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I. VỀ KINH TẾ :
1. Sản xuất nông nghiệp :
- Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Hồng Ngự trong tháng
8/2020, chủ yếu bà con nông dân tập trung thực hiện việc chăm sóc và thu hoạch
sớm lúa, và một số loại hoa màu ngắn ngày của vụ Hè thu 2020. Kết quả điều tra kết
thúc gieo trồng các loại cây ngắn ngày của vụ Hè thu năm 2020 cho biết : vụ Hè thu
năm 2020, nông dân Thị xã Hồng Ngự có gieo trồng lúa và hoa màu các loại được
8.828,7/8.600 ha, đạt tỷ lệ 102,65% (+2,65% hay + 228,7 ha) so với KHSX vụ và
bằng 99,88% (-0,12% hay -9,80 ha) so với cùng kỳ năm 2019; trong đó có : DTGT
lúa của vụ này là 8.671,7/8.600 ha, chiếm tỷ trọng 98,23%/tổng số, đạt 100,83%
(+0,83% hay +71,7 ha) so với KHSX vụ và bằng 99,96% (-0,04% hay -3,3 ha) so với
cùng kỳ năm trước (một số loại giống lúa được trồng ở vụ hè thu này phổ biến như :
nếp Long An 2.923 ha, giống lúa OM 1.838 ha, giống lúa Nàng Hoa 1.628 ha, giống
lúa OM 4218 : 864 ha, giống lúa IR 504 : 501 ha; về DTGT hoa màu các loại là 157
ha, rau dưa các loại 29 ha, ớt 16 ha, sen 01 ha ….. Ước tính đến thời điểm này, nông
dân Thị xã Hồng Ngự đã thu hoạch DT lúa Hè thu năm 2020 được > 6.000 /8.671,7
ha, đạt tỷ lệ > 69,19%, so với tổng DTGT lúa của vụ; năng suất sơ bộ ước tính bình
quân khoảng > 59-60/57,80/56,08 tạ/ha (vượt > 3 tạ/ha) so với KHSX vụ và bằng
106,99% (+6,99% hay + 3,92 tạ/ha) so cùng kỳ năm trước; ước tính có tổng sản
lượng lúa hè thu khoảng > 52.030/49.089/48.599 tấn, đạt 105,99% (+5,99 hay
+2.941 tấn) so với KHSX vụ và bằng 107,06% (+7,06% hay +3.431 tấn) so cùng kỳ
năm 2019; tuy sơ bộ nhận xét, đánh giá cho biết năng suất b/q lúa hè thu năm 2020
của Thị xã có lạc quan cao hơn kế hoạch vụ và cao hơn so với cùng kỳ năm trước;
nhưng trong mấy ngày đầu của tháng 8/2020 do có xuất hiện cơn bão số 2 tương đối
mạnh đã làm ngả sập DT lúa hè thu tại khu 1, xã An Bình B, trong giai đoạn trổ chín,
sắp thu hoạch > 400/610 ha (chiếm tỷ lệ >65,57%/tổng số), theo một số nông dân có
trồng lúa trong khu này bị thiệt hại cho biết do lúa bị ngả sập quá nặng nên có thể
làm giảm năng suất từ 30-70%, đồng thời kéo theo chi phí thuê máy gặt cũng sẽ tăng
lên từ 1,6-1,7 lần so với lúc bình thường (tức từ 150 ngàn đồng/công lớn, sẽ tăng lên
250-260 ngàn đồng/công lớn); từ tình hình bất lợi này rất có khả năng làm ảnh hưởng
kéo giảm năng suất, sản lượng lúa hè thu b/q chung của Thị xã xuống thấp hơn so
với ước tính. Một số địa phương có tiến độ thu hoạch lúa hè nhanh và dứt điểm như :
xã Bình Thạnh, Tân hội, An BìnhA, B, … Theo ước tính trong những ngày tới tiến
độ thu hoạch lúa sẽ vào cao điểm và khả năng đến hơn giữa tháng 7/2020 Thị xã
Hồng Ngự sẽ dứt điểm thu hoạch lúa hè thu 2020. Về giá cả thu mua tiêu thụ lúa đạt
chất lượng tốt b/q từ 5.100-6.200 đ/kg; với giá thu mua như vậy sau khi trừ đi chi phí
sản xuất thì nông dân thu lãi b/q từ 12-15 tr.đ/ha
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Sau thu hoạch dứt điểm vụ lúa Hè Thu 2020, Phòng Kinh tế Thị xã đã triển
khai trình diễn các mô hình sản xuất sinh kế mùa lũ do tổ chức WB9 tài trợ, như mô
hình sản xuất 2 lúa-tôm càng xanh và mô hình 2 lúa + vịt + cá đồng tự nhiên trên
tổng diện tích 20 ha; gồm : mô hình sản xuất 2 lúa-tôm càng xanh với DT 10 ha được
triển khai thực hiện tại khu 8, ấp Bình Thánh A (xã Bình Thạnh), có 08 hộ tham gia
và mô hình sản xuất 2 lúa-vịt-cá thịt (cá thịt mè hoa, mè trắng và mè vinh). Ngoài ra
còn tổ chức triển khai thực hiện 02 mô hình sản xuất 02 lúa-cá thịt, với DT 24,30 ha
tại khu 3, ấp Bình chánh và tại khu 9, ấp Bình thành B (xã Bình thạnh) có 09 hộ tham
gia
Vụ sản xuất lúa hè thu 2020, nông dân xã Bình thạnh đã thực liện hợp đồng
liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa được 04 doanh nghiệp, với DT trồng lúa 1.462 ha, có
645 hộ tham gia, đạt tỷ lệ 97,44% so với kế hoạch vụ và đạt 18% so với DT gieo
trồng
- Thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới : tính đến nay Thị xã 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); hiện Phòng Kinh tế Thị xã đang
tham mưu đề xuất UBND.TX tổ chức Lễ công bố Thị xã HN hoàn thành nhiệm vụ
XDNTM. Năm 2020, Thị xã 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
- 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 A/H5N1, cúm A/H7N9, … 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 khá cao. Để từng bước giảm dần giá
bán lẻ thịt heo sô, hiện nay có nhiều hộ ở các địa phương trên địa bàn Thị xã triển
khai thực hiện kế hoạch nuôi tái đàn lợn trở lại theo kế hoạch số 85/KH-UBND 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 gia đoạn 2020-2025
Phối kết hợp các ngành chức năng liên quan và xã, phường triển khai thực
hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra, thực hiện tiêu độc khử trùng,tiêm phòng vắc xin,
lấy mẫu giám sát dịch bệnh, .... Tính đến Thị xã thực hiện tiêm vắc xin cúm đợt I
được 35.478 con gà, đạt tỷ lệ 95,56%/tổng số; tiêm vắc xin phòng cúm mũi I cho
285.377 con vịt, đạt 96,43%/tổng số, ngoài ra còn tiêm mũi bổ sung cho vịt 365.058
con, đạt tỷ lệ 97,51%/tổng số. Song song, ngành thú y địa phương còn tổ chức thực
hiện tiêm phòng vắc xin lỡ mồm long móng cho trâu, bò được 2.000 liều. Kết hợpvới
Thú y Tỉnh tổ chức lấy mẫu huyết thanh giám sát bệnh lỡ mồm long móng đối với
trâu, bò được 30 mẫu, ở xã AB.A+B, tân Hội, Bình Thạnh và P. An Thạnh. Đồng
thời tổ chức lấy mẫu huyết thanh để giám sát bệnh cúm gia cầm H5N1 đối với 150
con vịt
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- Tình hình sản xuất thuỷ sản trên địa bàn thị xã 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 do ảnh hưởng giá cả thị trường thu mua
tiêu thụ vẫn còn đứng ở mức thấp, do thị trường xuất khẩu cá tra thịt chưa khởi động
lại vì ảnh hưởng từ đại dịch covid-19, hiện sản lượng cá tra thịt tiêu thụ ở thị trường
nội địa là chủ yếu; tuy thực tế dịch bệnh có phát sinh nhưng hầu như ở diện hẹp,
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 thấp so với tháng trước. Cụ thể : Giá cá tra thương
phẩm thị trường thu mua tiêu thụ b/q từ 17.500-18.000 đ/kg; cá tra giống 30 con/kg
thu mua tại ao b/q 18.000-18.500/kg, giá cá lóc thịt thu mua từ 31.500-32.000
đồng/kg, cá điêu hồng thịt thu mua từ 34.500-32.000 đ/kg, ...; với giá cả thu mua tiêu
thụ thấp như vậy, người sản xuất cá tra giống, cá tra thịt, ... bị lỗ vốn
Thị xã HN tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành
nông nghiệp : tập trung xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ, triển khia thực
hiện năm 2020. Tham mưu cho UBND.TX xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn
2021-2025. Đăng ký HTX.NN số 3 và HTX.NN số 10, tham dự tập huấn kỹ năng
khai thác thông tin về sản xuất, thị trường trên internet do trường CĐCĐ Đồng Tháp
tổ chức
2. Sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ :
- Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 8/2020 trên địa bàn Thị xã nhìn chung
có gặp khó khăn hạn chế phần nào trong sản suất và tiêu thụ sản phẩm, do ảnh hưởng
của đại dịch covicd-19 còn diễn biến phức tạp; giá trị và sản lượng hàng hóa của
ngành tạo ra tháng này nhìn chung vẫn còn khiêm tốn, chưa trở lại bình thường như
những tháng ở đầu năm. Ước tính tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp thực
hiện tháng này được khoảng 44.690 triệu đồng (theo giá cố định 2010), đạt 100,54%
(+0,54% bằng +240 triệu đồng) so với tháng trước và đạt 105,20% (+5,20% bằng
+2,211 triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2019; trong đó có : GTSX.CN ngoài quốc
doanh thực hiện 43.398 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 97,11%/tổng số. Lũy kế 8 tháng
đầu năm 2020, ước thực hiện giá trị sản xuất được 348.784/561.156/333.923 triệu
đồng, đạt 62,15% so với kế hoạch năm 2020, và đạt 104,45% (+4,45%) so với cùng
kỳ năm 2019; trong đó có : khu vực kinh tế quốc doanh ước thực hiện được 8.826
triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,53% so với tổng số, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
thực hiện 339.958 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 97,47% so với tổng số.
- Hoạt động Thương mại-dịch vụ : Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tháng 08/2020 trên địa bàn thị xã thực hiện được khoảng 517.327
triệu đồng, đạt 102,85% (+2,85% bằng +14.744 tr.đ) so với tháng trước và đạt
104,65% (+4,65) so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, ước thực
hiện được khoảng 4.447.808/8.021.673/4.218.746 triệu đồng, đạt 55,45% (-44,55%
bằng - 3.573.865 tr.đ) so với kế hoạch năm và đạt 105,43% (+5,43% bằng +229.062
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tr.đ) so với cùng kỳ năm 2019. Nhìn chung, hoạt động lĩnh vực thương mại và dịch
vụ các loại ở tháng này so với tháng rồi và so với cùng kỳ năm 2019 có tăng, nhưng
tỷ lệ tăng chưa nhiều. Nguyên nhân, ảnh hưởng dịch covid-19 còn diễn biến phức
tạp; hoạt động kinh doanh-dịch vụ của các thành phần kinh tế còn phải thực hiện
phòng tránh dịch bệnh covid-19 theo chỉ đạo của chính phủ. Nhìn vào số liệu nêu
trên cho thấy nếu tính lũy kế 8 thángđầu năm 2020 so với KH cả năm 2020 mới chỉ
đạt 55,45% (thấp); nguyên nhân chính là do chỉ tiêu Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ của KH/2020 nêu trong b/c không phải là số thực, mà đây là số bị
lỗi do sơ xuất lúc Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp trình bày đánh máy b/c trước đây,
CCTK.TX có văn bản kiến nghị xin điều chỉnh lại, nhưng không được đồng ý, vì đã
có Quyết nghị của BCH Đảng bộ và HĐND.TX rồi, chứ số thực của chỉ tiêu Tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Thị xã Hồng Ngự năm 2020 là :
5.942.242 triệu đồng
II. VĂN HÓA-XÃ HỘI :
- Ngành y tế Thị xã phối kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan
Thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống lây nhiễm dịch
covid-19. Tính đến nay trên địa bàn Thị xã chưa có trường hợp nào mắc bệnh Covid19
Tình hình bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, HIV/AIDS, và các bệnh liên
quan khác như : Ebola, Zika, cúm A/H1N1, cúm A/H7N9, cúm A/H5N1, cúm
A/H5N6, sốt rét, dại, … thực tế giảm nhiều so với cùng kỳ. Cụ thể : bệnh SXH trong
tháng có phát sinh mới 02 trường hợp, lũy kế 18 TH (giảm 92 TH so với cùng kỳ
2019); bệnh tay chân miệng trong tháng phát sinh mới 02 TH (+01 TH so tháng rồi),
lũy kế 04 TH (-27 TH so cùng kỳ 2019), không có TH nào tử vong; bệnh lao mắc
mới trong tháng 11 TH (bằng so với tháng rối), lũy kế 83 TH (-28 TH so cùng kỳ
2019); các bệnh nguy hiểm khác như Ebola, Zika, cúm A/H1N1, cúm A/H7N9, cúm
A/H5N1, cúm A/H5N6, sốt rét, dại : chưa ghi nhận phát sinh TH nào. Thực hiện
công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi : tính đến nay tỷ lệ trẻ em < 5
tuổi SDD tính theo cân nặng đạt10,08% (-1,15% so cùng kỳ 2019), nếu tính theo
chiều cao đạt 17,50% (-0,53% so cùng kỳ 2019). Công tác tiêm chủng mở rộng được
ngành thường xuyên tuyên truyền và quan tâm thực hiện đạt kết quả khá tốt, nhất là
trẻ em < 1 tuổi, theo ước tính đến thời điểm này trẻ em < 1 tuổi của TXHN được
tiêm chủng miễn dịch đầy đủ là 676/1.167 trẻ, đạt tỷ lệ 57,93%/tổng số
- Tập trung tổ chức thực hiện thi học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các
trường diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, không có trường hợp nào vi phạm xảy ra.
Hướng dẫn, kiểm tra các trường tổ chức thực hiện công tác phê-tự phê đối với BGH
và tổng kết cuối năm học 2019-2020. Tổ chức cho học sinh lớp 9 thi diễn tập tuyển
sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Thực hiện xét công nhận HS tốt nghiệp THCS
năm học 2019-2020 cho 1.013/1.017 HS, đạt tỷ lệ 99,61%/tổng số (+0,14% so với
cùng kỳ năm học trước). Tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp
Thị xã năm 2020, có 164 sản phẩm tham gia dự thi, kết quả có 15 sản phẩm được
BTC cuộc thi xét chọn tham gia dự thi cấp Tỉnh. Vừa qua, ngành đã tham mưu cho
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UBND.TX ban hành KH phục vụ việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT/2020; đồng
thời phối hợp với các ngành, các cấp liên quan để hỗ trợ công tác tổ chức thi tuyển
sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2020-2021
- Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19
(theo QĐ số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ) : vừa qua
Thị xã tiến hành rà soát, thống kê 02 nhóm đối tượng được hỗ trợ là lao động chấm
dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có 14 LĐ, và LĐ không
có HĐLĐ bị mất việc là 1.814 người
Tổ chức đưa 12 LĐ tham gia dự tuyển đi LV tại Nhật (gồm : P. An thạnh 06
LĐ, xã Tân Hội 01 LĐ, xã AB.A 04 LĐ và xã AB.B 01 LĐ); kết quả có 07 LĐ được
xét đạt và làm thủ tục nhập học (gồm : P. An thạnh 02 LĐ, xã TH 01 LĐ, xã AB.A
03 LĐ, xã AB.B 01 LĐ). Tính từ đầu năm đến nay TX.HN thực hiện GQVL được
2.692/2.700 LĐ, đạt 99,70%/KH năm (trong đó có 1.362 LĐ nữ, chiếm tỷ lệ
50,59%/tổng số)
Phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn Thị xã tổ chức thực hiện thành
công kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Phối hợp với
xã, phường thực hiện xong việc xây mới 04 căn nhà và sửa chữa 08 căn nhà tình
nghĩa để cấp cho đối tượng theo QĐ số 22/QĐ-TTg, thuộc hộ gia đình chính sách
III. AN NINH-QUỐC PHÒNG :
- Tình hình ANCT trên tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia tiếp
tục ổn định và giữ vững. Tình hình ANTT trong nội địa trên địa bàn Thị xã nhìn
chung được đảm bảo tốt; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát trên
địa bàn, tấn công trấn áp các loại tội phạm tiếp tục được duy trì triển khai thực hiện
quyết liệt, góp phần 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, ... trên địa bàn Thị xã từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra, ý thức tự
giác của 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 thị xã đến các xã, phường tổ chức triển khai, thực hiện
tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc
người dân qua lại biên giới; kiên quyết xử lý các hành vi vượt, nhập biên trái phép.
Thời gian qua, LL quân sự Thị xã còn kết hợp chặt chẽ với lực lượng CA, 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-XH 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 Thị xã
quản lý thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý không cho người qua lại
biên giới bất hợp pháp để ngăn ngừa, phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19
và buôn lậu hàng hóa thuộc danh mục cấm
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Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng qua vẫn còn những khó khăn,
hạn chế như sau:
- Giá các loại nông sản, thủy sản như cá tra, cá giống, cá lóc tiếp tục ở mức
thấp, gặp khó về tiêu thụ. Giá thịt heo hơi vẫn ở mức 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, giông lốc, bão diễn biến phức tạp, mưa lớn,
gió mạnh làm đỗ, ngã diện tích lúa Hè thu đang thu hoạch (có DT nhiều nhất là ở xã
AB.B), làm giảm năng suất, sản lượng và ảnh hưởng đến chất lượng hạt gạo. Ngoài
ra, giá lúa cũng đang sụt giảm từ giữa đến cuối vụ Hè thu, làm cho nông dân thu
được lợi nhuận không cao
- Do ảnh hưởng dịch bệnh nên việc thu NSNN trên địa bàn đạt thấp, ảnh
hưởng đến nhu cầu chi cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. Nguồn chi dự phòng
tăng do phải thực hiện công tác phòng, chống dịch. Việc thu nợ đê bao, nợ nền nhà
tái định cư, ... đạt tỷ lệ thấp
- Các công trình nhóm C quy mô nhỏ thực hiện từ nguồn vốn nông thôn mới khi
áp dụng cách tính chi phí theo Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ
Xây dựng, Thị xã còn lúng túng trong việc lập, thẩm định dự toán và triển khai công trình
- Công tác quản lý trật tự đô thị, sắp xếp mua bán tại Chợ Thị xã mặc dù được
chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhưng vẫn còn xảy ra trường hợp bày bán hàng hóa lấn
chiếm lòng đường, vỉa hè, nhất là tại khu vực Chợ gây mất mỹ quan đô thị và văn
minh tại Chợ Thị xã
- Tình hình ANCT-TTXH cơ bản ổn định, nhưng vi phạm pháp luật từng lúc,
từng nơi vẫn còn xảy ra
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