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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Hoạt động trọng tâm trong tuần
(từ ngày 15/02 đến ngày 21/02/2021)
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: Trực tuyến với UBND Tỉnh nghe báo cáo tình hình trước, trong
và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Dự Trung tâm đấu giá tài sản Tỉnh
liên quan đến đấu giá tài sản.
Dự họp: Làm việc với các ngành về định hướng các nhiệm vụ trọng tâm
thuộc lĩnh vực ngành sau Tết Nguyên đán; Họp Tổ hỗ trợ thu hồi đất bãi bồi; Gặp
gỡ lãnh đạo các địa phương nhân dịp đầu năm 2021; Kiểm tra tiến độ Trường
chuẩn Quốc gia mức độ 2 đối với Trường THCS Phú Thuận A.
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 Đông Xuân năm 2020-2021 xuống giống được 11.042/11.042 đạt
100% kế hoạch; Trong đó giai đoạn mạ: 2.6.23,0.9 ha, làm đòng: 2.911,8 ha, trổ
chín 8.096ha, thu hoạch được 35ha, giá bán thị trường lúa nếp 5.550 đồng/kg (chốt
giá đầu vụ), lúa RVT là 7.500 đ/kg (tăng 2.000 đến 2.400 đồng so với cùng kỳ);
lúa Đài Thơm 8 dao động từ 6.900 – 7.200 đ/kg (tăng 2.000 đến 2.300 đồng so
với cùng kỳ); lúa IR50404 giá từ 6.500 đến 6.700 đồng/kg (tăng từ 2.300 đến
2.500 đồng so với cùng kỳ). Hoa màu vụ Đông Xuân năm 2020-2021 xuống giống
được 2.958,70ha, trong tháng thu hoạch được 859,78ha, lũy kế được 1.672,28ha.
Hoa màu thu hoạch bán trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (chủ yếu là
hành lá, củ sắn, ớt và rau các loại) giá bán dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/kg
(tăng từ 2.000 – 7.000 đồng/kg so với cùng kỳ). Hoa màu vụ Hè Thu năm 20202021 xuống giống được 358,17ha (chủ yếu 03 xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú
Thuận B). Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát
tốt, không xảy ra dịch bệnh lớn.
Thu ngân sách trên địa bàn Huyện, trong tuần thu được 2.252 triệu đồng, lũy
kế 41.574/70.500 triệu đồng, đạt 58,9% so với Kế hoạch Tỉnh giao (Tỉnh giao
69.900 triệu đồng); đạt 59,4% so với Kế hoạch Huyện giao (trong đó thu ngân sách
Huyện, xã được 1.384 triệu đồng, lũy kế 33.602 triệu đồng); thu tiền nền hộ chính
sách 105 và hộ chủ đất lũy kế 1.099/12.523 triệu đồng, đạt 8,78% kế hoạch; Trong
tuần không thu tiền quỹ nâng cấp đê bao sản xuất vụ 3, lũy kế 0/300 triệu đồng;
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Trong tuần thu được tiền thuê mặt đất, mặt nước được 75,1 triệu đồng, lũy kế
197,7/5.988 triệu đồng, đạt 3,30%.
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 03 cas, lũy kế 12 cas, giảm 11 cas so với cùng kỳ năm 2020; bệnh Tay - Chân
- Miệng trong tuần xảy ra 03 cas, lũy kế 14 cas, không tăng, không giảm so với
cùng kỳ.
Học sinh các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, TH-THCS, THCS trên
địa bàn Huyện được tiếp tục nghỉ, tạm dừng đến trường từ ngày 17 tháng 02 năm
2021 cho đến khi có thông báo mới do tình hình dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các
trường tiếp tục thực hiện các biện pháp và khuyến cáo của ngành y tế về phòng
chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức vệ sinh trường lớp, kiểm tra, sửa chữa trang
bị bổ sung các dụng cụ rửa tay, sát khuẩn, vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại đơn
vị (chậu rửa, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, ...).
Công tác an sinh xã hội: Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 26.017 hộ gia
đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội
với số tiền 7.870.600.000 đồng (Trong đó: ngân sách Trung ương 423.900.000
đồng; Ngân sách Tỉnh 971.800.000 đồng; Ngân sách Huyện 920.400.000 đồng và
nguồn vận động được 5.554.500.000 đồng). Bên cạnh đó, Huyện vận động thành
lập 01 cây ATM gạo và thực hiện cửa hàng không đồng đặt tại Ủy ban Mặt trận
tổ quốc Việt Nam Huyện nhằm phục vụ cho người nghèo, đối tượng khó khăn
đảm bảo an sinh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Công tác quản lý học sinh Việt kiều Campuchia: Tổng số học sinh Campuchia
là 201 em đăng ký nhập học trên địa bàn Huyện 137 em, (trong đó: có 76 em Tiểu
học và 61 em Trung học cơ sở). Huyện vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trao
quà Tết cho các em bằng tiền mặt (mỗi em 500.000 đồng).
Đoàn liên ngành Huyện kiểm tra, giám sát 02 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; kết quả: Không phát hiện trường
hợp vi phạm.
2.2. Tình hình an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.
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.
Phạm pháp ma túy: Bắt 01 vụ, 02 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép
chất ma túy. Phạm pháp hình sự: xảy ra 01 vụ, điều tra làm rõ 01 vụ, đạt tỷ lệ
100%; Phạm pháp Kinh tế: Bắt 02 vụ vận chuyển hàng cấm (tăng 01 vụ) thu giữ
tang vật liên quan 600 bao thuốc lá các loại; Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ tai
nạn giao thông, làm chết 01 người, bị thương 03 người (tăng 01 vụ so với cùng
kỳ). Tệ nạn xã hội: Triệt xóa 02 vụ đánh bạc trái phép, 28 đối tượng thu giữ nhiều
tang vật liên quan.
3. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới
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Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi kịp thời phát hiện,
có giải pháp ngăn ngừa, xử lý không để dịch bệnh phát sinh trên diện rộng.
Tăng cường công tác thu tiền nền hộ 105 và hộ chủ đất, tiền nâng cấp đê
bao sản xuất vụ 3 và các khoản thu NSNN đảm bảo thu đạt theo kế hoạch đề ra.
Tiếp tục lãnh đạo tốt việc đi học lại của học sinh các cấp theo chỉ đạo của
Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ,
ngành Trung ương, UBND Tỉnh nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân;
Đồng thời chỉ đạo các ngành tiếp tục rà soát người nhập cảnh để thực hiện cách
ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống
thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản 2020 và triển khai kế
hoạch năm 2021; Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2020 của Tiểu
dự án ICRSL Đồng Tháp; Họp mặt doanh nghiệp năm 2021; Hội nghị trực tuyến
triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra kinh tế năm 2021;
Báo cáo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 2025Làm việc với Tập đoàn Lộc trời liên quan đến liên kết và tiêu thụ nông sản
vụ Hè Thu năm 2021; Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm
Trường trên địa bàn Huyện; Kiểm tra công tác sửa chữa Khu cách ly của Huyện./.
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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