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Số: 126 /TB-UBND

Hồng Ngự, ngày 19 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Hoạt động trọng tâm trong tuần
(từ ngày 12/7 đến ngày 16/7/2021)
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 UBND Huyện
Dự họp: Làm việc với UBND thành phố Hồng Ngự nội dung liên quan đến
các bến khách ngang sông; Tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác
phòng, chống dịch Covid-19; Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Tỉnh phòng,
chống dịch Covid-19; Họp trực tuyến với Tỉnh về tiêu thụ nông sản trong tình
hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh.
Dự họp: Thăm các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện;
Họp bàn phương án vận hành Khu cách ly y tế tại Trường TH Long Khánh A3
(cở sở cũ); Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
Huyện; Họp nội dung liên quan dự án cầu Cái vừng và nâng cấp bến khách ngang
sông Mương Lớn; Làm việc với UBND thị trấn Thường Thới Tiền nội dung liên
quan dự án Đường kết nối kè TTT với mương Xã Song; Họp bàn công tác triển
khai Kế hoạch Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27/7/2021; Họp nội dung liên quan
đê bao sản xuất nông nghiệp tại cồn thị trấn Thường Thới Tiền.
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 vụ Hè thu xuống giống được 8.442ha, trong đó giai đoạn làm đồng
40,62ha, trổ chín 7.791,38ha; thu hoạch được 430ha, lũy kế 610ha, năng suất bình
quân 5,75 tấn/ha, giá bán từ 5.650đồng/kg đến 6.200 đồng/kg. Tình hình dịch
bệnh trên lúa nhiễm nhẹ 937ha (cháy bìa lá 210ha; đạo ôn lá 08ha; sâu cuốn lá
25ha; rầy nâu 300ha; Lem lép hạt 260ha; vàng lá chín sớm 145ha; bọ cánh phấn
75ha; đạo ôn cổ bông 23ha; chuột 10ha). Tình hình liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa
gạo được 3.094,9/3.000ha, đạt 103,1% so với kế hoạch (trong đó: Vụ Đông xuân
2.532,9ha; Hè thu 562ha). Diện tích xuống giống giãn vụ tại khu đê bao 2600ha
(thị trấn Thường Thới Tiền, xã Thường Phước 2) được 2.600ha, đạt 100%, trong
đó giai đoạn đẻ nhánh 1.450ha, mạ 1.150ha. Hoa màu vụ Hè Thu xuống
2.206,43ha, thu hoạch được 295ha, lũy kế 1.742,43ha; Hoa màu vụ Thu Đông
xuống giống được 306,5ha, lũy kế 529,97ha, thu hoạch được 223,47ha.
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Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt,
không xảy ra dịch bệnh lớn, đồng thời tuyên truyền công tác phòng trị bệnh trên
đàn gia súc, gia cầm gắn với công tác tiêm phòng.
Nuôi trồng thủy sản: Tổng sản lượng thu hoạch cá thương phẩm trong tuần
595,9 tấn, lũy kế 19.421,2 tấn (trong đó: cá tra 4.800 tấn; cá lóc, cá khác 470
tấn, lũy kế 14.565 tấn; cá khai thác tự nhiên 6 tấn, lũy kế 56 tấn; tôm 0,2 tấn).
Sản xuất giống: cá bột được 160 triệu con, lũy kế 8,630 tỷ con; cá tra giống 22
triệu con, lũy kế 180 triệu con; giống cá khác 5,2 triệu con, lũy kế 55 triệu con.
Thu ngân sách trên địa bàn Huyện: trong tuần thu được 998 triệu đồng, lũy
kế 189.386/70.500 triệu đồng, đạt 270,9% so với Kế hoạch Tỉnh giao (Tỉnh giao
69.900 triệu đồng); đạt 268,6% so với Kế hoạch Huyện giao (trong đó thu ngân
sách Huyện, xã được 885 triệu đồng, lũy kế 173.060 triệu đồng; Thu tiền sử dụng
đất được 123.108/25.000 triệu đồng, đạt 492,4%). Thu tiền nền hộ chính sách 105
và hộ chủ đất được 75,5 triệu đồng, lũy kế 8.870/12.523 triệu đồng, đạt 70,83%
kế hoạch. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước được 43 triệu đồng, lũy kế 729,9/6.248
triệu đồng, đạt 11,68%. Thu quỹ nâng cấp đê bao sản xuất vụ 3 được 900 ngàn
đồng, lũy kế 13.978/300 triệu đồng, đạt 4,7%. Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa không
phát sinh thêm thu, lũy kế 601,6/590 triệu đồng, đạt 102%.
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 01 cas, lũy kế 47 cas (giảm 01 cas so với cùng kỳ năm 2020); bệnh Tay - Chân
- Miệng trong tuần không xảy ra, lũy kế 52 cas (tăng 28 cas so với cùng kỳ).
Hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ ngày 06/7- đến này 09/7/2021,
tổng số thí sinh dự thi 825/826, vắng 01 thí sinh (THPT Long Khánh A), công tác
tổ chức thi an toàn, nghiêm túc đảm bảo về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên, liên tục kiểm soát, cho khai
báo y tế đối với những người vào địa bàn Huyện tại các chốt phòng chống dịch
Covid-19 các cửa ngõ liên tỉnh Đồng Tháp – An Giang thuộc địa bàn huyện Hồng
Ngự.
Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31
tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trước tình hình
dịch bệnh Covid-19. Công tác Truyền thanh thực hiện biên tập 07 chương trình
thời sự địa phương gồm 69 tin, 17 bài và cộng tác 17 tin, 16 bài với Đài Phát thanh
và Truyền hình Đồng Tháp. Đồng thời, đăng tải được 14 tin, bài trên Trang tin
điện tử Huyện.
Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trong giai đoạn toàn
huyện đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm
2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn liên ngành Huyện kiểm tra, giám sát 01
lượt hoạt động khai thác khoáng sản, các dự án nạo vét kết hợp thu hồi cát sông
trên địa bàn Huyện và các khu vực khoanh định khoáng sản chưa khai thác, qua
kiểm tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm.
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Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các chợ tự phát trên địa bàn quản
lý, vận động cho tạm dừng hoạt động kể từ 12 giờ 00 phút ngày 16/7/2021 cho đến
khi có thông báo mới; đồng thời, đối với các chợ xã bố trí lực lượng túc trực xuyên
suốt, phân luồng, giãn cách người mua bán đảm bảo nghiêm túc, vận động người
dân đến chợ chỉ mua những hàng hóa thiết yếu và mua nhanh, bán nhanh về mau.
Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc tiếp tục tiếp nhận đối tượng
cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung huyện Hồng Ngự, kể từ 17 giờ 00 phút,
ngày 16 tháng 6 năm 2021; tính đến ngày 15/7/2021 tiếp nhận 687 người, hoàn
thành thời gian cách ly 595 người, còn lại 92 người đang cách ly tập trung.
2.2. Tình hình an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.
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 trên địa bàn Huyện. Tình hình
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới ổn định. Phối hợp Đồn
Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, Đồn Biên phòng Cầu Muống ứng
trực chốt phòng, chống dịch covid-19.
Tình hình xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới: Lực lượng chức năng đã
phát hiện, xử lý 38 trường hợp nhập biên trái phép qua tuyến biên giới huyện
Hồng Ngự - huyện Peam Chor (giáo dục, nhắc nhở 03 trường hợp; xử phạt vi
phạm hành chính 35 trường hợp với tổng số tiền 135 triệu đồng). Đồng thời bàn
giao cho lực lượng y tế đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Phạm pháp kinh tế: Triệt xóa 02 vụ (giảm 04 vụ) vận chuyển hàng cấm, thu
giữ 1.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Tệ nạn xã hội: Triệt xóa 04 vụ (tăng
03 vụ) đánh bạc trái phép bắt giữ 30 đối tượng thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát 84 lượt đảm bảo trật tự an toàn giao
thông đường bộ theo kế hoạch. Kết quả ra quyết định xử phạt 02 trường hợp.
3. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới
Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi kịp thời phòng
trị không để lây lan trên diện rộng; hướng dẫn chăm sóc vụ Hè thu năm 2021;
theo dõi diện tích xuống giống tại khu đê bao 2.600ha.
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND Tỉnh về công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 với tinh 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khẩn Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); Tăng cường công tác kiểm tra thực
hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ sở, doanh nghiệp
trên địa bàn huyện; việc thực hiện kiểm soát tại các chốt, điểm trực trên địa bàn
Huyện.
Chỉ đạo các lực lượng túc trực xuyên suốt, phân luồng, giãn cách người
mua bán; vận động người dân đến chợ chỉ mua những hàng hóa thiết yếu và nhanh
chống trở về nhà. Đồng thời, vận động những hộ tiểu thương chỉ bán những hàng
hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
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Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội và trật tự an
toàn giao thông. Tăng cường các lực lượng chức năng nắm tình hình biên giới,
ngoại biên, xâm nhập phá hoại; tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tỉnh;
Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ./.
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.

Nguyễn Văn Khơi
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