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THÔNG BÁO
Hoạt động trọng tâm trong tuần
(từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2020)

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 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lấn thứ XI, nhiệm
kỳ 2020 – 2025; Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 03, khóa XII.
Dự họp: Bàn nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai xã Long Khánh B;
Họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Huyện; Họp Ban Chỉ đạo xây dựng đời
sống văn hóa Huyện đánh giá danh hiệu văn hóa; Làm việc với các đơn vị liên
quan về mặt bằng xây dựng Trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng xã Thường
Thới Hậu A, Long Khánh A, Long Khánh B; Bàn phương án quản lý và sử dụng
mái taluy cụm, tuyến dân cư trên địa bàn Huyện; Họp bàn giải pháp giải quyết
tình hình sạt lở bờ sông Sở Thượng; Họp thông qua giá đất bồi thường, giá khởi
điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án trên địa bàn Huyện.
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:
Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị, địa phương liên
tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn kết cấu các công trình trường học trên địa
bàn Huyện.
Chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm
soát chặt tình hình san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy hoạch.
Chuẩn bị công tác sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
vụ Đông Xuân 2020 - 2021 và Ứng phó BĐKH - PCTT và TKCN giai đoạn 2
năm 2020.
Xuống giống vụ Thu Đông năm 2020 được 2.600ha (tại thị trấn Thường
Thới Tiền và Thường Phước 2), lúa đang thời kỳ làm đồng 2.200ha, trỗ chín được
400ha. Tình hình dịch hại nhiễm nhẹ đạo ôn lá, cháy bìa lá, sâu cuốn lá diện tích
312ha. Hoa màu vụ Đông Xuân năm 2020-2021 xuống giống được 465,5ha tại
các xã Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B.

Thu ngân sách trên địa bàn Huyện, trong tuần thu được 2.854 triệu đồng, lũy
kế 80.853/70.200 triệu đồng, đạt 115,1% so với Kế hoạch Tỉnh giao; đạt 113,7%
so với Kế hoạch Huyện giao (trong đó thu ngân sách Huyện, xã được 3.128 triệu
đồng, lũy kế 64.992 triệu đồng); thu tiền nền hộ chính sách 105 và hộ chủ đất được
12 triệu đồng, lũy kế 14.170/12.709 triệu đồng, đạt 111,50% kế hoạch.
Trong tuần không thu được tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, lũy kế
918/5.522 triệu đồng, đạt 16,64% kế hoạch; không thu quỹ nâng cấp đê bao sản
xuất vụ 2, lũy kế 25/490 triệu đồng, đạt 5,05% 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 01 cas, lũy kế 81 cas, giảm 467 cas so với cùng kỳ năm 2019; bệnh Tay - Chân
- Miệng xảy ra 12 cas, lũy kế 97 cas, giảm 104 cas so với cùng kỳ năm 2019.
Tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh cổ động cấp Huyện tại 35 điểm Trường Tiểu
học, Trung học cơ sở năm học 2020-2021. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ
trợ, tư vấn Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
năm 2020; Hỗ trợ giáo viên dự thi cấp THCS; ngành học mầm non dự thi cấp Tỉnh
năm học 2020-2021.
Thực hiện công tác tiếp nhận và cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tính đến ngày 25/10/2020 có 20 người đã hoàn thành 14 ngày cách ly
tập trung, lũy kế 804/845. 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).
Phối hợp Đoàn liên ngành huyện kiểm tra, giám sát 03 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 cần xử lý. Phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường
Phước và Công an Huyện kiểm tra đột xuất khai thác, vận chuyển cát sông trái
phép buổi đêm tại khu vực biên giới giáp ranh xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu
và ranh giới Việt Nam – Campuchia theo quy chế phối hợp giữa các bên, kết quả:
tình hình cơ bản ổn định, không phát hiện trường hợp vi phạm cần xử lý.
Tổ chức Hội thi bơi, cứu đuối tại các điểm Trường Tiểu học và Trung học
cơ sở huyện Hồng Ngự năm 2020, kết quả khối Tiểu học: Trường TH Thường
Thới Hậu A đạt giải nhất, TH Thường Thới Tiền 1 đạt giải nhì, TH Long Thuận
đạt giải ba; Khối THCS: THCS Thường Thới Hậu A giải nhất, THCS Thường
Phước 2 giải nhì, THCS Thường Lạc giải ba
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 được 03 lao động tại Nhật Bản, lũy kế
55/100 lao động xuất cảnh làm việc tại các nước, đạt 55% (trong đó Nhật Bản 50
lao động, Ba Lan 03 lao động, Đài Loan 02 lao động). Hiện đang học định hướng
111 lao động, trúng tuyển là 42 lao động. Giải quyết việc làm mới cho 2.476/2.600
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lao động, đạt 95%; chuyển dịch 1.049/1.089 lao động từ nông nghiệp sang phi
nông nghiệp, đạt 96%.
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.
3. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới
Triển khai kế hoạch Sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 trên địa
bàn huyện Hồng Ngự; theo dõi tình hình sản xuất và phòng chống dịch bệnh trên
cây trồng, vật nuôi.
Tiếp tục tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác thủy sản bảo vệ nguồn
lợi thủy sản mùa lũ. Thường xuyên 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.
Đẩy nhanh tiến độ công tác thu 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 xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ mười bảy HĐND Tỉnh, lần thứ mười
bốn HĐND Huyện; Dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề về kỹ năng cho nữ cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; Cùng Công ty TNHH MTV XSKT Đồng
Tháp trao học bổng cho học sinh; Hội nghị trưc tuyến Tổng kết công tác giảm
nghèo giai đoạn 2016 - 2020./.
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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