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I. VỀ KINH TẾ :
Trong tháng 12/2020 tình hình hoạt sản xuất-kinh doanh-dịch vụ thuộc các
thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố HN nhìn chung vẫn còn gặp không ít khó
khăn do tác động từ mưa bão diễn ra thường xuyên, liên tục. Từ đó, làm ảnh hưởng ít
nhiều (hạn chế) đến kết quả, hiệu quả trong hoạt động sản xuất-kinh doanh-dịch vụ
địa phương. Song do có sự nỗ lực và quyết tâm cao nên các thành phần kinh tế thành
phố đã có nhiều cố gắng tập trung đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh, để phấn đấu đạt và
vượt kế hoạch cả năm; hơn nữa tháng này là tháng cuối cùng của năm 2020, nên việc
tập trung sản xuất cao là điều tất yếu, phải thực hiện cho bằng được. Từ những phấn
đấu quyết liệt của các thành phần kinh tế và sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của
cấp ủy, chính quyền các cấp; hỗ trợ giúp cho thành phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển
kinh tế so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể : ước tính trong
tháng 12/2020, toàn thành phố HN thực hiện được giá trị sản xuất (theo giá cố định
năm 2010) khoảng 232.346 tr.đ, đạt 100,85% so với tháng trước; trong đó : GTSX
nông nghiệp 65.253 tr.đ, GTSX lâm nghiệp 608 tr.đ, GTSX thủy sản 66.077 tr.đ,
GTSX.CN 47.365 tr.đ, GTSX. XD 53.043 tr.đ. Ước thực hiện sơ bộ lũy kế cả năm
2020 là : 2.742.757/2.626.838/2.634.281 tr.đ, đạt 104,41% (+4,41% hay +115.919
tr.đ) so với KH/2020 và đạt 104,12% (+4,12% hay +108.47 tr.đ) so với cùng kỳ năm
2019; trong đó cho thấy có 3/5 nhóm ngành sản xuất (lĩnh vực) ước thực hiện có
GTSX đều vượt so với KH/2020, chỉ còn lại lĩnh vực SX.NN ước tính hụt khoảng
16,21% (-147.579 tr.đ) so với KH/2020 chủ yếu do sản lượng hoa màu và chăn nuôi
gia súc bị tụt giảm khá nhiều so với KH và cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, nếu so lại với
cùng kỳ năm 2019 cho thấy hầu hết có 5/5 nhóm ngành sản xuất đều tăng từ 0,30%
đến 9,79%
1. Sản xuất nông nghiệp :
- Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồng Ngự trong
tháng 12/2020, chủ yếu bà con nông dân tập trung huy động lao động và các loại
dụng cụ, phương tiện và máy móc các loại liên quan để thu hoạch lúa và hoa màu các
loại vụ thu đông (vụ 3) năm 2020; nếu tính đến thời điểm này, TP Hồng Ngự đã cơ
bản thu hoạch dứt điểm các loại cây trồng ngắn ngày (lúa, hoa màu các loại) của vụ
thu đông ( vụ 3) năm 2020 là 2.084,90 ha (trong đó : DT trồng lúa 2.083,90 ha, DT
trồng sen 01 ha); năng suất thông qua điều tra thống kê, tổng hợp, bình quân chính
thức là 59/57,62/60 tạ/ha, đạt 102,40 % (+2,40% hay +1,38 tạ/ha) so với KH.SX vụ
và đạt 98,33% (-1,67% hay -1 tạ/ha) so với cùng kỳ 2019, có tổng sản lượng tương
ứng đạt được 12.295/12.358/12.899 tấn, đạt 99,49% (-0,51% hay -63 tấn) so với
KH.SX vụ và đạt 95,32 % (-4,68% hay -603,8 tấn) so với cùng kỳ 2019. Nguyên
1

nhân giảm năng suất và sản lượng do : một số ít nông dân thực hiện chưa tốt các biện
pháp kỹ thuật trong canh tác từ khâu làm đất đến khâu gieo sạ và khâu chăm sóc;
ngoài ra cũng ảnh hưởng một phần từ tác động không thuận lợi của thời tiết, khí hậu,
như : mưa bão diễn ra thường xuyên liên tục, … làm ảnh hưởng tụt giảm năng suất,
sản lượng lúa vụ 3/2020
Song song với thu hoạch dứt điểm các loại cây trồng ngắn ngày vụ thu đông
2020. Bà con nông dân tại các địa phương tiến hành thực hiện vệ sinh đồng ruộng và
thực hiện các công việc có liên quan cần thiết để phục vụ cho việc gieo sạ lại lúa
đông xuân 2020- 2021. Tính đến nay, nông dân trên địa bàn TP.HN đã gieo sạ được
khoảng 6.492/6.985 ha, đạt 92,94% (-7,06% hay -493 ha) so với cùng kỳ năm trước,
toàn bộ số DT lúa đông xuân đã gieo sạ xong đang ở giai đoạn mạ và sinh trưởng
bình thường, theo dự tính đến cuối tháng này số DT lúa vụ 3/2020 sẽ gieo sạ dứt
điểm
- 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 Thị xã HN hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Năm
2020, 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. 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 giá v/v 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 khoảng 06 tiêu chí chưa hoàn thành. Như vậy,
theo ước tính sơ bộ năm 2020 này, xã đã 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, và
cũng từ thời gian đó đến cuối năm 2020 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 /H5N1, cúm /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
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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/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 giai đoạn 2020-2025. Nếu tính đến thời
điểm 12/2020, trên địa bàn TP.HN, ước tính tổng đàn gia súc có (trâu, bò, heo) có
khoảng 5.740 con và gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 229.000 con
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.
- 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 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, 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. Cụ thể như : Giá cá tra thương phẩm thị trường thu mua tiêu thụ b/q từ 19.00020.000 đ/kg; cá tra giống 30 con/kg thu mua tại ao b/q 24.000-25.000/kg, giá cá lóc
thịt thu mua từ 27.000-28.000 đồng/kg, cá điêu hồng thịt thu mua từ 30.000-30.500
đ/kg, ...; với giá cả thu mua tiêu thụ như vậy, người sản xuất cá tra giống, cá tra thịt,
... thường bị lỗ. Ước tính tổng DT nuôi cá tra thu hoạch năm 2020 là 289,90 ha, và
tổng sản lượng cá tra thịt thu hoạch 46.384 tấn
2. Sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ :
- Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 12/2020 trên địa bàn Thành phố nhìn
chung có gặp khó khăn và hạn chế phần nào trong sản suất và tiêu thụ sản phẩm, do
ảnh hưởng của dịch covicd-19 còn diễn biến phức tạp và tình hình mưa, bão và áp
thấp nhiệt đới diễn ra thường xuyên; giá trị sản xuất và sản lượng hàng hóa của toàn
ngành tạo ra trong tháng này nhìn chung vẫn còn khiêm tốn, chưa trở lại sản xuất
bình thường như những tháng trước đây (đầu năm). Ước tính tổng giá trị sản xuất
toàn ngành công nghiệp thực hiện tháng này được khoảng 46.551/46.150/45.850
triệu đồng (theo giá cố định 2010), đạt 100,87% (+0,87% bằng +401 triệu đồng) so
với kế hoạch, đạt 101,53% (+1,53 hay +701 tr.đ) so với tháng trước và đạt 104,49%
(+4,49% hay +2.001 triệu đồng) so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2020, ước tổng giá
trị sản xuất toàn ngành công nghiệp TP thực hiện được 558.609/561.156/527.380
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triệu đồng, đạt 99,55% (-0,45% hay -2.547tr.đ) so với kế hoạch năm 2020, và đạt
105,92% (+5,92% hay +31.229 tr.đ) so với cùng kỳ năm 2019;
- Hoạt động Thương mại-dịch vụ : Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tháng 12/2020 trên địa bàn TP thực hiện được
512.025/550.473/497.880/489.204 triệu đồng, đạt 93,02% (-6,98% hay -38.448 tr.đ)
so với KH, đạt 102,84% (+2,84 hay +14.145 tr.đ) so với tháng trước và đạt 104,66%
(+4,66% hay +22.821 tr.đ) so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế cả năm 2020, ước thực
hiện được 6.144.299/8.021.673/5.787.679 tr.đ, đạt 76,60% (-23,40% hay -1.877.374
tr.đ) so với KH năm 2020, và đạt 106,16% (+6,16% hay +356.620 tr.đ) so với cùng
kỳ năm 2019. Nhìn chung, hoạt động lĩnh vực thương mại và dịch vụ các loại ở
tháng qua so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2019 thực tế có tăng, nhưng tỷ lệ
tăng chưa nhiều, chưa cao (+2,84%). Nguyên nhân, do 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 và lãnh
đạo địa phương; hơn nữa trong những ngày qua tình hình thời tiết, khí hậu không
thuận lợi, làm ảnh hưởng không ít đến mọi hoạt động sản xuất, mua bán và làm dịch
vụ của các thành phần kinh tế địa phương. Nhìn vào số liệu nêu trên cho thấy nếu
tính cả năm 2020 so với KH cả năm 2020 mới chỉ đạt 76,60% (thấp, -23,4%);
nguyên nhân chính là do chỉ tiêu Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
của KH. 2020 (8.021.673 tr.đ) nêu trong b/c không phải là số thực, mà đây là số bị
lỗi từ ban đầu, do sơ xuất lúc Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp trình bày đánh máy b/c
trước đây; sau đó CCTK.TP mới phát hiện và có văn bản kiến nghị lãnh đạo TP xin
điều chỉnh lại, nhưng không được đồng ý, vì đã có Quyết nghị của BCH Đảng bộ và
HĐND.TP rồi, chứ số thực của chỉ tiêu Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ của TP Hồng Ngự năm 2020 là : 5.942.242 triệu đồng. Thật ra, nếu như được
lãnh đạo TP chấp thuận cho điều chỉnh sửa lại theo như số này, thì ước tính đến thời
điểm cuối năm 2020, TPHN có TMBL.HH&DTDV là 6.144.299 tr.đ, đạt 103,40%
(+3,40% hay +202.057 tr.đ) so với KH cả năm 2020
3. Thực hiện XDCB :
Trong tháng 12/2020, trên địa bàn TP Hồng Ngự tập trung thực hiện vốn đầu
tư XDCB ước tính được 12.864/9.175 tr.đ, đạt tỷ lệ 140,21% (+40,21% hay + 3.689
tr.đ) so với tháng trước; trong đó : vốn thực hiện từ nguồn NS.TW 500 tr.đ, chiếm tỷ
trọng 3,89%/tổng số, vốn từ nguồn NS Tỉnh 1.800 tr.đ, chiếm tỷ trọng 13,99%/tổng
số, vốn thực hiện từ nguồn NS.TPHN 10.564 tr.đ, chiếm tỷ trọng 82,12%/tổng số.
Ước tính thực hiện vốn đầu tư XDCB lũy kế cả năm 2020 là : 101.502/129.928 tr.đ,
đạt 78,12% (-21,88% hay -28.426 tr.đ) so với KH năm 2020.
Nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB năm 2020 khả năng không đạt
KH đề ra. Nguyên nhân do công tác thẩm định trình phê duyệt thiết kế kỹ thuật một
số công trình và hạng mục công trình đôi khi thực hiện còn chậm; công tác tham
mưu tổng hợp lập kế hoạch vốn đầu tư giao chỉ tiêu năm 2020 cho các chủ đầu tư,
các dự án đôi lúc chưa được kịp thời; năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn
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còn yếu nên việc lập hồ sơ còn chậm so với yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng
mặt bằng có lúc, có nơi còn chậm so với kế hoạch đề ra, sự phối kết hợp giữa chủ
đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án đôi lúc chưa được chặt chẽ, chưa đồng bộ, còn
nhiều lúng túng và bị động trong quá trình thi công; bên cạnh đó nguồn vốn đầu tư
được phân bổ hàng năm còn hạn chế nên chỉ tập trung vào những công trình trọng
điểm do đó có một số công trình tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch; …
II. VĂN HÓA-XÃ HỘI :
- Trong tháng qua các cơ sở KCB trên địa bàn TP tiếp tục tập trung thực hiện
công tác chăm lo sức khỏe KCB tốt cho người dân. Kết quả đã thực hiện KCB được
14.508 lượt-người, giảm 85 lượt-người so với tháng trước; trong đó KCB.BHYT là
12.323 lượt-người, chiếm tỷ lệ 84,94%/tổng số
Ngành y tế Thành phố phối kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên
quan TP và các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền
phòng chống lây nhiễm dịch covid-19. Tính đến nay trên địa bàn TP chưa có trường
hợp nào mắc dịch bệnh Covid-19
Tình hình bệnh sốt xuất huyết, bệnh lao, tay chân miệng giảm hơn so với
cùng kỳ 2019 (bệnh SXH mắc mới trong tháng 11 TH; lũy kế 45 TH, giảm 346 TH
so với cùng kỳ 2019. Bệnh lao mắc mới trong tháng 16 TH, lũy kế mắc 133 TH,
giảm 45 TH so với cùng kỳ 2019. Bệnh tay chân miệng mắc mới trong tháng 31 TH,
lũy kế 75 TH, giảm 39 TH so với cùng kỳ 2019). Các bệnh liên quan khác như :
Ebola, Zika, cúm A/H1N1, cúm A/H7N9, cúm A/H5N1, cúm A/H5N6, sốt rét, dại,
…chưa ghi nhận trường hợp nào. Riêng bệnh HIV/AIDS mắc mới 02 TH trong
tháng, lũy kế 11 TH; nếu cộng dồn từ năm 1992 đến nay có 808 TH mắc bệnh, số
người chết do AIDS cộng d62n đến nay là 214 TH, đang điều trị ARV 249 TH và
hiện còn sống quản lý được 357 TH. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em <
5 tuổi, tiếp tục được lãnh đạo địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền, tư vấn, …
hỗ trợ tích cực cho trẻ giảm suy dinh dưỡng : tính đến nay tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi SDD
tính theo cân nặng đạt 10,08% (-1,15% so cùng kỳ 2019), nếu tính theo chiều cao đạt
tỷ lệ khoảng 17,50% (-0,53% so cùng kỳ 2019). Công tác tiêm chủng mở rộng được
ngành y tế địa phương thường xuyên tuyên truyền và quan tâm thực hiện đạt kết quả
khá tốt, nhất là trẻ em < 1 tuổi; ước tính đến thời điểm này trẻ em < 1 tuổi của TPHN
được tiêm chủng miễn dịch đầy đủ trên 1.121/1.167 trẻ, đạt tỷ lệ >96,06%/tổng số
Thực hiện công tác quản lý đảm bảo TTP trên ĐB.TPHN : trong tháng thực
hiện cấp mới GCNĐĐK TTP được 01 cơ sở, lũy kế đến nay được 09 cơ sở. Song
song đó, ngành y tế phối hợp với các ngành các cấp hữu quan thực hiện kiểm tra
được 20 cơ sở kinh doanh bán hàng ăn uống, kết quả phát hiện 03 cơ sở vi phạm và
ĐN xử phạt HC với sồ tiền 6 tr.đồng
Thực hiện công tác QL hành nghề y tế tư nhân : Trong tháng kết hợp Sở
YT.ĐT thẩm định cấp GCNM đủ điều kiện KD là 02 cs. Lũy kế đến nay toàn TP có
tổng số cơ sở y tế tư nhân/ĐBTP đến nay được QL 135 cơ sở; trong đó : có 74 cơ sở
hành nghề y và 61 cơ sở hành nghề dược (gồm cả 08 cs dược đông y)
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- Trong tháng qua ngành Giáo dục & ĐT thành phố HN đã tập trung thực hiện
các công việc trọng tâm gồm : Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính
trị năm 2020, theo hình thức trực tuyến cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên toàn
ngành. Tổ chức tập huấn Chương trình GD phổ thông 2018 cho 186 GV thuộc các
khối lớp 2, 3, 4, 5, đạt tỷ lệ 100% GV hoàn thành tham dự tập huấn nội dung mô đun
1 đúng theo KH đề ra. Hướng dẫn các trường tổ chức hội thi “GV dạy giỏi các khối
lớp 1,2,3”. Hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học
2020-2021 và công tác truyền thông trong ngành GD. Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ
thuật học sinh trung học cấp TP, có 30 sản phẩm tham gia, kết quả đạt được 12 sản
phẩm cấp TP, và chọn 05 sản phẩm dự thi cấp Tỉnh. Ngoài ra, ngành còn tham mưu
cho UBND.TP ban hành QĐ kiểm tra công tác phổ cập GD, xóa mù chữ và PCGD
bậc trung học năm 2020; tham mưu tổ chức HN trực tuyến Tổng kết thực hiện QĐ số
89/QĐ-TTg của TTCP; tham mưu cho UBND.TP ban hành QĐ thành lập BCĐ Hội
khỏe Phù Đổng TP.HN lần thứ VI/2020, …
- Thực hiện GQVL của TPHN từ đầu năm đến nay được 2.944/2.700/3.219
lao động, đạt 109,03% (+9,03% hay +244 LĐ) so với KH/2020, nếu so với cùng kỳ
2019 đạt 91,46% (-8,54% hay -275 LĐ); trong tổng số có 1.530 LĐ nữ, chiếm tỷ lệ
51,97%/tổng số. Về XKLĐ đã thực hiện được 22/84/91 LĐ, đạt tỷ lệ 26,19% (73,81% hay -62 LĐ) so với KH/2020, nếu so với cùng kỳ 2019 đạt 24,18% (-75,82%
hay -69 LĐ); ngoài số 22 LĐ đã được XK nêu trên, hiện còn 28 LĐ trúng tuyển đang
học và chờ xuất cảnh
Thực hiện trợ cấp chính sách người có công CM là 471 trường hợp, với tổng
số tiền 863,231 tr.đ. Thực hiện trợ cấp 01 lần cho 13 thân nhân thuộc ĐT người có
công từ trần, với tổng số tiền 112,741 tr.đ. Ngoài ra, còn chi hỗ trợ cho 01 ĐT thuộc
người có công CM để sữa chữa nhà ở, với tổng số tiền 15 tr.đ, từ nguồn Quỹ đền ơn
đáp nghĩa của TP
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 nhìn chung 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, 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 các
hành vi vượt, nhập biên trái phép. Thời gian qua, LL quân sự TP còn kết hợp chặt
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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-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 TP 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
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,
chưa trở lại bình thường như trước đây, nếu như với giá cả như vậy thì hiệu quả (lợi
nhuận) sản xuất thủy sản đạt được cũng còn hạn chế nhất định. 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, phức tạp; hiện tượng giông lốc, mưa-bão diễn
diễn ra thường xuyên, liên tục, …làm cho một số DT lúa thu đông bị ngã đổ làm ảnh
hưởng tụt giảm năng suất, sản lượng, dẫn đến giảm một phần lợi nhuận
- 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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