình lồng ghép, trẻ dưới 01
tuổi được tiêm miễn dịch đầy đủ 145 trẻ (Tăng 28 mũi); sởi mũi 02 (trẻ 18 tháng) 137 trẻ
(Tăng 11 mũi); trẻ dưới 02 tuổi được cân đạt tỷ lệ 99,56%; bệnh sốt xuất huyết phát hiện
45 cas (so cùng kỳ tăng 31 cas); hội chứng tay chân miệng 110 cas (Tăng 22 cas); bệnh
quai bị 26 cas (so với cùng kỳ tăng 12 cas); phối hợp thực hiện kế hoạch liên ngành kiểm
tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tỷ lệ người dân tham
gia bảo hiểm y tế 85,61%.
3.5. Lao động – thƣơng binh và xã hội: Chi trả trợ cấp thường xuyên, chi trợ cấp
01 lần và chi trả trợ cấp BTXH cho 10.674 đối tượng với số tiền 7.684 triệu đồng 5. Lập
01 hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc chuyển Tòa án nhân dân huyện.
3.6. Công tác tôn giáo, dân tộc: Thăm viếng tặng quà các cơ sở công giáo nhân dịp
lễ giáng sinh năm 2018; phối hợp tổ chức họp mặt các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu
các cơ sở tôn giáo. Xây dựng kế hoạch thăm viếng các cơ sở thờ tự tôn giáo nhân dịp Tết
Nguyên đán 2019. Phối hợp Ban Dân tộc tỉnh, Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện
chuẩn bị đi thăm viếng, tặng quà Hội người hoa.
4. QUỐC PHÒNG – AN NINH, CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG CHỐNG
THAM NHŨNG VÀ TỔ CHỨC – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
4.1. Quốc phòng – An ninh:
- Về an ninh: Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; vi phạm pháp luật về trật
tự an toàn xã hội xảy ra 8 vụ 6, làm chết 4 người, thiệt hại tài sản khoảng 86 triệu đồng;
so cùng kỳ số vụ giảm 6 vụ, số người chết tăng 2 người, bị thương giảm 6 người, thiệt hại
tài sản giảm khoảng 5 triệu đồng. Thu thập phiếu thông tin dân cư được 191.976/227.161
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Gồm: Chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách 2.918 lượt với tổng số tiền 4.650.749.000 đồng, chi trợ cấp 01 lần
cho 22 đối tượng với số tiền 178.804.000 đồng, chi trả trợ cấp BTXH cho 7.734 đối tượng với số tiền 2.854.125.000 đồng.
6
- Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Xảy ra 04 vụ trộm cắp xe mô tô, tổng giá trị thiệt hại 54.000.000 đồng.
- Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 04 vụ, làm chết 04 người. So cùng kỳ số vụ không tăng, giảm, số người chết tăng 02
người, bị thương giảm 04 người.
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nhân khẩu, đạt 84,51% (Tiếp nhận 118.501 phiếu hoàn chỉnh). Xử phạt vi phạm hành
chính 22 trường hợp với số tiền 108.500.000 đồng; kết quả xét nghiệm 05/40 người
dương tính chất ma túy (Xử phạt vi phạm hành chính 04 người, áp dụng Nghị định số
111/2013/NĐ-CP 01 người). Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa khô năm 2019.
- Về quốc phòng, quân sự địa phương: Tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2, kết

quả có 235 công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự và 27 công dân đủ điều
kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019; vận động xã hội hóa đảm
bảo tặng sổ tiết kiệm cho công dân lên đường nhập ngũ; triển khai kế hoạch tổ chức Tết
Quân - Dân năm 2018 ở ấp 2, xã Trung Ngãi; thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết và xuất
bản sách về "Ký ức người lính".
4.2. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng:
Tiếp dân thường xuyên 23 lượt người, 17 vụ việc, 17 đơn yêu cầu 7. Tiếp dân định
kỳ của lãnh đạo UBND huyện được duy trì, không có đơn đăng ký tiếp. Qua phân loại
đơn, đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền 9 đơn, chuyển ngành
tham mưu giải quyết 8/8 đơn thuộc thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch thanh tra công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác hòa giải cơ sở, đăng ký quản lý hộ
tịch đối với Chủ tịch UBND xã Tân An Luông, Trung Chánh, Tân Quới Trung.
Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” được 19 cuộc, có 542 lượt người dự; đăng ký
và quản lý hộ tịch 5.344 hồ sơ, chứng thực 1.616 hồ sơ các loại; tiếp nhận và hòa giải
thành 2/2 đơn đạt 100%, thu về lợi ích vật chất 9.500.000 đồng và 5 chỉ vàng.
Tổng số việc phải thi hành án dân sự 1.092 việc, trong đó có điều kiện thi hành 530
việc, đã giải quyết xong 34 việc đạt 6,4%, chưa có điều kiện thi hành 562 việc; về tiền và
tài sản phải thi hành 70.555 đồng, số tiền có điều kiện thi hành 23.634 đồng, đã giải
quyết xong 1.548 đồng đạt 6,5%; cưỡng chế thi hành án thành 01 trường hợp.
4.3. Công tác tổ chức và cải cách hành chính:
Hoàn thành chuyển đổi Đội Quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông, Ban
Quản lý chợ Tân An Luông, thị trấn Vũng Liêm thành hợp tác xã và sáp nhập Trung tâm
Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Thể dục – Thể thao, Đài Truyền thanh thành Trung tâm
Văn hóa – Thông tin và Thể thao. Cho thôi việc 01 viên chức, chuyển 03 biên chế sự
nghiệp sang hợp đồng lao động (Theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP), đề nghị phê duyệt
kết quả tuyển dụng 26 giáo viên, bổ nhiệm 01 cán bộ; giải quyết 04 trường hợp nghỉ việc
theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, 19 trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí; phê
chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Hiếu Thành.
Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018, ban hành kế
hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Tặng Giấy khen cho
143 tập thể, 277 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, đề nghị tặng Bằng
khen cho 07 tập thể, 30 cá nhân.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Trong tháng 01, UBND huyện tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết năm 2019 của Huyện uỷ và HĐND huyện trên tất cả các
lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo các ban, ngành huyện và xã – thị trấn
tiến hành tổng kết đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế
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Trong đó lĩnh vực đất đai 2 vụ, bồi thường 5 vụ, tài nguyên môi trường 5 vụ, ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2 vụ,
vấn đề xã hội khác 3 vụ
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hoạch năm 2019; tổ chức thực hiện chiến dịch mùa khô, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ
Hợi 2019. Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng tiếp tục ổn định và
phát triển; các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy nhanh tiến độ trong sản xuất để phục vụ
nguồn hàng cho dịp tết Nguyên đán; công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả và gian
lận thương mại trước Tết, bố trí sắp xếp các vị trí buôn bán trong dịp tết ở các chợ được
triển khai thực hiện; công tác thu thuế - ngân sách tăng so với cùng kỳ; chăm sóc sức
khoẻ, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; công tác 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, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác
tuyển quân được tập trung chỉ đạo nhằm quản lý công dân trong những ngày Tết.
Bên cạnh các mặt đạt được vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế: Tình hình biến đổi
khí hậu ngày một thất thường hơn, lượng mưa trái mùa diễn ra thường xuyên làm ảnh
hưởng đến việc trồng màu phục vụ tết của nông dân; một số công trình giao thông, thuỷ
lợi, trường học chuyển tiếp tiến độ thi công chậm; bệnh sốt xuất huyết, hội chứng tay chân - miệng, bệnh quai bị còn ở mức cao. Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, nhất làm
trộm xe mô tô còn xảy ra nhiều; tai nạn giao thông tuy được kiềm chế về số vụ nhưng số
người chết tăng, xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 04 người.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2019:
1. VỀ KINH TẾ:
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến dịch mùa khô năm 2019; phòng, trị sâu bệnh
trên vụ lúa Đông xuân và Hè thu trong những ngày Tết. Tập trung thu hoạch lúa Đông
xuân, đồng thời cày ải, phơi đất để chuẩn bị xuống giống vụ Hè thu.
- Vận động nông dân trồng rau màu trên đất ruộng. Chăm sóc vườn cây ăn trái và
phát động nông dân cải tạo vườn kém hiệu quả vào mùa khô. Phát triển đàn gia súc, gia
cầm và theo dõi tình hình dịch bệnh để bảo vệ tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện trước,
trong và sau Tết Nguyên Đán.
- Chỉ đạo theo dõi chặt chẻ tình hình thời tiết trên địa bàn huyện, nhất là xâm nhập
mặn.
- Tăng cường kiểm tra, quản lý về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý thị
trường, góp phần bình ổn giá trong dịp tết Kỷ Hợi, đi đôi với thực hiện chủ trương vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các ngành chức năng phối hợp
các xã, thị trấn tiến hành sắp xếp nơi mua, bán bảo đảm trật tự, mỹ quan các chợ trước,
trong và sau Tết Kỷ Hợi.
- Tập trung chỉ đạo thu thuế, thu nợ, thuế môn bài, thuế ngoài quốc doanh và triển
khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu phí, lệ phí. Quản lý chi ngân sách chặt
chẽ theo dự toán giao đầu năm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công
tác quản lý, kiểm soát chi quỹ ngân sách nhà nước; việc tạm ứng, cấp phát, thanh toán
trong chi thường xuyên, chi đầu tư theo chế độ quy định.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán các công trình xây dựng
cơ bản chuyển tiếp năm 2018; tổ chức kiểm kê, phê duyệt phương án bồi hoàn và tiến
hành chi trả các dự án/công trình đủ điều kiện; khởi công các công trình xây dựng cơ bản
năm 2019 đúng kế hoạch, nhất là các công trình xây dựng nông thôn mới ở xã Trung
Nghĩa, Hiếu Nghĩa và các công trình bức xúc ở các xã. Thi công hoàn thành đường
Phong Thới.
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- Tăng cường công tác kiểm tra khai thác cát sông; đôn đốc các xã thực hiện kế
hoạch cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các
hành vi vi phạm ở các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tăng cường tổ chức thu gom rác
thải, tránh ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.
2. THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU:
- Xây dựng nông thôn mới: Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã nông thôn mới Trung
Ngãi.
- Giảm nghèo: Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với hộ nghèo, hộ vừa mới
thoát nghèo, hộ cận nghèo, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; gắn
kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và kế hoạch xuất khẩu lao động; lập danh
sách giảm hộ nghèo (Phải có địa chỉ, giải pháp giảm nghèo cụ thể rõ ràng).
3. VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
- Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi; tăng cường quản lý,
kiểm tra các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá.
- Chuẩn bị kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ II năm học 2018 – 2019.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trước,
trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong mùa khô, đặc biệt
các bệnh dịch nguy hiểm. Vận động mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở các xã - thị trấn,
quan tâm việc vận động mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và học sinh.
- Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước và các đối tượng bảo trợ
xã hội; rà soát, kiểm tra việc cấp phát quà cho các đối tượng và quyết toán kinh phí Tết
Kỷ Hợi đúng thời gian quy định, tổ chức kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.
- Thăm viếng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Thực hiện tốt
các chính sách đối với đồng bào dân tộc và tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn
giáo ở địa phương.
4. QUỐC PHÕNG – AN NINH, CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG CHỐNG
THAM NHŨNG VÀ TỔ CHỨC – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an, an toàn giao thông, phòng chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018,
triển khai kế hoạch năm 2019. Tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo
an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019, nhất là tội phạm cướp giật tài sản,
trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội và hoạt động tín dụng đen; sơ kết việc thực hiện Đề án
896.
Tổ chức Tết Quân – Dân năm 2019; giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập
ngũ, tổ chức lễ trao lệnh gọi và lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2019, đảm
bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm
2018, triển khai kế hoạch năm 2019.
Tăng cường công tác tiếp công dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Triển khai Đoàn công tác thanh tra theo kế hoạch, thực hiện các giải pháp phòng ngừa,
phòng chống tham nhũng, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.
Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy
định.
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Giải quyết các hồ sơ, giấy tờ hộ tịch cho công dân nhằm hoàn thành tiến độ thực
hiện Đề án 896, chấm điểm tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo
công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.
Giao biên chế hành chính năm 2019 cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện và biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2018 - 2019; bổ nhiệm Chánh Thanh tra
huyện và Quyền Trưởng phòng Y tế. Công bố quyết định của UBND tỉnh phân loại đơn
vị hành chính xã Trung Hiệp từ xã loại II thành xã loại I, đề nghị phân loại đơn vị hành
chính xã Tân An Luông, Hiếu Phụng, Hiếu Nhơn, Trung Hiếu từ xã loại II thành xã loại
I. Triển khai hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ
sở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975. Xét sáng kiến thành tích thi
đua, chấm điểm và tổng kết cụm thi đua huyện, thị, thành phố năm 2018.
Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về tình hình kinh
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02
năm 2019, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND xã - thị trấn chủ động tổ chức thực
hiện theo kế hoạch đề ra./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- TTHU-HĐND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Ban ngành huyện (Gửi qua mạng);
- UBND xã - thị trấn (Gửi qua mạng);
- BLĐ văn phòng (Gửi qua mạng);
- Các CVNCTH; (Gửi qua mạng);
- Lưu: VT; ncvp04.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã k )
L Văn Đôi
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