CỤC THỐNG KÊ ĐT
CHI CỤC THỐNG KÊ
KHU VỰC HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

TP. Hồng Ngự, ngày 13 tháng 01 năm 2021

Số : 08 /BC-TH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI
Tháng 01 năm 2021
I. VỀ KINH TẾ :
1. Sản xuất nông nghiệp :
- Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự trong
tháng 01/2021, chủ yếu bà con nông dân các địa phương đang tập trung huy động
lao động và các loại máy móc, phương tiện, dụng cụ, thiết bị, … các loại liên quan
để thực hiện vệ sinh đồng ruộng, cày, sới, trục trạc, … gieo sạ các loại cây trồng vụ
đông xuân 2020-2021. Tính sơ bộ, đến thời điểm này trên địa bàn Thành phố Hồng
Ngự gieo trồng được khoảng 7.122 ha lúa và hoa màu ngắn ngày các loại; gồm diện
tích lúa gieo trồng 6.881/8.465 ha, chiếm tỷ lệ 96,62% so với tổng số và đạt
81,29% so với kế hoạch sản xuất vụ, và đạt 79,54% so với cùng kỳ, hiện còn 1.584
ha đất trồng lúa dự kiến khoảng hết tuần tới sẽ xuống giống dứt điểm, toàn bộ số
diện tích lúa đã được gieo sạ xong hiện đang ở giai đoạn đẻ nhánh và sinh trưởng
bình thường, song có khoảng 125 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn nhẹ và có khoảng 60
ha lúa bị chuột cắn phá nhẹ, trước tình hình này Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp
TP.HN khuyến cáo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân tại các địa phương thường
xuyên theo dõi diễn biến của lúa và nếu phát hiện dịch bệnh cũng như sự phá hoại
của côn trùng hay chuột bọ, … thì tích cực chủ động phòng trị kịp thời, dứt điểm,
không nên để lây lan và phát sinh trên diện rộng, ảnh hưởng không tốt đến phát
triển của cây lúa, đồng thời làm ảnh hưởng giảm năng suất, sản lượng lúa về sau
này
Diện tích hoa màu các loại gieo trồng được 241 ha, chiếm tỷ lệ 3,38% so
với tổng số, (gồm : 195 ha rau muống hạt, 36 ha ớt và 10 ha rau, cải các loại), đạt
153,50% (+53,50% hay +84 ha) so với cùng kỳ vụ đông xuân năm 2020; nhìn
chung DTGT hoa màu các loại hiện đang ở giai đoạn sinh trưởng và phát triển bình
thường
- Thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới : Tính đến nay TP. Hồng Ngự
được Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới năm 2019 (giai đoạn 2016-2020), theo quyết định số 849/QĐ-TTg, ngày
17/6/2020 (do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký, ban hành); vào ngày
15/10/2020, UBND.TPHN tổ chức Lễ công bố TP. HN hoàn thành nhiệm vụ
XDNTM. Năm 2021, TP. Hồng Ngự tiếp tục đăng ký thực hiện 01 đơn vị đạt xã
nông thôn mới nâng cao, đó là đơn vị xã Tân Hội. Vừa qua, vào cuối quí III/2020,
UBND xã Tân Hội phối kết hợp với một số ngành liên quan của TP và Chi cục xây
dựng nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết đánh
1

giá xã đăng ký thực hiện xã XDNTM nâng cao của năm 2020. Theo báo cáo sơ bộ
của UBND xã Tân Hội cho biết tính đến thời điểm tổ chức Hội nghị, xã đã tổ chức,
triển khai, thực hiện hoàn thành khoảng 13/19 tiêu chí; còn lại 6 tiêu chí chưa hoàn
thành (trong đó có tiêu thu nhập b/q trên đầu người). Như vậy, theo ước tính sơ bộ
đến nay, xã Tân Hội vừa qua đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành khoảng
16/19 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí (trong đó có tiêu chí thu nhập bình quân trên đầu
người) thì khả năng không hoàn thành được trong năm 2020. Nguyên nhân là do
ảnh hưởng ít nhiều từ đại dịch covid-19, sản phẩm cá tra giống, cá tra thịt và các
loại cá thịt khác (như cá lóc, cá trê thịt lai, ...) khi sản xuất ra, thị trường thu mua
tiêu thụ có giá bình quân rất thấp, dẫn đến nhiều hộ sản xuất thủy sản ở địa phương
bị lỗ, có hộ bị lỗ nhiều phải tạm ngừng sản xuất, hoặc có hộ chỉ sản xuất cầm
chừng, ... Thời điểm đến tháng 11, 12/2020 thị trường thu mua tiêu thịt cá tra thịt
mới được khôi phục lại tương đối, và cũng từ thời gian đó đến nay tình hình sản
xuất cá tra thịt trên địa bàn TP (nói chung), của xã Tân Hội (nói riêng) mới hồi
phục trở lại tương đối. Tuy nhiên, với khoảng thời gian ngắn như vậy cũng chưa bù
đắp đủ tình hình sụt giảm của sản xuất thủy sản bị ảnh hưởng covid-19 tác động
tiêu cục ở thời gian trước đó
- Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng qua trên địa bàn thị xã
nhìn chung tiếp tục ổn định; không có phát sinh dịch bệnh tai xanh, bệnh LMLM,
bệnh dịch tả lợn Châu phi, bệnh cúm / 5N1, cúm / 7N9, … trên đàn gia súc,
gia cầm; do có số lượng đàn lợn chết trước đây tương đối nhiều từ dịch tả heo Châu
phi, và việc thực hiện tái đàn lợn thịt còn chậm, đồng thời do nhu cầu tiêu dùng
trong dân chưa giảm nên giá thị trường thu mua thịt heo hơi và bán lẻ thịt heo sô tại
địa phương hiện vẫn còn đứng ở mức giá bình quân tương đối cao. Để từng bước
giảm dần giá bán lẻ thịt heo sô, hiện nay có nhiều hộ ở các địa phương trên địa bàn
TP triển khai thực hiện kế hoạch nuôi tái đàn lợn trở lại theo kế hoạch số 85/KHUBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về tái đàn lợn gắn với tái cơ
cấu chăn nuôi heo sau dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi giai đoạn 2020-2025. Tính
đến thời điểm 01/2021, trên địa bàn TP.HN, ước tính tổng đàn gia súc có (trâu, bò,
heo) và đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) cụ thể như sau :
+ Tổng đàn gia súc (tâu, bò, heo) : 5.740/7.365, đạt 77,94% so KH.2021
+ Tổng đàn gia cầm (gà, vịt) : 229.000/300.000 con, đạt 76,33% so KH
năm 2021
Nhằm đề phòng dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm của TP; vừa qua
ngành thú y TP triển khai kế hoạch phối kết hợp với các xã, phường thực hiện việc
tuyên truyền vận động và hướng dẫn người chăn nuôi cố gắng thực hiện thật tốt các
biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi và trong phòng tránh, hạn chế không để lây
nhiễm và phát sinh dịch bệnh. Song song đó, ngành thú y địa phương còn tổ chức
thực hiện tiêm phòng vắc xin lỡ mồm long móng cho trâu, bò.
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- Tình hình sản xuất và khai thác thuỷ sản trên địa bàn TP trong tháng qua
tiếp tục còn gặp khó khăn do phát sinh một số dịch bệnh phổ biến thường gặp như :
nghi nhiễm nấm, bệnh đỏ mỏ, đỏ ký, xuất huyết, … và nhất là do ảnh hưởng khó
khăn từ giá cả thị trường thu mua tiêu thụ vẫn còn đứng ở mức tương đối thấp, do
thị trường xuất khẩu cá tra thịt chưa trở lại bình thường vì ảnh hưởng từ đại dịch
covid-19; tuy thực tế dịch bệnh có phát sinh nhưng hầu như ở diện hẹp và chiếm tỷ
lệ thấp, được cán bộ kỹ thuật ngành thủy sản địa phương và người nuôi cá thường
xuyên theo dõi chăm sóc và chủ động có kế hoạch phòng trị kịp thời nên tỷ lệ hao
hụt và giá trị thiệt hại gây ra không lớn. Về giá cả thị trường thu mua tiêu thụ các
loại thủy sản nuôi trồng (như cá tra giống, cá tra thịt TP, cá lóc thịt, cá điêu hồng
thịt, …) đến thời điểm này vẫn còn đứng ở mức tương đối thấp (tuy thực tế đến nay
có phục hồi). Cụ thể như : Giá cá tra thương phẩm loại 750-800 gram, thị trường
thu mua tiêu thụ b/q từ 20.000-21.000 đ/kg (có nhích lên khoảng từ 1.000-2.000
đ/kg); cá tra giống 30 con/kg thu mua tại ao b/q 32.000-34.000/kg (tăng lên b/q từ
5-7 ngàn đồng/kg), giá cá lóc thịt thu mua từ 33.000-34.000 đồng/kg (tăng lên b/c
từ 5-6 ngàn đồng/kg), cá điêu hồng thịt thu mua từ 30.000-30.500 đ/kg, ... so với
tháng trước; với giá cả thu mua tiêu thụ như vậy, người sản xuất cá tra giống, cá
tra, cá lóc, cá điêu hồng thịt, ... nhìn chung có lãi, nhưng tỷ lệ lợi nhuận đạt được
chưa cao so với cùng kỳ
2. Sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ :
- Tuy thực tế trong tháng 01/2021 tình hình khí hậu, thời tiết (mưa, bão, gió
mùa đông bắc lạnh, áp thấp nhiệt đới, …), dịch bệnh covid-19, giá cả thị trường
biến động (giá nhiên liệu tăng) , … không thuận lợi nhiều cho hoạt động sản xuấtkinh doanh-dịch vụ đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố N.
Song do trùng vào thời điểm Tết dương lịch 2021 và cận kề chuẩn bị đón Tết âm
lịch Tân Sửu năm 2021 sắp đến. Chính vậy, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa
bàn TP. N tháng 01/2021 tập trung sản xuất khá sôi động hơn lúc bình thường.
Ước tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá CĐ 2010) thực hiện được 48.685
tr.đ, đạt 104,58% (+4,58%) so với tháng trước và đạt 106,95% (+6,95%) so với
cùng kỳ năm 2020; trong đó : Giá trị sản xuất công nghiệp thuộc khu vực quốc
doanh thực hiện được 1.436 tr.đ, chiếm tỷ trọng 2,95%/tổng số; khu vực ngoài quốc
doanh thực hiện được 47.249 tr.đ, chiếm tỷ trọng 97,05%/tổng số. Một số ngành
hàng sản xuất công nghiệp được quan tâm đẩy mạnh sản xuất và phát triển ở tháng
này như : may mặc, xay xát, lau bóng gạo, sản xuất cửa sắt, sản xuất gạch lót vỉa
hè, sản xuất-chế biến thực phẩm, như : cá khô, nước mắm, mắm con, bánh, kẹo, v.v
…
- Hoạt động Thương mại-dịch vụ : Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa-dịch vụ
tháng 01/2020 trên địa bàn thị xã thực hiện được 547.098 tr.đ, đạt 106,85 %
(+6,85%) so với tháng trước và đạt 109,05% (+9,05%) so với cùng kỳ năm 2020
. Nhìn chung tổng mức bán lẻ HH-DVTD thực hiện tháng này so với tháng trước và
so với cùng kỳ năm 2020 cho thấy có tăng khá; nguyên nhân chính là do trong
tháng này trùng thời điểm Tết dương lịch năm 2021 và cận kề chuẩn bị đón Tết âm
lịch Tân Sửu năm 2021 sắp đến, do đó nhu cầu mua hàng hóa-dịch vụ các loại để
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chuẩn bị phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của xã hội thực tế có cao hơn so
với ngày thường, …
3. Thực hiện XDCB :
Trong tháng 01/2021, trên địa bàn TP ồng Ngự tập trung thực hiện vốn
đầu tư XDCB ước tính được khoảng 16.689 tr.đ; chia ra : nguồn vốn từ ngân sách
Trung ương 600 tr.đ, chiếm tỷ trọng 3,59% so với tổng số, nguồn vốn từ ngân sách
địa phương 16.089 tr.đ, chiếm tỷ trọng 96,41% so với tổng số (gồm : nguồn vốn từ
ngân sách Tỉnh : 1.500 tr.đ, chiếm tỷ trọng 9,32%/tổng số và nguồn vốn từ ngân
sách TP. N : 14.589 tr.đ, chiến tỷ trọng 90,68%/tổng số). Nhìn chung, tình hình
thực hiện vốn đầu tư XDCB ước tính trong tháng 01/2021 có tổng giá trị cao hơn
3,49 lần so với chính thức tháng trước là vì tháng TP.HN phải tập trung cao điểm
triển khai và tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm ngay từ đầu năm phục vụ
Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, mừng Thị xã N trước đây nay trở
thành TP.HN thuộc tỉnh Đồng Tháp, …
II. VĂN HÓA-XÃ HỘI :
- Tính đến nay trên địa bàn TP. N chưa có xảy ra trường hợp nào mắc bệnh
Covid-19, Ebola, Zica, cúm A/H1N1, cúm A/H7N9, cúm A/H5N1, cúm A/H5N6,
sốt rét, dại, ngộ độc thực phẩm, … Tình hình bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân
miệng chỉ mắc mới vài trường hợp, giảm hơn nhiều so với tháng trước và so với
cùng kỳ. Luôn quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý hành nghề y tế tư nhân; toàn
TP. N có 135 cơ sở y tế tư nhân (gốm 74 cơ sở y và 61 cơ sở dược) vừa qua hoạt
động đi vào nền nếp, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hành nghề y tế tư
nhân. Thực hiện khám chữa bệnh trên toàn địa bàn TP. N tháng qua được 13.145
lượt/người (-1.363 lượt/người) so với tháng trước, trong đó KCB thông qua B YT
11.845 lượt/người, chiếm tỷ lệ 90,11%/tổng số. Thực hiện tiêu chí 15.1 (tỷ lệ người
dân tham gia các hình thức B YT) đối với 02 xã XDNTM (xã Tân Hội, Bình
Thạnh) kết quả thực hiện đến nay chưa đạt (Xã Tân Hội 86,90%, xã Bình Thạnh
85,51%) theo chỉ tiêu quy định (>90%). Riêng tiêu chí Quốc gia về y tế (Tiêu chí
15.2) giai đoạn 2011-2020 cơ bản đến nay có 02/02 xã (TH và BT) vừa qua đã có
QĐ của UBND tỉnh công nhận. Đối với chỉ tiêu trẻ em < 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
thể thấp còi (Tiêu chí 15.3) vừa qua đã tập trung thực hiện, kết quả đã hoàn thành,
cụ thể : xã Tân Hội đạt 19,02%/19,1% và xã Bình Thạnh đạt 16,82%/19,1%
- Công tác giải quyết việc làm trên địa bàn TP N đến nay thực hiện được
3.236 LĐ, đạt tỷ lệ 119,8%/K /2020.Trong tháng qua có 24 LĐ, trong đó có 09
LĐ nữ xuất cảnh đi LĐ nước ngoài, đạt tỷ lệ 28,57%/KH/2020, bằng 50% KH của
tỉnh giao; hiện còn 28 LĐ đã trúng tuyển, đang học và chờ xuất cảnh đi LĐ ở nước
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ngoài. Đối với công tác giảm nghèo, vừa qua tiến hành triển khai thực hiện điều tra,
tổng hợp xong ở các cấp, hiện đang tập trung thẩm định ở cấp TP và sau đó tiếp tục
thực hiện hoàn chỉnh, trình UBND.TPHN ký, phê duyệt. Công tác Bảo trợ xã hội
(theo NĐ 136/NĐ-CP) vừa qua thực hiện trợ cấp hàng tháng 35 ĐT, cắt giảm trợ
cấp 22 ĐT do từ trần, hết tuổi hưởng; thực hiện trợ cấp mai táng phí 17 ĐT, tổng số
tiến 91,8 tr.đ. Công tác phòng-chống tệ nạn xã hội trong tháng qua tập trung thực
hiện hoàn thành 04 hồ sơ trình Tòa án nhân dân TP N và đề nghị TANDTPHN xét
xử đưa ĐT đi cai nghiện bắt buộc, với thời gian điều trị từ 12-18 tháng. Tham mưu
cho UBND.TPHN triển khai KH vận động Quà cây mùa xuân tặng cho trẻ em
nghèo dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021
- Thường xuyên quan tâm hướng dẫn các cấp học trên địa bàn, thuộc phạm
vi TPHN quản lý, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch bệnh
covid-19. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng TP.HN lần thứ VI/2020. Tổ chức Hội thi
giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học khối 1,2,3 TP, có 48 GV tham dự. ướng dẫn các
trường kểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021. Tham gia thi
giáo viên dạy giỏi cấp học THCS do tỉnh tổ chức (cấp tỉnh), kết quả có 13/27 giáo
viên vòng thị thực hành tiết dạy và sau đó các giáo viên này tiếp tục tham dự báo
cáo biện pháp hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. Hoàn thành việc tham gia hội thi
giáo viên dạy giỏi ngành học mầm non cấp Tỉnh tổ chức. Tham gia cuộc thi Sáng
tạo thanh thiếu niên nhi đồng đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Ngoài ra, còn
tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về “Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 2020”
do Công đoàn giáo dục Tỉnh tổ chức; kết quả giáo dục TP. N đạt được 01 giải A
(thuộc trường tiểu học An Bình B) và 01 giải C (thuộc trường TH+THCS An Lạc)
III. AN NINH-QUỐC PHÒNG :
- Tình hình ANCT trên tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia tiếp
tục ổn định và giữ vững. Tình hình ANTT trong nội địa trên địa bàn TP.HN nhìn
chung tiếp tục được đảm bảo tốt; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm
soát, tấn công trấn áp các loại tội phạm tiếp tục được duy trì triển khai thực hiện tốt,
góp phần tích cực việc phòng ngừa tội phạm, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật
và tệ nạn xã hội địa phương. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã
hội, VPPL về ATGT đường bộ, ... trên địa bàn TP từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy
ra, nhất là ý thức tự giác của một bộ phận người dân trong việc chấp hành về trật tự
an toàn giao thông; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường, ... để sử dụng
vào kinh doanh mua bán, dịch vụ, sinh hoạt còn hạn chế, nhưng nhìn chung có
giảm hơn so với tháng trước và so với cùng kỳ.
- Cơ quan quân sự từ TP đến các xã, phường tổ chức triển khai, thực hiện
tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nghiêm túc việc tăng cường tuần tra,
kiểm soát chặt chẽ việc người dân qua lại biên giới bất hợp pháp; kiên quyết xử lý
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các hành vi vượt, nhập biên trái phép. Thời gian qua, LL quân sự TP còn kết hợp
chặt chẽ với lực lượng C , biên phòng địa phương tiến hành thực hiện nhiều lượt
tuần tra, kiểm soát; đã phát hiện và bàn giao cho chính quyền địa phương một số
đối tượng tiêu cực để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành, góp phần đáng kể
làm ổn định tình hình ANTTXH, thúc đẩy phát triển KH-X địa phương. Ngoài ra,
lực lượng quân sự các cấp địa phương còn phối kết hợp chặt chẽ với LLCA, BP
trên tuyến biên giới thuộc địa bàn TP.HN quản lý thực hiện tốt công tác tuần tra,
kiểm soát, quản lý không cho người qua lại biên giới bất hợp pháp, nhằm để ngăn
ngừa, phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 và buôn lậu hàng hóa thuộc
danh mục cấm
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng qua vẫn còn những khó khăn,
hạn chế như sau :
- Giá cả của một số loại sản phẩm nông-thủy sản như cá tra giống, cá tra
thịt, cá lóc thịt, điêu hồng thịt, … tuy được khôi phục nhích lên, nhưng cũng chưa
cao nhiều, chưa trở lại bình thường như trước đây khi chưa có dịch Covid-19 phát
sinh, nếu như với giá cả như hiện tại thì hiệu quả (lợi nhuận) sản xuất thủy sản đạt
được cũng còn hạn chế nhất định. Giá thịt heo hơi đang ở mức cao tương đối cao,
trong khi đó việc tái đàn heo thịt sau dịch tả heo Châu Phi vẫn còn chậm, do giá
heo giống cao, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát, …
- Thời tiết diễn biến khó lường, phức tạp; hiện tượng thời tiết lạnh và gió
mùa đông bắc bắt đầu xuất hiện, …làm ảnh hưởng ít-nhiều đến sự phát triển và
sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi, …
- Tình hình ANCT-TTX cơ bản ổn định, nhưng hiện tượng vi phạm pháp
luật từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra, nhất là vi phạm pháp luật về ATGT, lấn
chiếm vỉa hè, lồng đường, ... sử dụng vào kinh doanh-dịch vụ ./.
CHI CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận :
- CTK.ĐT
- TU+UBND.TPHN
- Trang thông tin điện tử Thành phố
- Lưu : CCTK.KVHN

Phan Minh Mẫn
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