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I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021
1. Về kinh tế
a) Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Xuống giống lúa vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021, diện tích xuống giống
được 11.042/11.042, đạt 100% kế hoạch; thu hoạch được 5.804,4ha, năng suất
bình quân đạt từ 7 tấn - 7,2 tấn/ha, trừ chi phí người nông dân lợi nhuận bình
quân từ 28 triệu – 30 triệu đồng/ha. Hợp đồng liên kết tiêu thụ được 2.279ha (1).
Hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày tiếp tục duy trì phát triển, xuống
giống được 3.466,87ha, năng xuất đảm bảo theo từng loại cây trồng; 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).
Tổng đàn gia súc, gia cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản phát triển ổn
định, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, giá cả ổn định đã thúc đẩy
người chăn nuôi phát triển tổng đàn(2).
Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây
dựng nông thôn mới: Đối 03 xã Thường Phước 1, xã Phú Thuận A và xã Phú
Thuận B đã được Đoàn thẩm tra Tỉnh phúc tra kết quả đạt 19 tiêu chí, hiện đang
chờ UBND Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Còn 03 xã điểm xã
Thường Phước 2, xã Long Thuận, xã Thường Lạc tiếp tục duy trì 19 tiêu chí.
Riêng đối với 03 xã diện còn lại (Thường Thới Hậu A, Long Khánh A và Long
Khánh B) phấn đấu đạt thêm từ 01-02 tiêu chí.
Kinh tế hợp tác luôn được Huyện quan tâm đẩy mạnh phát triển, cùng với
mô hình Hội quán sẽ trở thành động lực cho sự phát triển nông nghiệp bền vững,
Công ty tập đoàn Lộc trời 1.129,1ha; Công ty Ngọc Quyên Hồng Ngự 171,1 ha; Công ty Nanotex 50 ha; Cơ sở Lê Văn
Vĩ 858,8 ha; DNTN Bùi Thanh Tú 20 ha; DNTN Năm Chiều (AG) 50 ha.
(1)

(2)
Số lượng đàn gia súc, gia cầm: heo 560.675 con gồm: trâu 391 con, bò 5.447 con; dê 2.647 con; gia cầm 547.471
con. Diện tích nuôi thủy sản 372ha/476ha, đạt tỷ lệ 78,15%; sản lượng thu hoạch được 6.761,6tấn; trong đó: Nuôi trồng
6.750 tấn (cá tra 1.700tấn; cá lóc, cá khác 5.050 tấn); khai thác tự nhiên 11,6 tấn.

hiện Huyện có 15 HTX (14 HTX nông nghiệp, 01 HTX tiểu thủ công nghiệp).
Trên địa bàn Huyện có 04 Hội quán phát triển ổn định(3).
Chương trình mỗi xã một sản phẩm được đẩy mạnh thực hiện, năm 2021
Huyện tiếp tục duy trì hỗ trợ nâng cao các sản phẩm đã đạt chuẩn 03 sao cấp
Tỉnh đạt từ 04 sao đến 05 sao gồm: (Rượu sâm Bảo Thanh, khô cá lóc Tiến
Phương và cá thát lát rút xương Tuấn Cường, Bún Tươi Tú Trinh và Bánh Canh
Gạo Tú Trinh); hỗ trợ các sản phẩm tham gia OCOP, phấn đấu đạt 03 sao cấp
Tỉnh gồm: Bắp sấy xốp của Cơ sở Quốc Vinh, Dưa cải muối, Củ cải muối của
HTX rau an toàn Long Thuận, Nấm Bào ngư của Cơ sở Liên Vửng Nấm…
b) Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp
Tình hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Huyện được duy trì,
chủ yếu tập trung vào các ngành may mặc, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, dệt
choàng… Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn
Huyện, nhất là ở khu vực biên giới hoạt động theo đúng chủ trương, hướng dẫn
của ngành chuyên môn, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đáp
ứng nhu cầu tiêu thụ, mua sắm các mặt hàng thiết yếu cho người dân.
c) Lĩnh vực thương mại - dịch vụ
Hoạt động thương mại trên địa bàn Huyện trong dịp tết Nguyên đán Tân
Sửu diễn ra ổn định, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường luôn thông suốt,
được chuẩn bị nên không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến.
Hoạt động ngành du lịch bị ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid-19
nên số lượng khách tham quan giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2020; trong
quý I, Huyện tiếp đón 6.600 lượt khách nội địa đến tham quan, du lịch (giảm
khoảng 15.800 lượt khách so với cùng kỳ).
d) Về phát triển đô thị
Tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang phát triển đô thị theo hướng đô
thị văn minh, cụ thể: Hoàn thành đưa vào hoạt động Bến phà Tân Châu – Hồng
Ngự trên sông Tiền kết nối Thị xã Tân Châu – tỉnh An Giang và Huyện Hồng
Ngự - tỉnh Đồng Tháp.
Dự án Nhà máy chế biến trái cây (giai đoạn 1), quy mô 2.058ha; đã được
UBND Tỉnh thống nhất cho chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện tại Thông báo số 35/TB-UBND ngày 05/3/2021; đồng thời
UBND Tỉnh ban hành quyết định thu hồi quỹ đất công ích 5% trên địa bàn thị
trấn Thường Thới Tiền giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
quản lý. UBND Huyện chỉ đạo ngành chuyên môn xác định vị trí mặt bằng để
làm hồ sơ trích đo địa chính làm cơ sở lập phương án giá để tổ chức đấu giá cho
thuê quyền sử dụng đất, dự kiến trong tháng 3/2021 gửi Sở Tài chính thẩm định
trình UBND Tỉnh phê duyệt.

Hội quán Tâm Việt, xã Thường Phước 2; Hội quán Làng bè, xã Long Thuận; Hội quán Nuôi Lươn, xã Thường
Phước 1; Hội quán Làm Vườn – Sinh vật cảnh, xã Long Khánh A.
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Ngoài ra Huyện còn mời gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn
như: Khu Phức hợp – Nhà hàng tiệc cưới, quy mô đầu tư 9.451,56m2; Trung tâm
thương mại dịch vụ Xinh Đại Dương, quy mô 4.790m2; Hiện nhà đầu tư đang
hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình
UBND Tỉnh phê duyệt.
Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 14,3ha tại xã
Thường Phước 2; UBND Huyện giao ngành chuyên môn, đơn vị tư vấn phối
hợp nhà tài trợ đang hoàn chỉnh thương thảo hợp đồng tài trợ.
- Hỗ trợ thu hồi đất cho thuê đối với các hộ canh tác đất bãi bồi, thị trấn
Thường Thới Tiền: Tổng số hộ nhận tiền 169/207hộ; còn lại 38 hộ (trong đó: 21
hộ khiếu nại yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 17 hộ yêu cầu bồi
thường đất, yêu cầu nâng giá, bồi thường vật kiến trúc và yêu cầu canh tác tiếp
tục, tái định cư).
- Dự án Cụm dân cư Giồng Duối: Tổng số hộ nhận tiền 41/46hộ còn lại
05 hộ chưa nhận tiền. Lý do: còn đang khiếu nại giá đất và tái định cư.
- Dự án Nâng cấp đường ĐT841 (đoạn qua huyện Hồng Ngự), tổng diện
tích 197.203,9m2, trong đó: Đất không bồi thường (đất công) 184.303,7m2, đất
bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân 12.900,2m2 đã bàn giao mặt bằng thi công
đối với phần diện tích thuộc đất công đoạn qua các tuyến dân cư cặp lộ ĐT841.
Công tác lập phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng 631hộ, với số
tiền 8.455 triệu đồng đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
đ) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phong trào khởi
nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển
Tập trung hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy chương trình khởi
nghiệp, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.
Tổ chức họp mặt doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc và mời gọi đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất
kinh doanh. Đến nay có 11 công ty, doanh nghiệp và 25 hộ kinh doanh cá thể
thành lập mới với tổng số vốn là 53.378 triệu đồng. Hiện trên địa bàn Huyện có
186 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn là 924.530 triệu đồng
và 2.718 hộ kinh doanh cá thể với số vốn là 385.569 triệu đồng.
e) Thu, chi ngân sách: Tình hình thu ngân sách: Công tác quản lý, điều
hành ngân sách được lãnh đạo thực hiện đúng quy định, kịp thời, ước 03 tháng
đầu năm 2021 thu ngân sách được 57.043/70.500 triệu đồng, đạt 80,9% kế
hoạch Huyện giao và 81,6% kế hoạch Tỉnh giao (Tỉnh giao 69.900 triệu đồng).
Tổng chi ngân sách 186.645/533.872 triệu đồng, đạt 34,9% so dự toán Huyện
giao, đạt 36,7% so dự toán Tỉnh giao (Tỉnh giao 508.630 triệu đồng).
ê) Đầu tư - Xây dựng: Về đầu tư công: Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo
tốt công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ
thi công, nên tiến độ giải ngân được cải thiện, ước giải ngân vốn đầu tư phát
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triển được 11.286/187.617 triệu đồng, đạt 6,02% kế hoạch. Hiện Ủy ban nhân
dân Huyện đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân,
đảm bảo đạt chỉ tiêu giao.
2. Về hoạt động văn hóa và xã hội
a) Về Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo
dục ở các cấp học; thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ
số học sinh(4). Lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh trường
lớp, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh về phòng, ngừa dịch
bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.
Cơ sở vật chất tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp đảm bảo nhu cầu học
tập của học sinh; lãnh đạo tốt việc xây dựng trường đạt chuẩn đạt Quốc gia năm
2021, gồm các trường: Trung học cơ sở Phú Thuận A; Mẫu giáo Thường Phước
2; Tiểu học Long Khánh A3.
b) Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo
Trong quý I năm 2021, Huyện đã vận động được 340/1.089 lao động
chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp, đạt 31,2% kế
hoạch. Tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho 772/2.600 lao động, đạt 29,7%. Tỷ lệ
lao động qua đào tạo đạt 62,2/63% (trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt
50,15/51%). Xuất khẩu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 20
lao động (Nhật Bản 20 lao động), đang học định hướng 59 lao động, trúng tuyển
54 lao động.
Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực
hiện, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021 đã thăm hỏi, 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 tổng 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).
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).
c) Về Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch bệnh được
tăng cường thực hiện, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt(5), công tác tuyên
truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế được quan tâm triển khai
thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
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Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp cấp tiểu học và THCS đạt 100%.
Trong quý I năm 2021, đã khám và điều trị bệnh cho 8.817 lượt người tại Trung tâm Y tế Huyện và tuyến y tế cơ sở. Ước tháng
3/2021 Sốt xuất huyết xảy ra 23 cas; 17 cas bệnh tay - chân - miệng.
(5)

4

Thực hiện ý kiến của UBND Tỉnh, Huyện triển khai thực hiện việc tiếp
nhận người cách ly (đợt 4) từ 00 giờ 00 ngày 01/3/2021; tính đến ngày
18/3/2021 tiếp nhận 90 người, hoàn thành thời gian cách ly 34 người.
d) Lĩnh vực văn hóa, thể thao
Tập trung công tác tuyên truyền mừng Đảng – mừng Xuân, tổ chức hoạt
động phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an
toàn (6). Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND Tỉnh, Huyện đã
thông tin, tuyên truyền đến người lao động và toàn thể Nhân dân thực hiện tốt
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời chỉ đạo ngành văn
hóa - thông tin tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo
phòng chống dịch bệnh Covid-19; khuyến cáo người dân tăng cường tập thể
dục, thể thao đảm bảo sức khỏe.
đ) Hoạt động khoa học - công nghệ, quản lý môi trường
Các hoạt động ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ luôn được quan
tâm phát triển, nhất là lĩnh vực khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp,
thời gian qua đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả được áp dụng trong sản xuất
kinh doanh, giúp người sản xuất giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận.
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được quan tâm thực
hiện, nhất là việc xử lý rác thải sinh hoạt, chăn nuôi. Đồng thời, tăng cường chỉ
đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản
xuất, kinh doanh nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm.
Lĩnh vực quản lý khoáng sản: Chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên
kiểm tra hoạt động khai thác cát sông và quá trình thực hiện các dự án nạo vét
có thu hồi cát sông của các tổ chức và cá nhân (7),kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn
các phương tiện thi công thực hiện đúng phương án và giấy phép được cấp, nhất
là khu vực dừng khai thác mỏ cát tại thị trấn Thường Thới Tiền.
3. Về công tác nội vụ, cải cách hành chính
Công tác cải cách hành chính được Huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện
quyết liệt, đặc biệt 02 năm 2019-2020 Huyện được xếp thứ hạng 01 trong 12
huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Ngay từ đầu năm 2021,
UBND Huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, công tác cải cách hành chính được
các phòng, ban, ngành Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực triển
khai thực hiện nghiêm túc.

-Tổ chức biểu diễn văn nghệ tuyên truyền các xã, thị trấn với chủ đề: “Mừng Đảng - mừng Xuân” Tân Sửu
năm 2021, được 04 buổi và đã thu hút khoảng 1.600 lượt người đến xem.
-Triển khai thực hiện công tác cổ động trực quan và làm mới trên 120m2 pano, treo 08 băng rôn, 30 khung
đuôi cá, 1.600 cờ Đảng, cờ Nước, phướn tuyên truyền phục vụ Tết Dương lịch; Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.
-Tổ chức Giải giao lưu bóng đá mừng Đảng - mừng Xuân huyện Hồng Ngự năm 2021 có 04 đội tham gia
gồm: U18 huyện Hồng Ngự - U18 huyện Tân Hồng; Lão tướng huyện Hồng Ngự - Lão tướng Thành phố Cao
Lãnh thu hút khoảng 250 lượt người tham gia và cổ vũ.
(7)
. Đoàn liên ngành huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 20 lượt, kết quả không có trường hợp vi phạm.
(6)
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Các mô hình, cách làm hay về cải cách hành chính tiếp tục được triển khai
thực hiện, duy trì và nhân rộng; thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị
thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định; kỷ luật, kỷ cương hành chính
tiếp tục được tăng cường.
4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Trong quý I năm 2021, trong toàn Huyện đã tiếp được 164 lượt, 168
người, tăng: 41 lượt, 41 người (tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất). Tổng
số 45 đơn, trong đó: phản ánh kiến nghị 44 đơn, khiếu nại 01 đơn. so với cùng
kỳ giảm 06 đơn. Tổng số đã giải quyết 31/45 đơn, đạt tỷ lệ 68,88%, còn lại 14
đơn đang giải quyết. Đồng thời, công tác phối hợp giữa các ngành, các trường
Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các
đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng chặt chẽ,
nghiệp vụ của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã từng bước được
nâng lên, nội dung tuyên truyền phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của
từng địa phương từ đó nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân
ngày càng được nâng cao.
5. Công tác quốc phòng - an ninh
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp
tục được giữ vững ổn định. Các lực lượng thực hiện nghiêm công tác trực sẵn
sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ tốt địa bàn, mục tiêu trọng yếu, nhất là bảo vệ
an toàn tuyệt đối các ngày Lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của đất nước, đảm
bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường
tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời ngăn chặn và
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (8) góp phần ổn định đời sống người dân trên
địa bàn Huyện.
Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đã
giao 140 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị: Quân đoàn 4: 60
thanh niên; Bộ CHQS Tỉnh: 29 thanh niên; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh:
30 thanh niên; Công an Tỉnh: 21 Thanh niên.
II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình
công tác năm 2021, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung chỉ đạo, điều hành tổ
chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:
1. Lãnh đạo có hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển diện tích
đất trồng lúa kém hiệu, cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn trái phục vụ cho Khu
nhà máy chế biến trái cây; Thực hiện dự án hạ tầng thủy lợi tưới tiên tiến khu
(8)
. Phạm pháp hình sự: xảy ra 02 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ); phạm pháp kinh tế: bắt 14 vụ vận chuyển
hàng cấm (giảm 06 vụ so với cùng kỳ) thu giữ 5.760 bao thuốc lá và 03 xe ô tô; Tệ nạn xã hội triệt xóa 13 vụ
(tăng 01 vụ so với cùng kỳ), bắt xử lý 108 đối tượng đánh bạc ăn tiền trái phép, thu giữ số tiền trên 486 triệu
đồng.
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vực cù lao Long Khánh. Tập trung lãnh đạo có hiệu quả chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện đạt các tiêu chí đăng ký năm 2021
và duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt.
Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình đúng
tiến độ, đảm bảo chất lượng, đạt tỷ lệ giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra.
2. Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư hồ sơ thủ tục thực hiện các dự án Khu đô
thị thông minh và Khu du lịch làng nghề tại thị trấn Thường Thới Tiền; Khu
Phức hợp – Nhà hàng tiệc cưới; Trung tâm thương mại dịch vụ Xinh Đại Dương;
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục phối hợp ngành Tỉnh triển
khai dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước. Đẩy mạnh mời
gọi đầu tư vào các công trình, dự án trên địa bàn Huyện.
3. Chuẩn bị tốt để phục vụ tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV
và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đúng Luật định.
4. Lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt nhiệm vụ năm
học 2020-2021 đạt kết hoạch đề ra. Quan tâm đầu tư theo lộ trình từng bước
hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học; lãnh đạo xây dựng
trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình đạt kế hoạch đề ra.
5. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc trưng
của Huyện; đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Tuyên truyền kỷ
niệm các ngày lễ lớn.
6. Tăng cường công tác theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến
dịch bệnh, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công
tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch
bệnh để thực hiện các hành vi trục lợi; thường xuyên tuyên truyền các biện pháp
phòng chống dịch bệnh để người dân biết cách phòng, ngừa.
7. Lãnh đạo tăng cường công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, công tác
an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công kịp thời, đúng
quy định.
8. Giữ vững, ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh
khu vực biên giới./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khơi
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PHỤ LỤC
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quý I năm 2021
(Kèm theo Báo cáo số

Stt

/BC-UBND ngày

Tên chỉ tiêu

tháng 3 năm 2021 của UBND Huyện)

ĐVT

Kế hoạch
năm 2021

Kết quả
thực hiện
quý
I/2020

1

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Triệu đồng

70.500

57.043

2

Tổng chi ngân sách địa phương

Triệu đồng

533.872

186.645

3

Thu nhập bình quân đầu người

Triệu đồng

51,8

4

Giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp
Diện tích sản xuất lúa theo mô hình cánh
đồng liên kết
Tỷ lệ trẻ vào lớp 1 và cấp tiểu học
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT
Tỷ lệ học sinh bỏ học THCS
Tỷ lệ học sinh bỏ học TH

%

1.089

340

ha

3.000

1776

%
%
%
%

>99
>95
<02
<01

100
100

Trường

02

Trạm

10

5
6
7
8

Ghi chú

Cuối năm
đánh giá

Đang thực
hiện
Cuối năm
đánh giá
Cuối năm
đánh giá
Cuối năm
đánh giá
Cuối năm
đánh giá

9

Trường đạt chuẩn Quốc gia

10

Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia

11

Tỷ lệ giảm nghèo

%

0,6

12

Tỷ lệ tham gia BHYT

%

91

13

Tỷ lệ lao động qua đào tạo
Trong đó đào tạo nghề

%
%

63
51

14

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

%

<1

15

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

%

12

16

Tỷ lệ hộ dân đạt tiêu chuẩn GĐVH

%

92,5

17

Nhà kiên cố, bán kiên cố

%

75,25

Cuối năm
đánh giá
Cuối năm
đánh giá
Cuối năm
đánh giá
Cuối năm
đánh giá

Duy trì
19/19
Duy trì
19/19

Đang thực
hiện

Duy trì
19/19
Duy trì
19/19

Đang thực
hiện

62,2
50,15

Xây dựng nông thôn mới:
+ 02 xã điểm giai đoạn 2011-2015

18

. Xã Thường Phước 2

tiêu chí

. Xã Long Thuận

tiêu chí

+ 03 xã điểm giai đoạn 2016 – 2020
· Xã Thường Phước 1

tiêu chí

. Xã Phú Thuận B

tiêu chí
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Stt

Tên chỉ tiêu
· Xã Thường Lạc

tiêu chí

. Xã Phú Thuận A

tiêu chí

+ 03 xã diện còn lại (Thường Thới Hậu
A, Long Khánh A và Long Khánh B)

tiêu chí

- Tỷ lệ xử lý tin báo tội phạm
19

ĐVT

- Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm rất
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

%
%

Kế hoạch
năm 2021

Kết quả
thực hiện
quý
I/2020

Ghi chú

Duy trì
19/19
Duy trì
19/19
Đạt thêm
01-02 tiêu
chí
>90
100

Khám
phá 01 vụ
đạt 100%
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