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I. VỀ KINH TẾ :
Ước tính trong 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng từ tác động tiêu cực của
dịch COVID-19. Tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh
tế trên địa bàn Thị xã gặp nhiều khó khăn; để hạn chế lây nhiễm dịch covid-19 từ
nước ngoài vào Việt Nam , từ đầu tháng 4/2020, Chính phủ chỉ đạo tạm dừng xuấtnhập khẩu hàng hóa-dịch vụ, từ đó có ảnh hưởng trực tiếp một số mặt hàng nôngthủy sản được sản xuất và thu hoạch ở giai đoạn này khó tiêu thụ, nếu nông dân
(người sản xuất) có tiêu thụ được chăng nữa thì thị trường hay thương lái hoặc doanh
nghiệp thu mua với giá cả cũng không cao; chính vậy có một số mặt hàng (sản phẩm)
sản xuất ra, thu hoạch, bán tiêu thụ hoàn toàn bị thua lỗ; đặc biệt là cá tra thịt thương
phẩm, xoài cát hòa lộc, cam soàn, … Xuất phát với những khó khăn thực tiễn về tiêu
thụ sản lượng, số lượng hàng hóa nông-thủy sản, giá trị hoạt động sản xuất công
nghiệp, xây dựng, hoạt động kinh doanh dịch vụ bán buôn, bán lẻ, … của không ít cơ
sở địa phương phải thu hẹp hoặc tạm dừng hoạt động trong thời điểm dịch covid-19
diễn biến phức tạp. Từ đó, cho thấy ảnh hưởng ít nhiều khó khăn đến tạo ra giá trị
sản xuất nông-lâm-thủy sản, công nghiệp, xây dựng và tổng doanh thu bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thị xã ước tính
thực hiện 9 tháng đầu năm nay đạt kế hoạch còn thấp và tăng không nhiều so với
cùng kỳ năm 2019. Cụ thể : Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) ước
tính 9 tháng đầu năm 2020 (gồm : nông, lâm, thủy sản, công nghiệp và xây dựng)
thực hiện được 2.032.035/2.626.838/1.975.711 triệu đồng, đạt tỷ lệ 77,36% (-22,64%
= - 594.803 tr.đ) so với kế hoạch năm 2020 và đạt 102,85% (+2,85% = +56.324 tr.đ
triệu đồng) so với cùng kỳ; trong tổng số có :
- Lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm) : ước thực
hiện được giá trị 582.326/910.215/562.012 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 28,66%
/tổng số, đạt 65,58% (- 34,42% = - 327.889 tr.đ) so kế hoạch năm 2020 và đạt
103,61% (+3,61% hay +20.314 triệu đồng) so với cùng kỳ 2019
- Lĩnh vực lâm nghiệp : ước thực hiện được giá trị 5.430/6.866/5.414 triệu
đồng, chiếm tỷ trọng 0,93%/tổng số, đạt 80,70% (- 19,30 % hay -1.4366 tr.đ) so với
kế hoạch năm 2020 và đạt 100,30% (+0,30 % hay +16 triệu đồng) so với cùng kỳ
- Lĩnh vực sản xuất thủy sản (nuôi trồng, khai thác thủy sản) : ước thực hiện
được giá trị 589.679/622.439/ 577.939 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 29,02%/tổng số,
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đạt 96,16% (-3,84% ha y -32.760 tr.đ) so với kế hoạch năm 2020 và đạt
102,03% (+2,3% hay +11.740 triệu đồng) so với cùng kỳ 2019
- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp : ước tính giá trị sản xuất thực hiện
419.600/561.156/395.535 triệu đổng, chiếm tỷ trọng 20,65%/tổng số, đạt 79,63% (20,37% hay -141.556 tr.đ) so với KH và đạt 106,08% (+6,08% hay +24.065 triệu
đồng) so với cùng kỳ năm 2019
- Lĩnh vực sản xuất xây dựng : ước tính giá trị sản xuất thực hiện được
435.000/526.163/ 434.811 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 21,41%/tổng số, đạt 88,46% (11,54% hay -91.163 tr.đ) so với kế hoạch năm 2020 và đạt 100,04% (+0,04% hay
+189 tr.đ) so với cùng kỳ năm 2019
Nhìn chung, tuy tình hình đại dịch Covid-19 có làm ảnh hưởng đến hoạt động
kinh tế Thị xã trong 9 tháng đầu năm 2020; nhưng các thành phần kinh tế hết sức cố
gắng khắc phục những khó khăn khách quan, chủ quan, vượt khó vươn lên, tiếp tục
đẩy mạnh sản xuất, đóng góp vào nền kinh tế Thị xã 9 tháng đầu năm nay đạt được
với mức khá so với kế hoạch, mục tiêu đề ra và thực tế có phát triển tăng hơn (tăng
nhẹ 2,85%) so với cùng kỳ năm trước
1. Sản xuất nông nghiệp :
- Tình hình sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thị xã
Hồng Ngự chủ yếu bà con nông dân tập trung thực hiện vệ sinh đồng ruộng, gieo sạ,
chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông xuân năm 2019-2020, vụ hè thu năm
2020 và vụ thu đông (vụ 3) năm 2020. Theo kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm
2020, Thị xã Hồng Ngự có kế hoạch xuống giống cây trồng ngắn ngày hàng năm các
loại 19.775 ha; trong đó có : DTGT lúa 19.395 ha (DTGT lúa vụ ĐX 8.650 ha, vụ hè
thu 8.600 ha và vụ thu đông 2.145 ha), chiếm tỷ trọng 98,08%/tổng số và DTGT hoa
màu các loại 380 ha, chiếm tỷ trọng 1,92%/tổng số. Tính đến thời điểm này, Thị xã
Hồng Ngự cơ bản thu hoạch dứt điểm các loại cây trồng hàng năm ngắn ngày (lúa và
hoa màu các loại) của vụ Đông xuân 2019-2020, vụ hè thu 2020 và bắt đầu thực hiện
vệ sinh đồng ruộng gieo sạ lại các loại cây trồng ngắn ngày của vụ thu đông (vụ 3)
năm 2020. Kết quả chính thức từ điều tra kết thúc gieo trồng và điều tra năng suất,
sản lượng thực thu của vụ sản xuất đông xuân, vụ hè thu năm 2020, và ước tính gieo
trồng và năng suất, sản lượng của vụ thu đông (vụ 3) năm 2020, cho biết toàn Thị xã
Hồng Ngự thực hiện gieo trồng các loại cây hàng năm ngắn ngày được
19.730/19.775/19.826,4 ha lúa và hoa màu các loại, đạt 99,77% (-0,23% hay -45 ha)
so với kế hoạch sản xuất năm 2020 và đạt 99,51% (-0,49% hay-96,40 ha) so với
cùng kỳ năm 2019. Chia ra theo hai nhóm loại cây trồng hàng năm như sau : DTGT
lúa 19.416/19.395/19.490,6 ha, chiếm tỷ trọng 98,41% so với tổng số, đạt 100,11%
(+0,11% hay +21 ha) so với kế hoạch sản xuất năm 2020 và đạt 99,62 % (-0,38%
hay-74,60 ha) so với cùng kỳ; DTGT hoa màu các loại 314/380/335,8 ha, chiếm tỷ
trọng 1,59%/tổng số, đạt 82,63% (-17,37% hay -66 ha) so với kế hoạch sản xuất năm
và đạt 93,51% (-6,49% hay-21,8 ha) so với cùng kỳ năm 2019. DTGT lúa và hoa
màu chính thức của 2 vụ (vụ ĐX và HT) và ước tính vụ thu đông (vụ 3) trong 9
tháng đầu năm nay cho thấy DT trồng lúa giảm 0,38 % tức giảm 74,60 ha, và DT
trồng hoa màu các loại cũng giảm 6,49% tức giảm 21,8 ha so với cùng kỳ năm trước,
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như vậy nếu cộng DTGT lúa và hoa màu các loại theo ước tính năm 2020 này Thị xã
giảm khỏang 96,4 ha so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân chính : là do nông dân
chuyển sang đào ao sản xuất thủy sản, trồng cây lâu năm (cây ăn quả các loại), … Có
thể nói do tình hình khí hậu, thời tiết năm nay khá thuận lợi cho sự phát triển của cây
lúa, hoa màu, cộng với kỹ thuật canh tác và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
của đại bộ phận nông dân đạt kết quả tốt, nên đem lại hiệu quả năng suất, sản lượng
cây lúa năm nay đều đạt cao ở cả 3 vụ so với cùng kỳ năm rồi. Theo kết quả từ điều
tra chính thức năng suất, sản lượng lúa vụ Đông xuân, vụ hè thu và ước tính vụ thu
đông năm 2020, cho thấy năng suất lúa b/q của 3 vụ (vụ Đông xuân, Hè thu, thu
đông) đạt b/q 63,68/62,23/58,65 tạ/ha, đạt 102,33% (+2,33% hay +1,45 tạ/ha) so với
kê hoạch năm và đạt 108,58% (+8,58% hay + 5,03 tạ/ha) so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất phát từ năng suất lúa b/q Thị xã ở cả 3 vụ đạt cao như vậy, dẫn đến tổng sản
lượng của 3 vụ lúa đạt được cũng khá cao; cụ thể : Tổng sản lượng lúa ước thực hiện
cả 3 vụ/năm là : 125.574/120.700/117.874 tấn, đạt 104,04% (+4,04% hay +4.874
tấn) so với kế hoạch năm và đạt 106,53% (+6,53% hay +7.700 tần) so với cùng kỳ
năm trước. Nhìn chung, năng suất và sản lượng lúa ước thực hiện năm 2020 đạt khá
cao so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước, nhờ thuận lợi đều ở cả 3 vụ.
Một điểm đáng chú ý nữa là sản xuất lúa vừa qua nông dân có sự nghiên cứu, sáng
tạo đột phá trong khâu chọn giống lúa chất lượng cao, nếp chất lượng cao Long An,
ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa, giá lúa-nếp thị trường thu mua tiêu thụ b/q ở
mức khá tốt từ 4.500-6.300đ/kg, … chiếm tỷ trọng cao nhiều và hơn hẳn so với các
vụ sản xuất của năm trước đây, đã góp phần tạo chuỗi giá trị lớn trong sản xuất lúa,
đồng thời giúp cho nông dân có được thu nhập hợp lý, phù hợp với tình hình, điều
kiện thị trường thu mua tiêu thụ
Ngoài sản xuất cây lúa ra, nông dân ở một số địa phương còn tích cực phối
hợp với ngành kỹ thuật nông nghiệp Tỉnh, các doanh nghiệp, … triển khai thực hiện
một số mô hình thuộc chương trình khuyến nông đầu tư như : trồng nấm rơm trong
nhà kín (xã Tân Hội), nuôi ba ba thịt (xã AB.B), trồng gừng trong bao (xã Bình
Thạnh, Tân Hội), trồng dưa hấu an toàn (xã AB.A), trồng cây ăn trái (cam sành, cam
soàn), kết hợp làm dịch vụ du lịch sinh thái đối vườn cây ăn trái (xã Tân Hội), có
tổng DT chung 6 ha, v.v…
Thị xã Hồng Ngự thời gian qua tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tái cơ cấu
ngành nông nghiệp. Cụ thể : tiếp tục tư vấn, hỗ trợ địa phương thực hiện Đề án tái cơ
cấu ngành nông nghiệp với 4 ngành hàng chính :
- Ngành hàng lúa-gạo : ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo sản phẩm hàng hóa
quy mô lớn, như : ứng dụng kỹ thuật máy móc cơ giới hóa vào sản xuất lúa từ khâu
gieo sạ đến khâu thu hoạch; áp dụng cơ giới hóa 100% khâu làm đất, thu hoạch (gặt
đập); thực hiện hiệu quả cao các biện pháp kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5
giảm”, tiến tới “1 phải, 6 giảm”; phấn đấu thực hiện việc cấy lúa bằng máy, phun xịt
thuốc phòng trừ dịch hại lúa bằng máy, … đạt tỷ lệ cao
- Ngành hàng cá tra thịt : tiếp tục hỗ trợ người sản xuất cá tra giống, cá tra thịt
trong vùng quy hoạch được cấp chứng nhận đạt các tiêu chuẩn an toàn nuôi trồng
thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP, ASC
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- Ngành hàng nuôi lươn : tiếp tục xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhằm khuyến khích
người dân chuyển sang sản xuất lươn giống, nuôi lươn giống nhân tạo. Ưu tiên trình
UBND.TX phê duyệt kinh phí hỗ trợ nuôi lươn sinh sản nhân tạo, nuôi lươn thịt
thương phẩm từ nguồn con giống sinh sản nhân tạo có được
- Ngành hành cây ăn trái : tính đến thời điểm này Thị xã có tổng DT trồng cây
ăn trái (cam sành, cam soàn, bưởi, dừa mít, xoài, …) là khoảng 98,4 ha; trong đó :
DT trồng các loại cây có múi 45,6 ha, chiếm tỷ lệ 46,34%/tổng số (tại xã AB.A, Tân
Hội, Bình Thạnh), trong số DT này có khoảng 17 ha DT cam sành có múi cho trái,
thời gian tới Thị xã cố gắng hỗ trợ hoàn thành các thủ tục để đưa sản lượng cam sành
thu hoạch được của xã AB.A vào bán cho người tiêu dùng trong siêu thị Co.op mart,
chi nhánh tại Thị xã Hồng Ngự
- Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã 9 tháng đầu năm 2020
nhìn chung tiếp tục ổn định sản xuất; không có phát sinh dịch bệnh tai xanh, bệnh
LMLM, bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, hoặc dịch tả lợn châu phi (đã trôi qua >
75 ngày, không phát sinh ổ dịch mới), … trên đàn gia súc, gia cầm, chỉ phát sinh một
số bệnh thường gặp như : bệnh tiêu chảy (đối với gia súc), bệnh THT (đối với gà,
vịt), và một số bệnh khác đối với gia súc, gia cầm … được người chăn nuôi và ngành
thú y địa phương phát hiện và chủ động có kế hoạch phòng trị kịp thời, không để
bệnh xảy ra lây lan làm thiệt hại lớn đến sản xuất trong ngành chăn nuôi. Công tác
tiêm phòng dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch đông vật, tiêu độc khử trùng,
vận chuyển mua-bán, … được lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm và chỉ đạo
ngành thú y địa phương phối hợp với các ngành, các cấp liên quan tổ chức thực hiện
tốt. Thời gian qua đã triển khai thực hiện tiêm phòng bệnh được 32.078/35.004 con
gà, đạt tỷ lệ 91,64%/tổng số; tiêm phòng bệnh được 168.405/179.353 con vịt, đạt tỷ
lệ 93,90%/tổng số; song song đó, ngành chức năng địa phương cũng tăng cường
kiểm soát chặt chẽ công tác giết mổ, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm không rõ
nguồn gốc, không đảm bảo an toàn tiêu dùng xã hội, … Giá thị trường thu mua tiêu
thịt gia súc, gia cầm hơi (trâu, bò, heo, gà, vịt) từ đầu năm đến nay vẫn còn duy trì ở
mức bình quân cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể : thịt trâu hơi thị trường thu
mua b/q từ 82.000-90.000đ/kg, thịt bò hơi thu mua từ 85.000-100.000đ/kg, thịt heo
hơi thu mua b/q từ 77.000-90.000đ/kg, thịt vịt hơi thu mua từ 45.000đ/kg, thịt gà hơi
thu mua b/q từ 59.000-65.000đ/kg, ... Theo kế hoạch năm 2020 Thị xã muốn khôi
phục phát triển đàn gia súc địa phương để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và đóng góp
xuất khẩu. Song do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, khả năng đầu tư vốn, chi phí phát
triển, củng cố ngành chăn nuôi gia súc đặt ra cũng khá cao. Phần lớn việc chăn nuôi
gia súc các địa phương trên địa bàn Thị xã hiện nay còn phổ biến là hộ gia đình (hộ
cá thể), chưa có HTX hay DN đầu tư nhiều phát triển nuôi gia súc; chính vậy hiện tại
và cũng như tương lai trong thời gian tới việc thiếu con giống chất lượng cao và vốn
vẫn còn là vấn đề nan giải; hơn nữa việc đầu tư nuôi gia súc (nhất là nuôi lợn) cũng
có phần rủi ro không nhỏ, nên người dân luôn luôn lo lắng, ít chịu mạnh dạn đầu tư
phát triển ngành này; từ đó khả năng ước đoán đến cuối năm 2020 Thị xã khó hoàn
thành chỉ tiêu phát triển tổng đàn gia súc 7.150 con (gồm : trâu 350 con, bò 2.000
con và lợn 4.800 con)
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Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM trên địa bàn Thị xã HN :
tính đến 9 tháng đầu 2020, Thị xã HN có 04/04 xã (xã AB.A, AB.B,Tân Hội và Bình
Thạnh) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM, đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu kế
hoạch đề ra. Ngày 17/6/2020 Chính phủ có ban hành QĐ số 849/QĐ-TTg v/v Công
nhận Thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2019 . Dự kiến theo kế
hoạch đến cuối năm 2020, Thị xã Hồng Ngự có 01 xã XDNTM đạt tiêu chí nâng cao,
đó là xã Tân Hội
- Tình hình nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thị xã trong 9 tháng đầu năm nay
nhìn chung gặp nhiều khó khăn nhiều hơn là thuận lợi như cá bị nhiễm nấm, đỏ mỏ,
đỏ kỳ, xuất huyết, thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao kéo dài,…làm cá chết bị hao
hụt chiếm tỷ lệ khá cao so với lúc bình thường; ngoài ra, do ảnh hưởng đại dịch
covid-19, từ ngày 01/4/2020 thị trường xuất khẩu cá tra thịt giảm, nên một số sản
lượng cá tra thịt nuôi đến kỳ thu hoạch tiêu thụ chậm, có giá bán b/q thấp từ 17.00019.000đ/kg (giảm từ 11.000-13.000đ/kg so với cùng kỳ năm 2019); cá tra giống (loại
30 con/kg) thu mua tại ao nuôi b/q từ 18.000-23.000đ/kg (giảm từ 24.00025.000đ/kg); cá lóc thịt thu mua dao động từ 27.000-32.000đ/kg (giảm từ 2.0005.000đ/kg so với cùng kỳ), giá cá điêu hồng thịt từ 30.000-32.000đ/kg (giảm từ
2.000-3.000đ/g) so với cùng kỳ. Nhìn chung, do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid19 nên việc sản xuất cá tra giống, cá tra thịt trên địa bàn thị xã gặp hết sức khó khăn;
do nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu giảm mạnh, giá thị trường thu mua rất thấp, nếu
hộ/cơ sở nào nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật không tốt, sản lượng thu hoạch đạt thấp
thì khả năng chắc rằng sẽ bị thua lỗ; chính vậy phong trào sản xuất thủy sản (cá tra
giống, cá tra thịt) địa phương 9 tháng đầu năm nay có lúc, có thời điểm tạm lắng
diệu, không sôi động như cùng kỳ năm trước
2. Sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ :
- Tình hình sản xuất công nghiệp trong 9 tháng đầu 2020 thực tế gặp nhiều
khó khăn, do ảnh hưởng trực tiếp, khách quan từ đại dịch covid-19 tác động đến; một
bộ phận cơ sở sản xuất phải tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất, do sản phẩm sản xuất
khó tiêu thụ, thua lỗ, … như : cơ sở may quần áo xuất khẩu; cơ sở sản xuất, chế biến
thực phẩm, … ., chính vậy kết quả giá trị sản xuất đạt được vẫn còn thấp so với kế
hoạch năm; song nếu so với cùng kỳ năm trước có tăng hơn, nhưng vẫn còn hạn chế
nhất định. Ước tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành thực hiện được khoảng
419.600/561.156/395.535 triệu đồng, đạt 74,77% (-25,23% hay -141.634 tr.đ) so với
kế hoạch năm và đạt 106,08% (+6,08% hay +24.065 triệu đồng ) so với cùng kỳ năm
2019; trong đó : công nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện 410.127/385.647 triệu
đồng, chiếm tỷ trọng 97,74%/tổng số, đạt 106,35% (+6,35% hay +24.480 triệu đồng)
so với cùng kỳ năm trước. Nếu từ nay đến cuối năm 2020, tình hình dịch covid-19
tạm lắng đọng, không còn thì khả năng có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp của DN
sẽ tiếp tục hoạt động trở lại bình thường và qua đây góp phần thúc đẩy thị xã hoàn
thành chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất CN đề ra năm 2020 (561.156 tr.đ, theo giá CĐ
2010)
- Hoạt động thương mại-dịch vụ : Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ trong 9 tháng đầu năm 2020 thực hiện được 4.600.000/8.021.673/4.340.759
triệu đồng, đạt 57,34% (-42,66% hay -3.421.673 tr.đ) so với kế hoạch năm, đạt
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105,97% (+5,97% hay +259.241 triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân
chính làm cho chỉ tiêu TMBL&DTDV đã đến thời điểm 9 tháng ĐN rồi mà đạt kế
hoạch năm còn quá thấp (57,34%/KH năm) là do số liệu kế hoạch năm 2020 đề ra bị
lỗi (bị sai), khi đó TX.HN nhờ CTK.ĐT hỗ trợ giúp rà soát kỹ lại cho biết số liệu
đúng là 5.942.242 triệu đồng (bị chênh lệch 1,35 lần); bên cạnh đó cũng ảnh hưởng
một phần từ tác động đại dịch covid-19, làm cho một số cơ sở hoạt động kinh doanh
mua-bán và hoạt động dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thị xã vừa
qua phải tạm dừng hoặc thu hẹp hoạt động lại một thời gian (nhất là từ tháng
4,5/2020), nên kết quả doanh thu về TMBLHH&DTDV đạt được 9 tháng đầu năm
2020 bị hạn chế, thấp hơn lúc bình thường. Tuy so với kế hoạch năm đạt được không
cao. Song nếu so với cùng kỳ năm rồi cho thấy vẫn có tốc độ phát triển bình quân
tương đối khá (+5,97% hay +259.241 tr.đ); với kết quả này cho thấy tín hiệu đối với
hoạt động thương mại-dịch vụ Thị xã thời gian qua vẫn còn phát triển tương đối tốt,
chưa ảnh hưởng làm sụt giảm nhiều đến lĩnh vực hoạt động thương mại-dịch vụ (nói
riêng) và hoạt động sản xuất-kinh doanh-dịch vụ chung của Thị xã (nói chung)
II. VĂN HÓA-XÃ HỘI :
- Các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai
thực hiện tốt, có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác thanh tra,
kiểm tra cũng được tăng cường nhằm bảo đảm môi trường lành mạnh trong hoạt
động kinh doanh-dịch vụ văn hoá. Công tác chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được
chú trọng nhắc nhở thường xuyên. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể
thao được tổ chức, thực hiện có nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức
thành công Lễ hội giao thừa bắn pháo hoa Mừng Đảng-Mừng Xuân Canh Tý năm
2020, ước tính có > 60.000 lượt-người đến xem và cổ vũ; Thị xã hỗ trợ Trung tâm
văn hóa nghệ thuật Tỉnh ĐT tổ chức thực hiện thành công buổi diễn vỡ cải lương
“Người con gái Đất sen hồng”; ngoài ra còn tổ chức thực hiện thành công các
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong thời
gian qua. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được
nâng cao; công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa
địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai thi công trùng tu chính điện di
tích lịch sử văn hóa Đình Thường Lạc, bằng nguồn vốn xã hội hóa. Thị xã tập trung
quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều biện pháp tích cực
phòng chống đại dịch covid-19. Đồng thời triển khai công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid - 2019 rộng rãi đến các Đình, Miếu trong việc tổ chức các lễ Hội, các cơ
sở lưu trú du lịch, các điểm du lịch, nhà hàng ăn uống, kinh doanh bán hàng hóa hoặc
cung cấp dịch vụ các loại, phục vụ khách du lịch và cơ sở vui chơi giải trí (karaokê)
trên địa bàn theo khuyến cáo và yêu cầu của cơ quan chức năng. Tổ chức thực hiện
chuyên mục Chính quyền đối thoại cùng nhân dân qua sóng phát thanh : Chủ đề
“phòng, chống dịch covid-19”; tuyên tuyền qua hệ thống màn hình, bảng điện tử 3
buổi/ngày; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
thực hiện tốt khai báo y tế cá nhân; ngoài ra, Thị xã vừa qua làm tốt việc phát thanh
tuên truyền bằng phương tiện xe cổ động và hộ thống loa tại khu cách ly. Song song
đó, Đài truyền thanh Thị xã và Trạm truyền thanh các xã, phường tập trung thực hiện
tốt việc phát sóng 3 buổi/ ngày, tuyên truyền với các nội dung về phòng, chống dịch
covid-19; trang tin điện tử Thị xã liên tục đăng tải thông tin các văn bản như : Chỉ thị
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15, 16/CT-TTg, Quyết định 447-QĐ-TTg của TTg/CP, và các văn bản liên quan của
Tỉnh, Thị xã về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên
địa bàn Thị xã Hồng Ngự. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp tuyên
truyền trực tiếp, gián tiếp phong phú, đa dạng chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tiến
tới Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Thị xã đã tổ chức thành công, Đại hội lần thứ XI
của Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp và Đại hội lần thứ XIII của TW Đảng, nhiệm kỳ 20202025
- Thời gian vừa qua Thị xã thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt việc chi
trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng người có công, gia đình
chính sách, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội. Tổ chức vận động, tập trung nhiều nguồn
lực tài chính thực hiện việc chăm lo thăm hỏi, tặng quà cho các dối tượng (gia đình
chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, …) dịp tết canh tý năm 2020,
tặng 7.961 suất quà, có tổng trị giá 1.727,2 triệu đồng; gồm : tặng quà cho đối tượng
chính sách 2.022 suất, trị giá 332,7 triệu đồng, tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội
2.011 suất, trị giá 201,1 triệu đồng, tặng quà cho hộ nghèo 634 suất, trị giá 126,8
triệu đồng, tặng quà cho hộ cận nghèo 2.674 suất, trị giá 994,6 triệu đồng (từ nguồn
vận động), tặng quà Cây Mùa Xuân cho trẻ em nghèo 620 suất, trị giá 72 triệu đồng;
chi giải quyết trợ cấp mai táng phí 55 trường hợp, trị giá 297 triệu đồng. Dịp Lễ
30/4/2020, tổ chức thăm và tặng 17 phần quà cho 17 hộ gia đình chính sách, trị giá 1
triệu đồng/phần/hộ. Ngoài ra, Thị xã tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ khó khăn hộ
nghèo, hộ cận nghèo bán vé số địa phương bị ảnh hưởng trong mùa dịch covid-19,
theo Kế hoạch số 39/KH-SLĐTBXH, ngày 01/4/2020 của Sở LĐ-TB&XH Đồng
Tháp; cụ thể gồm : tổng số hộ/địa bàn Thị xã thuộc các ĐT nêu trên nhận tiền hỗ trợ
368 triệu đồng và 2.000 kg gạo, với 388 hộ (trong đó : chi ở đợt I là 100 hộ, ở đợt II :
288 hộ. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Thị xã quan tâm hỗ trợ
tiền, vật nhu yếu phẩm (tiền, gạo, mì, sữa, cá, khô, khẩu trang, …) cho Thị xã trong
thời gian cách ly y tế tập trung; nếu tính ngày 19/4/2020, Thị xã tiếp nhận được
152,8 triệu đồng, 6.750 kg gạo, 534 kg cá thịt các loại, 10 kg khô cá các loại, 10 con
gà thịt hơi, 171 thùng mì gói, 200 kg hủ tiếu gạo, 535 kg trái cây các loại, 200 thùng
sữa, 37 thùng nước ngoạt, 06 thùng cà phê Việt, 2.800 khẩu trang vải, và một số đồ
gia vị khác, …Vừa qua, Thị xã thực hiện cấp mới và gia hạn thẻ BHYT cho người
nghèo 1.639 thẻ BHYT và 2.092 thẻ BHYT cho người cận nghèo (trong đó : NS.NN
hỗ trợ 90%, vận động đóng góp bổ sung thêm 10%). Đến nay, các xã, phường đã
thực hiện hoàn thành xây mới 05 căn nhà và sửa chữa 19 căn nhà tình nghĩa cấp cho
hộ gia đình chính sách (thực hiện theo QĐ số 22/QĐ-TTg)
Do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, nên việc triển khai thực hiện giải quyết
việc làm, đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gặp khó khăn, hạn chế; kết
quả công tác GQVL thực hiện được 2.692lao động (trong có lao động nữ 1.362
người), đạt tỷ lệ 99,70%/KH năm; xuất khẩu lao động đi LV ở nước ngoài 19/84
LĐ, đạt 22,62%/KH năm (gồm : Nhật Bản 16 LĐ, Malaysia 01 LĐ, Đài Loan 02 LĐ;
trong đó có 08 LĐ là nữ)
- Trong 9 tháng đầu năm nay ngành giáo dục Thị xã tiếp tục triển khai nhiều
giải pháp hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy đội ngũ nhà giáo vàv các em học sinh
không ngừng đổi mới cách dạy vàv cách học. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường
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đều đạt so với chỉ tiêu Tỉnh giao. Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học,
THCS, THPT và phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì và đạt chẩun theo
KH. Công tác XD trường đạt chuẩn QG thực hiện đúng theo lộ trình KH đề ra. Chất
lượng GD các cấp học có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ 02 mặt GD các cấp học và tỷ lệ HS tốt
nghiệp THCS đạt chỉ tiêu. Chất lượng tham gia phong trào cấp Tỉnh tiến bộ rõ nét,
hầu hết các phong trào tham gia cấp Tỉnh đều đạt giải, số lượng giải các phong trào ở
cấp QG được duy trì. Công tác phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã diễn
ra an toàn, nghiêm túc, cơ sở vật chất ở điểm thi trường THCS An Thạnh đảm bảo
đáp ứng yêu cầu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đúng theo quy chế của Bộ GD-ĐT
quy định. Công tác xét thuyên chuyển GV thực hiện đúng theo quy trình và giải
quyết kịp thời. Tình hình dạy thêm học thêm trên địa bàn Thị xã ổn định, chưa phát
hiện trường hợp nào xảy ra vi phạm về dạy thêm, học thêm
- Các Chương trình y tế Quốc gia như : tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy
dinh dưỡng, … tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên và đạt kết
quả tích cực. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiểm tra an toàn
vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian trước-trong-sau
Tết nguyên đán Canh tý năm 2020. Thời gian vừa qua, Thị xã thường xuyên quan
tâm tăng cường, đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống covid-19, thực hiện
nghiêm túc, kịp thời theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh. Từ đầu năm đến nay Thị xã
chưa có trường hợp nào bị nhiễm (dương tính) dịch covid-19, và không có trường
hợp lợi dụng tình hình dịch covid-19 bán khẩu trang y tế với giá cao để thu lợi bất
chính. Thị xã đã triển khai và cấp phát cloramin B cho tất cả các trường học trên địa
bàn để làm vệ sinh trường-lớp. Tổ chức phun xịt hóa chất diệt khuẩn tại các cơ quan,
trường học. Phát tờ rơi tuyên truyền phóng chống dịch covid-19. Vừa qua Thị xã tổ
chức được một điểm cách ly tập trung tại Trường trung cấp nghề Hồng Ngự và bắt
đầu tiếp nhận cách ly từ ngày 28/03/2020 đến khi hết hạn cách ly trước ngày
08/05/2020 là 336 người; đến đợt 2/2020, tính từ ngày 05/8/2020 đang theo dõi sức
khỏe tại nhà 139 trường hợp tở về từ vùng dịch (TP Đà Nẵng, TP. HCM, ...) thường
trú tại Thị xã HN
Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm : nhìn chung phần lớn các cơ sở
sản xuất-kinh doanh thực phẩm tươi sống hoặc chín đã qua chế biến, chấp hành khá
tốt các quy định của pháp luật về ATVSTP. Tuy vậy, thực tế cũng cho thấy vẫn còn
một số cơ sở chưa quan tâm đến các thủ tục giấy tờ cần thiết hoặc giữ gìn vệ sinh cơ
sở chưa tốt. Vừa qua, Thị xã tổ chức kiểm tra 341 cơ sở, có 13 cơ sở vi phạm (nội
dung vi phạm, gồm : giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, khám sức khỏe định kỳ,
...)
Công tác hành nghề y dược tư nhân vừa qua trên địa bàn Thị xã được ngành
chức năng quan tâm tăng cường giám sát, kiểm tra. Thị xã có 135 cơ sở hoạt động
kinh doanh-dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế tư nhân (trong đó có : 74 cơ sở hành nghề y
và 61 cơ sở hành nghề dược, trong đó có 09 cơ sở kinh doanh đông dược). Vừa qua
đã tổ chức kiểm tra 67 cơ sở KD dược; kết quả không phát hiện vi phạm về quy định
KD trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế có liến quan đến phục vụ phòng chống dịch
covid-19. Ngoài ra, còn tổ chức kiểm tra 01 cơ sở hành nghề y tư nhân, đã phát hiện
vi phạm và đề nghị xử phạt hành chính với số tiền 1,5 tr,đ
Các chương trình y tế khác : hiện trên ĐB Thị xã có 7/7 trạm y tế xã, phường
đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 81%. Công tác phòng chống suy dinh
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dưỡng trẻ em < 5 tuổi tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, ước tính tỷ lệ đạt 10,08%
(- 1,15% so với cùng kỳ năm 2019)
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; nhân dân hai nước duy trì qua lại trao đổi và mua bán hàng
hóa-dịch vụ diễn ra bình thường, trước thời điểm dịch covid-19 phát sinh. Tuy nhiên,
từ thời điểm dịch covid-19 bắt đầu phát sinh đến nay, trên tuyến biên giới thuộc địa
bàn xã Bình Thạnh và Tân Hội được tổ chức quản lý cửa khẩu đường bộ, đường thủy
theo một quy chế, quy định mới chặt chẽ hơn lúc bình thường khi chưa có dịch
covid-19, tức người nước ngoài tạm thời trong khoảng thời gian này không được vào
địa phận Thị xã Hồng Ngự và ngược lại, nhằm để không để xảy ra lây nhiễm dịch
covid-19. Tình hình ANTT nội địa trên địa bàn thị xã vừa qua nhìn chung được đảm
bảo tốt. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trước, trong, sau Tết Nguyên đán
Canh tý 2020 được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo bình yên, an
ninh và an toàn cho nhân dân. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về
kinh tế, ma túy, tai nạn giao thông đường bộ, ... tuy được ngăn chặn, đẩy lùi; song
từng lúc, từng nơi vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, diễn biến phức tạp; được lãnh đạo địa
phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo ngành chức năng tập trung thực hiện tốt hơn trong
thời gian tới
Vừa qua, tình hình tội phạm từng lúc, từng nơi vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến
phức tạp, cụ thể : trong 9 tháng đầu năm tình hình tội phạm về trật tự xã hội xảy
ra 16 vụ, làm chết 01 người, bị thương 05 người, thiệt hại tài sản ước khoảng
101,9 tr.đồng.
Về tệ nạn xã hội : tổ chức triệt xóa 07 vụ, 67 đối tượng đánh bạc (tài xỉu,
đánh bài, đá gà) xử phạt hành chính 06 vụ, 49 đối tượng với tổng số tiền 73,5
tr.đồng và cho làm cam kết, tiếp tục làm rõ các đối tượng còn lại.
Vi phạm pháp luật về kinh tế : phát hiện 133 vụ, vận chuyển, kinh doanh
hàng cấm, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tang vật tạm giữ
gồm 30.290 bao thuốc lá ngoại, 6.050 kg đường cát, 10 thùng bia, 10 thùng nước
ngọt, 140 kg quần áo, 01 xe ô tô, 04 xe mô tô. Hiện đã khởi tố 01 vụ, 01 bị can,
xử lý hành chính 02 vụ, 02 đối tượng với tổng số tiền 31 tr.đồng.
Vi phạm pháp luật về ma túy : phát hiện bắt 16 vụ, 18 đối tượng mua bán
trái phép chất ma túy, thu giữ 146,209 gam ma túy tổng hợp, 24 điện thoại di
động, 08 món trang sức (nhẫn, dây chuyền, bông tai), 04 xe mô tô và 55,828
tr.đồng tiền mặt. Hiện đã khởi tố 15 vụ, 17 đối tượng, xử lý hành chính 01 vụ, 01
đối tượng. Ngoài ra mời làm việc test nhanh và đưa đi xác định tình trạng nghiện
117 đối tượng, tổ chức đưa 15 đối tượng đi điều trị nghiện tại cơ sở điều trị
nghiện,
Về Tai nạn giao thông đường bộ : xảy ra 05 vụ, làm chết 05 người, nguyên
nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện xe mô tô không đi đúng phần
đường quy định, vượt xe không đảm bảo an toàn, không nhường đường cho xe đi
trên đường chính.
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- Cơ quan quân sự từ thị xã đến các xã, phường tiếp tục duy trì triển khai, thực
hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra còn kết hợp chặt chẽ với lực lượng
CA, biên phòng địa phương tiến hành thực hiện nhiều lượt tuần tra, kiểm soát; kết
quả phát hiện và bàn giao cho chính quyền địa phương nhiều đối tượng tiêu cực để
xử lý theo quy định pháp luật hiện hành, góp phần đáng kể để ổn định tình hình
TTXH, thúc đẩy phát triển KH-XH địa phương. Thị xã hồng Ngự tổ chức thực hiện
công tác giao nhận quân năm 2020 hoàn thành đạt chỉ tiêu theo kế hoạch trên giao
* Một số khó khăn, hạn chế :
- Do dịch covid-19 phát sinh kéo dài thời gian, làm ảnh hưởng nhiều khó
khăn đến tình hình sản xuất, sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thị xã.
Từ đó, dẫn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và hoạt động dịch vụ chung của Thị xã
trong 9 tháng đầu năm 2020 thực hiện đạt được không cao so với kế hoạch năm đề ra
(đạt 77,36% GTSX cả năm 2020), và tăng ít so với cùng kỳ năm 2019 (tăng 2,85%
hay +56.324 triệu đồng, so với 2019). Trong đó có thể thấy rằng sản xuất công
nghiệp, hoạt động kinh doanh mua bán và dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên
địa bàn Thị xã (trong đó : phần lớn là các doanh nghiệp) bị ảnh hưởng gặp nhiều khó
khăn nhất, do phải tạm dừng hoạt động kéo dài, hoặc thu hẹp sản xuất-kinh doanh
nên kết quả sản xuất và kinh doanh-dịch vụ phải đạt thấp, ước tính 9 tháng đầu năm
nay chỉ đạt 74,77% (đối với sản xuất công nghiệp), và đạt 57,34% (đối với doanh thu
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ), so với kế hoạch năm 2020 đặt ra
- Do hoạt động của doanh nghiệp gặp khó, dẫn đến một số sản phẩm nôngthủy sản (lúa, cá tra, cá lóc thịt) của nông dân Thị xã sản xuất ra tiêu thụ chậm, giá
thu mua thấp, đặc biệt thấp hơn giá thành sản xuất (cá tra giống, cá tra thịt, ...), từ đó
đã làm cho không ít hộ sản xuất cá tra bị thua lỗ, có hộ không còn đủ vốn để tiếp tục
đầu tư sản xuất cá tra, buộc phải chuyển sang ngành nghề sản xuất khác cho phù hợp
- Công tác quản lý trật tự đô thị, sắp xếp mua bán, giữ gìn vệ sinh tại Chợ
Thị xã, còn diễn ra lộn xộn (hiện tượng xe máy vào chợ và người đi bộ qua lại, đan
xen đông đúc không trật tự), rác rưởi, nước bẩn, ... thải ra bừa bãi, hôi thối khó chịu,
làm mất mỹ quan đô thị và văn minh tại Chợ Thị xã
- Tình hình ANCT-TTXH cơ bản ổn định, nhưng hiện tượng vi phạm pháp
luật về TNXH, tai nạn giao thông đường bộ từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra. Tình
hình vận chuyển, mua bán hàng hóa cấm, hàng lậu, hàng hóa kém chất lượng, ... trên
địa bàn Thị xã vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày thêm tinh vi hơn
- Công tác cải cách hành chính thực hiện đạt được vẫn còn hạn chế; số lượng,
tổ chức, cá nhân chủ động tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
vẫn còn ít
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