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THÔNG BÁO
Hoạt động trọng tâm trong tuần
(từ ngày 10/8 đến ngày 14/8/2020)

Trong tuần, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các công
tác trọng tâm sau:
1. Hoạt động của Chủ tịch và Phó Chủ tịch
Dự họp: Dự nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện chuyên đề; Dự họp
UBND Tỉnh thông qua phương án thiết kế chống sạt lở sông Cái Vừng; Làm việc
với UBND thị xã Hồng Ngự về thu phí BOT phà Mương Lớn; Cùng UBND Tỉnh
thăm các Đồn biên phòng trên địa bàn Huyện; Họp trực tuyến với UBND Tỉnh về
sơ kết công tác giải quyết khiếu nại.
Dự họp: Lãnh đạo Huyện gặp gỡ, trao đổi với học sinh sau kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2020, người lao động, bộ đội xuất ngũ về định hướng, tuyên truyền
hướng nghiệp; Bàn phương án sửa chữa khu cách ly tập trung Khu hành chính
Huyện; Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tiến độ sửa chữa trường, lớp tại
các trường trên địa bàn Huyện; Bàn giải pháp gia cố kè mềm hiện trạng sông Cái
Vừng; Kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng thị trấn
Thường Thới Tiền và xã Thường Lạc; Làm việc với UBND các xã, thị trấn về
công tác vận động người dân tham gia BHYT; Nghe các đơn vị báo cáo đề xuất
phương án xử lý nước thải trong chăn nuôi.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần
2.1 Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo các phòng, ban, ngành Huyện và
UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực:
Lúa Hè thu năm 2020, thu hoạch dứt điểm, năng xuất 6,5 tấn/ha. Hoa màu
vụ Thu đông 2020 xuống giống được 1.359,19 ha tại các xã Long Thuận, Phú Thuận
A, Phú Thuận B, thu hoạch được 874,27ha.
Thu ngân sách trên địa bàn Huyện, trong tuần thu được 3.072 triệu đồng,
lũy kế 57.843/70.200 triệu đồng, đạt 82,4% so với Kế hoạch Tỉnh giao; đạt 81,4%
so với Kế hoạch Huyện giao (trong đó thu ngân sách Huyện, xã được 2.659 triệu
đồng, lũy kế 47.243 triệu đồng); thu tiền nền hộ chính sách 105 và hộ chủ đất
được 779 triệu đồng, lũy kế 9.653/12.709 triệu đồng, đạt 75,95% kế hoạch.
Trong tuần không thu được tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, lũy kế
580/5.522 triệu đồng, đạt 10,5% kế hoạch. Không thu quỹ nâng cấp đê bao sản
xuất vụ được 3 triệu, lũy kế 9/490 triệu đồng, đạt 1,88% so kế hoạch.

Chỉ đạo ngành Y tế Huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe
nhân dân, phòng ngừa dịch bệnh, trong tuần, dịch bệnh Sốt xuất huyết xảy ra 06 cas,
lũy kế 54 cas, giảm 254 cas so với cùng kỳ năm 2019; bệnh Tay - Chân - Miệng xảy
ra 01 cas, lũy kế 30 cas, giảm 50 cas so với cùng kỳ năm 2019.
Thực hiện công tác tiếp nhận và cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 có 558/591 người đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung. Những người
đang cách ly tập trung tại 02 điểm cách ly của Huyện được theo dõi và chăm sóc
sức khỏe đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của
Bộ Y tế. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống và điều trị cho
người mắc bệnh Covid-19 tại Trung tâm Y tế Huyện (cơ sở cũ) và Trung tâm hành
chính Huyện (trụ sở cũ).
Toàn Huyện có 698 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Các Trường Trung học cơ sở tổ chức xét tuyển vào lớp 6 năm học 2020-2021, kết
quả 2363/2363 học sinh trúng tuyển, đạt tỷ lệ 100%. Công tác tuyển sinh vào lớp
1 đảm bảo theo kế hoạch từ ngày 10/8/2020 đến ngày 28/8/2020.
Chỉ đạo các đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng
dụng Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần) trong phòng, chống dịch bệnh
Covid-19.
Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công an Huyện các đơn
vị liên quan kiểm tra, giám sát 3 lần/ngày khu vực dừng khai thác cát sông tại bãi
bồi Thường Thới Tiền và Cồn Thường Thới Tiền.
Thực hiện công tác vận động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước
ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Huyện có 48/100 lao động xuất cảnh làm việc
tại các nước, đạt 48% (trong đó Nhật Bản 45 lao động, Ba Lan 02 lao động, Đài
Loan 01 lao động). Giải quyết việc làm mới cho 1.829/2.600 lao động, đạt 70,3%;
chuyển dịch 819/1.089 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 75%.
2.2. Tình hình an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.
- Phạm pháp ma túy: Ngày 12/8/2020 trên địa bàn xã Thường Phước 1,
Công an Huyện bắt 03 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm
(Diệp Hoàng Mỹ, sinh năm 2000; Nguyễn Vũ Hùng, sinh năm: 1994 cùng ngụ ấp
3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự và Bùi Thị Mỹ Phương, sinh năm:
11/8/1999; ngụ khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền).
- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trật
tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Tình hình an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn khu vực biên giới ổn định.
3. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới
- Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, sạt lở đất ven sông, thông
tin kịp thời để nhân dân chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.
- Tăng cường kiểm tra khai thác thủy sản trong mùa lũ; kiểm tra, giám sát
hoạt động khai thác cát sông, đào ao trái phép xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm theo quy định.
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- Tập trung công tác thu tiền nền hộ 105 và hộ chủ đất, tiền nâng cấp đê bao
sản xuất vụ 3, tiền thuê mặt đất, mặt nước (tiền thuê đất bãi bồi), đảm bảo thu đạt
kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác vận động đưa người lao động đi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt chỉ tiêu đề ra. Tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện.
- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội và trật tự
an toàn giao thông.
- Tiếp và làm việc với tập đoàn Novaland; Tiếp UBND Tỉnh kiểm tra tình
hình dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới; Dự Lễ khai trương trực tuyến toàn
quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia; Báo cáo phương án lắp đặt biển báo, thả phao phân
luồng, lắp đặt camera kè sông Tiền./.
Nơi nhận:

- TT/HU, TT/HĐND Huyện;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện;
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CV/Hùng.

Nguyễn Văn Khơi
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