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Tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Khối Văn hóa - Xã hội
quý I; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2021
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ:
1. 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(1). 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 Ủy ban nhân dân Tỉnh.
- Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi tham gia các cuộc thi do Tỉnh tổ
chức đều đạt kết quả cao nhất và tăng so với cùng kỳ năm học 2019-2020, cụ thể:
học sinh giỏi 30 giải (tăng 2 giải), có 24 giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. Đặc biệt,
tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp Tỉnh lần thứ XXII tiếp tục giữ thứ hạng và đứng
thứ II toàn 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 và Tiểu học Long Khánh A3.
- Công tác quản lý học sinh Việt kiều Campuchia: Tổng số học sinh
Campuchia 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), với tổng số tiền 70 triệu đồng.
2. Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo:
- Trong quý I năm 2021, Ủy ban nhân dân Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung
triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được một số kết quả như sau: 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 20/131 lao động (Nhật Bản 20) đạt 15,27%, đang học định hướng 59
lao động, trúng tuyển 54 lao động (đính kèm phụ lục 1).
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Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp cấp tiểu học và THCS đạt 100%.
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- 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: Trung ương
423.900.000 đồng; Tỉnh 971.800.000 đồng; Ngân sách Huyện 920.400.000 đồng
và nguồn vận động được 5.554.500.000 đồng).
3. 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 (2), 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. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tính đến ngày
31/3/2021 đạt 84,41%/91%. Công tác hiến máu tình nguyện đợt 1 và 2 đạt 696
đơn vị máu, đạt 108% so với chỉ tiêu đề ra.
- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 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
31/3/2021 tiếp nhận 137 người, hoàn thành thời gian cách ly 89 người, còn đang
cách ly 48 người.
4. 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
(3)
. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân 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.
II. Đánh giá chung:
1. Thuận lợi:
Nhìn chung, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban
Thường vụ Huyện ủy, sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của các Sở, ngành Tỉnh, cùng
với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn; sự đoàn kết nhất trí cao của đội ngũ cán bộ, viên chức của ngành nên đã đạt
được nhiều kết quả khả quan.
2. Tồn tại, hạn chế:
(2)
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. Sốt xuất huyết xảy
ra 17 cas; 19 cas bệnh tay - chân - miệng.

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; Tổ chức Giải giao lưu bóng đá
mừng Đảng - mừng Xuân huyện Hồng Ngự năm 2021 có 04 đội tham gia thu hút khoảng 250 lượt người tham gia
và cổ vũ; tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021”, với hơn 1.200 lượt người tham dự.
(3)
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2.1. Lĩnh vực lao động - thương binh xã hội:
- Còn một vài địa phương chưa xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch;
một vài địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác lao động, việc làm, dạy
nghề, đến thời điểm hiện tại chỉ mở được 02/10 lớp nghề (xã Phú Thuận B và
Thường Phước 2).
- Công tác thông tin, tuyên truyền ở một vài địa phương chưa thực hiện
thường xuyên, liên tục; chưa tập trung tuyên truyền, tư vấn các đối tượng có nhu
cầu, có đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ… để đi làm việc ở nước ngoài; chưa
thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình lao động đã dự phỏng vấn và trúng tuyển
để tiếp tục vận động, đôn đốc các em nhập học; một vài địa phương không cập nhật,
hoặc không nắm hết số lao động đi tự do (xuất cảnh, trúng tuyển, đang học định
hướng) báo về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (như xã Phú Thuận B và
Thường Phước 2 chưa báo). Đồng thời, thiếu sự quan tâm, theo dõi, kiểm tra, tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời của một vài cấp ủy đảng cũng như chính quyền
địa phương về công tác xuất khẩu lao động, chỉ giao cho Công chức Lao động Thương binh xã hội và các đoàn thể vận động, từ đó kết quả đạt được chưa cao.
- Các địa phương chưa quan tâm đến chất lượng sinh hoạt của Câu lạc bộ
gia đình có con em đi xuất khẩu lao động, chưa sinh hoạt thường xuyên nhằm phát
huy vai trò vận động, tuyên truyền của Câu lạc bộ.
- Công tác giảm nghèo: Đến thời điểm hiện tại có 07/10 địa phương xây
dựng và ban hành Kế hoạch; có 02/10 địa phương xây dựng Kế hoạch đối thoại
chính sách hộ nghèo làm ảnh hưởng đến việc phân loại, định hướng trong công
tác giảm nghèo của địa phương.
- Công tác chăm lo cho người có công với cách mạng: Việc hướng dẫn thủ
tục, hồ sơ đối với thân nhân và người có công với cách mạng của công chức các
xã, thị trấn đôi lúc chưa tốt; cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn chưa thường xuyên
theo dõi cập nhật, quản lý danh sách đối với người có công như: chế độ điều dưỡng
hàng năm, hỗ trợ nhà ở,… làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
- Công tác Bảo trợ xã hội chỉ có 03/10 địa phương xây dựng và triển khai
Kế hoạch thăm chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; có 06/10 địa phương xây dựng
Kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
(Kèm theo phụ lục 2)
2.2. Lĩnh vực Y tế:
Toàn Huyện chỉ có 03 xã đủ điều kiện đạt tiêu chí 15 tại thời điểm thống
kê; 06 xã chưa đạt (không tính Thị trấn Thường Thới Tiền) (kèm theo phụ lục 3).
Nguyên nhân do tỷ lệ người dân tham gia BHYT các xã chưa đạt chỉ tiêu.
2.3. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin:
Còn nhiều địa phương như xã Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường
Thới Hậu A, Phú Thuận A, Phú Thuận B, Long Khánh B và Long Thuận thực
hiện chế độ thông tin báo cáo còn chậm.
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III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II 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 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.
2. 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.
Đồng thời, tập trung tuyên truyền vận động tham gia sàn giao dịch việc làm hàng
tháng đảm bảo đạt chỉ tiêu giao.
3. 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. Tiếp tục thực hiện các giải
pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đạt
chỉ tiêu đề ra.
4. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn
Huyện và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng của
các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện
đảm bảo kế hoạch đề ra.
5. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
6. Tập trung tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao cấp xã đảm bảo đúng tiến
độ đã đề ra. Đồng thời, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc
tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2021) đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
7. 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./.
Nơi nhận:
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Các phòng, ban, ngành Huyện thuộc khối
VHXH Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Tài

