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I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
1. Việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Căn cứ Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 11621/KH-UBND ngày
24/12/2021 về phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2022. Đồng thời, tổ chức
Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, quán triệt mục tiêu: Tiếp tục thực hiện hiệu
quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội”
trong tình hình mới, quyết tâm thực hiện đạt và vượt kế hoạch để bù đắp lại cho
năm 2021, tạo đà thắng lợi cho cả nhiệm kỳ; Thủ trưởng các ban, ngành huyện,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cam kết thực hiện những nội dung, chỉ
tiêu với Ủy ban nhân dân huyện với tinh thần phấn đấu cao, bám sát 05 nhiệm
vụ trọng tâm đã đề ra1.
2. Công tác triển khai, cụ thể hóa Quyết định số 40/QĐ-UBND-HC
ngày 12/01/2022 của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2022, Chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XI năm 2022
và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2022
Công tác triển khai, cụ thể hóa Quyết định số 40/QĐ-UBND-HC ngày
1

1.Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân, gắn với khôi phục phát
triển kinh tế - xã hội. 2. Xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại
có chất lượng gắn với nhu cầu thị trường; cơ cấu lại mùa vụ sản xuất, thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi
phù hợp với thổ nhưỡng của huyện gắn với thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 3. Tổ chức
thực hiện công tác quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện. Tập trung nguồn lực và huy động xã hội hóa
cho mục tiêu phát triển đô thị theo hướng bền vững, văn minh, thân thiện, hiện đại, nhất là phát triển đô thị thị
trấn Mỹ An; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị bắc Mỹ An, Khu công nghiệp Tân
Kiều. 4. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, xây dựng
mô hình du lịch đặc trưng của Tháp Mười. 5. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có cơ cấu hợp lý, có kỹ
năng đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; nâng cao năng suất lao động trong từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt là
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
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12/01/2022 của UBND Tỉnh được huyện tập trung thực hiện, huyện đã ban hành
Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về Chương trình hành động của
Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân
tỉnh, Chương trình hành động của Huyện ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân dân
huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ngoài ra, để triển khai
thực hiện đạt hiệu quả, huyện đã ban hành Quyết định số 11620/QĐ-UBND
ngày 22/12/2021 về việc giao chỉ tiêu văn hóa - xã hội năm 2022; Quyết định số
11517/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà
nước năm 2022 cho ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, Quyết
định số 11518/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc giao dự toán ngân sách Nhà
nước cho các xã, thị trấn năm 2022 và 15 kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng
tâm trong năm 2022. Tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tăng tốc thực
hiện các nhiệm vụ năm 2022, trong quý huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra
việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các ban, ngành, Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn.
3. Công tác triển khai, cụ thể hoá các Kế hoạch của UBND Tỉnh triển
khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành
Đảng bộ Tỉnh khóa XI
Việc triển khai, cụ thể hóa các Kế hoạch của UBND Tỉnh triển khai thực
hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa
XI được huyện tập trung, chủ động thực hiện, Huyện đã tổ chức Hội nghị học
tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh, đồng thời Ủy ban nhân dân huyện đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện dự thảo các văn bản, phấn đấu trong tháng 3/2022 sẽ
ban hành đầy đủ các văn bản, làm cơ sở để triển khai thực hiện.
4. Công tác triển khai, cụ thể hoá các Kế hoạch thực hiện Bản cam
kết hành động năm 2022 của Chủ tịch UBND cấp huyện với UBND Tỉnh
Công tác triển khai, cụ thể hoá các chỉ tiêu tại Bản cam kết hành động
năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện với UBND Tỉnh được huyện tập trung
thực hiện, huyện đã ban hành Công văn số 58/VPUBND-TH ngày 10/01/2022
và các Kế hoạch thực hiện từng chỉ tiêu. Ngoài ra, huyện còn lồng ghép các chỉ
tiêu vào Bản cam kết hành động năm 2022 của Thủ trưởng các ban, ngành
huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
5. Những chuyển biến và hạn chế qua triển khai thực hiện
Việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được
huyện tập trung thực hiện, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cụ thể hóa đầy đủ
bằng các Chương trình hành động, Kế hoạch, Bản cam kết, triển khai đa dạng
với nhiều hình thức... Qua đó đã giúp các ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn nắm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 từ huyện
đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện. Tuy nhiên, công tác triển khai
nhiệm vụ tại một số đơn vị, xã, thị trấn còn chậm, chất lượng văn bản còn thấp,
chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm; chưa cụ thể hóa đầy đủ các chỉ tiêu tại Bản
cam kết hành động vào Kế hoạch, Chương trình công tác của đơn vị, xã, thị trấn.
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG NHỮNG
THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Tình hình thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch
COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế
a) Công tác phòng chống dịch COVID-19
- Huyện đã chỉ đạo triển khai cụ thể các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế
về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; thực hiện cách ly tại nhà đối với các
trường hợp F0 đủ điều kiện cách ly và hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ
ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19”. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa
bàn huyện, nhất là dịch COVID-19 trước biến thể mới Omicron và tổ chức tiêm
vắc xin phòng COVID-19 đủ liều cơ bản cho người dân từ đủ 12 tuổi trở lên;
tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn
huyện. Đồng thời hướng dẫn các Trường học về công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trước khi tổ chức dạy và học trực tiếp trên địa bàn huyện.
- Tình hình dịch bệnh COVID-19: Số trường hợp mắc COVID-19 trên địa
bàn huyện tính từ đầu năm đến ngày 21/3/2022 là 4.516 trường hợp, trong đó có
3.164 người đã khỏi bệnh, 06 ca tử vong. Số ca hiện đang điều trị, cách ly 1.352
(Bệnh viện 131, cách ly tại nhà 1.221); Về cấp độ dịch: Huyện và 13 xã, thị trấn
đang cấp độ 1; Số túi thuốc an sinh đã cấp: 3.131 túi; Số người sử dụng thuốc
Molnupiravir: 150 người.
- Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19: Huyện đã thực hiện tiếp nhận,
phân bổ và sử dụng 48 đợt vắc xin COVID-19 từ Tổ điều phối vắc xin qua đó đã
tiêm:
+ Đối với người 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 97.214/97.246 đạt 99,97%, Mũi 2:
97.159/97.246 đạt 99,91%; Mũi bổ sung: 32.130/32.130 đạt 100%, Mũi nhắc lại:
66.490/73.238 đạt 90,79%.
+ Đối với người từ 12 đến 17 tuổi: Mũi 1: 12.673/12.684 đạt 99,91%, Mũi
2: 12.557/12.684 đạt 99%.
- Tình hình sử dụng vắc xin phân bổ: Số lượng vắc xin tồn tính đến ngày
23/3/2022 là 16.977 liều, trong đó: AstraZeneca: 5.420 liều, VeroCell: 4.145
liều, Pfizer: 3.660 liều, Moderna: 3.752 liều.
b) Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hỗ trợ liên kết tiêu thụ
- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới:
+ Ngành hàng lúa gạo: Tổng diện tích xuống giống được 70.419
ha/100.000 ha, đạt 70,04% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 35.081,1 ha/69.229,9
ha, đạt 50,67% so xuống giống, năng suất bình quân 69,9 tạ/ha, thấp hơn cùng
kỳ 3,5 tạ/ha, nguyên nhân, do mưa bão kéo dài đúng vào giai đoạn mẫn cảm của
lúa đã làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn nên năng suất thấp. Giá thành sản
xuất 3.214 - 3.649 đồng/kg lúa tươi, với giá bán trung bình từ 5.200 - 5.900
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đồng/kg, nông dân có lãi từ 11,46 - 16,46 triệu/ha, giảm 11,68 triệu/ha so với
cùng kỳ2.
+ Ngành hàng sen: Diện tích trồng sen 156 ha/550 ha, đạt 28,36% so với
kế hoạch, giảm 98,6 ha so cùng kỳ3. Việc sản xuất sen hiện nay không chỉ dừng
lại ở bán sen tươi, mà chuyển dần sang sơ chế, chế biến để nâng cao giá trị của
cây sen, đến nay đã có 13 sản phẩm từ sen đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao.
+ Ngành hàng vịt: Tổng đàn vịt hiện tại trên địa bàn huyện là
442.110/435.000 con, đạt 101,63% so với kế hoạch. Trong đó, tổng đàn vịt nuôi
an toàn sinh học 81.236/72.000 con đạt 112,8% so với kế hoạch, đàn vịt ở 3 Tổ
hợp tác là 70.750 con. Giá bán trứng bình quân 2.250 đồng/quả nên người nuôi
có lãi. Trên địa bàn đã có Công ty TNHH An Khang Lợi (phát triển từ cơ sở
trứng vịt Ba Bé) sản xuất trứng vịt an toàn đã đáp ứng yêu cầu liên kết tiêu thụ
được với chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh với sản lượng 5.475.000 trứng/năm,
đảm bảo được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Huyện đã đăng ký diện tích áp dụng
thực hành nông nghiệp tốt VietGAP giai đoạn 2022 – 2025 cho 01 trại nuôi vịt
sạch với diện tích 02 ha, quy mô 20.000 con.
+ Ngành hàng ếch: Số lượng ếch thả nuôi 5.530.000 con/46.785.000 con
đạt 11,8% so với kế hoạch. Thu hoạch 745.000 con, sản lượng 149 tấn. Giá bán
ếch dao động từ 39.000- 40.000 đồng/kg, giá thành sản xuất là 32.413 đồng/kg
nên người nuôi có lãi. Đã hình thành vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có cơ sở Bằng Lụa sơ chế, chế biến ếch, cá với
công suất 1,4 tấn ếch nguyên liệu/ngày. Huyện đã đăng ký diện tích áp dụng
thực hành nông nghiệp tốt VietGAP giai đoạn 2022 – 2025 với diện tích 12,3 ha.
+ Ngành hàng cá sặc rằn: Diện tích thả nuôi 3 tháng đầu năm thả nuôi 38
ha/180 ha đạt 21% so với kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 107 ha. Tổng diện tích thu
hoạch là 26 ha, sản lượng 615 tấn. Huyện đã quy hoạch vùng nuôi cá - lúa kết
hợp, diện tích 250 ha theo hướng giảm ô nhiễm môi trường. Có 02 sản phẩm
khô cá sặc rằn được chứng nhận OCOP đạt 3 sao. Trong năm 2022 sẽ thực hiện
chứng nhận VietGAP cho 41 ha (theo Kế hoạch 392/SNN-KHTC ngày
15/2/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện gói thầu hỗ
trợ chứng nhận VietGAP năm 2021). Ngoài ra, huyện cũng đã đăng ký diện tích
áp dụng thực hành nông nghiệp tốt VietGAP giai đoạn 2022 – 2025 với diện tích
30 ha.
+ Ngành hàng cây mít: Diện tích trồng mít là 2.209,3 ha/2.000 ha, đạt
110,47% so với kế hoạch. Tập trung đăng ký mã vùng trồng phục vụ nhu cầu
2

Vụ Đông Xuân 2021-2022: xuống giống được 36.007 ha/36.150 ha, đạt 99,6% so với kế hoạch, thấp
hơn cùng kỳ 1.051,1 ha. Cơ cấu giống: diện tích trồng lúa chất lượng cao và nếp đạt 35.380,6 ha chiếm tỷ lệ
98,26% ( trong đó, các giống OM18, Đài Thơm 8, OM 5451, OM 4900, Jasmine 85… là 30.783,3 ha, chiếm tỷ
lệ 85,49 % và nếp IR 4625 là 4597,3 ha, chiếm tỷ lệ 12,77%) còn lại giống chất lượng thấp 1,74 %. Diện tích sử
dụng giống xác nhận và nguyên chủng đạt 28.805,6 ha chiếm 80% diện tích xuống giống, còn lại 20% nông dân
sử dụng giống lúa thương phẩm chưa qua kiểm định (bao trơn); sạ thưa, sạ hàng đạt 35.287 ha, chiếm 98%.; Vụ
Hè Thu 2022: xuống giống được 34.412 ha/ 34.920,5 ha đạt 98,54% so với kế hoạch, lúa chủ yếu giai đoạn mạ
1.538,8 ha, đẻ nhánh 21.876,4 ha, làm đòng 10.996,8 ha.
3
Nguyên nhân do dịch bệnh cháy lá, thối thân xuất hiện nhiều nhưng chưa có biện pháp quản lý hiệu
quả và giá cả biến động liên tục mà chi phí đầu tư cao, năng suất thấp nên nông dân chuyển sang trồng lúa và
cây trồng khác kinh tế ổn định hơn
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xuất khẩu của các Công ty, doanh nghiệp. Đến nay, huyện đã đăng ký 03 mã
vùng trồng, hiện Cục Bảo vệ thực vật đã tiếp nhận và gửi nước nhập khẩu.
- Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP: Hiện nay huyện có 15 sản
phẩm đạt hạng OCOP từ 3 đến 4 sao, chủ yếu là các sản phẩm từ cây sen4. Tiếp
tục triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) một cách
đồng bộ. Trong năm 2022, dự kiến có 06 sản phẩm đạt chứng nhận năm 2019
tham gia chuẩn hoá đề nghị công nhận lại và có 08 sản phẩm tham gia chuẩn
hoá các sản phẩm mới đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng5.
- Liên kết tiêu thụ: Huyện chỉ đạo Phòng chuyên môn chủ động phối hợp
với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, HTX, THT, Hội
quán trên địa bàn huyện không ngừng kết nối, mời gọi các Công ty, doanh
nghiệp tham gia ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ trong sản xuất lúa. Đến nay,
diện tích liên kết tiêu thụ lúa là 9.002,56 ha/24.000 ha đạt 33,41% so với kế
hoạch, giảm hơn cùng kỳ là 228,8 ha. Huyện hiện đang tiếp tục tìm kiếm, kết
nối Doanh nghiệp với HTX để thực hiện liên kết bao tiêu đầu ra cho nông dân.
- Xây dựng nông thôn mới: 12/12 xã giữ vững và duy trì nâng chất 19/19
tiêu chí đạt chuẩn NTM. Đối với xã nông thôn mới nâng cao: xã Thanh Mỹ và
xã Mỹ Đông hiện đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi tỉnh. Bên cạnh đó, huyện đang tập
trung rà soát lại các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo Quyết định số
318/QĐ-TTg, Quyết định số 319/QĐ-TTg, Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày
08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ
- Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các các cơ
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nên tình hình sản xuất, kinh doanh tại các
doanh nghiệp, cơ sở hoạt động ổn định từ đó góp phần tăng giá trị sản xuất công
nghiệp trên địa bàn huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I đạt 370 tỷ đồng
đạt 22,48% so với kế hoạch năm 2022 bằng 98,67% so với cùng kỳ năm 2021.
Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu có
4

Năm 2019: có 04 sản phẩm đạt 3 sao gồm: Hạt sen sấy bơ, Rượu hồng sen tửu, Rượu hồng sen tửu đặc
biệt và Trà tim sen của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Du lịch Đồng Tháp Mười; 02 sản phẩm gồm:
Trà hoa sen (4 sao); Trà Hà Diệp Liên (3 sao) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Sản xuất - Thương mại Dịch vụ Khánh Thu; Năm 2020: có 03 sản phẩm đạt 3 sao gồm: Hạt sen tươi, Hạt sen sấy, Củ sen cắt lát của Chi
nhánh tại Đồng Tháp - Công ty Sen Đại Việt; 01 sản phẩm đạt 3 sao là: Khô cá sặc rằn của Cơ sở Khô Dân Mập
và 01 sản phẩm đạt 3 sao là: Khô cá sặc rằn của Cơ sở sản xuất khô cá sặc rằn Hùng Hồng; Năm 2021: có 02 sản
phẩm đạt 3 sao: Trà tim sen; Trà hoa sen của Chi nhánh tại Đồng Tháp - Công ty Sen Đại Việt; 01 sản phẩm đạt
3 sao: Sữa sen bột của Cơ sở Diễm Thúy 2; 01 sản phẩm đạt 3 sao Detox lá sen Hà Diệp Liên của Công ty Trách
nhiệm hữu hạn MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khánh Thu.
5
Chuẩn hoá các sản phẩm OCOP 2019 đề nghị công nhận lại (06 sản phẩm của 02 chủ thể): Sản phẩm
Trà lá sen Hà Diệp Liên và Trà Hoa Sen của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch
vụ Khánh Thu. Sản phẩm Rượu Hồng Sen tửu đặc biệt, Hạt sen sấy bơ, Trà tim Sen và Rượu Hồng Sen tửu của
Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Du lịch Đồng Tháp Mười. Chuẩn hoá các sản phẩm mới đủ điều kiện
tham gia đánh giá, phân hạng năm 2022 (08 sản phẩm của 05 chủ thể): Ngành thực phẩm (05 sản phẩm của 04
chủ thể): Khô cá trê vàng, Khô cá lóc, Hạt sen tươi, Trứng vịt sạch và Mật ong tràm Đồng Tháp Mười. Ngành đồ
uống (03 sản phẩm của 02 chủ thể): Sữa sen bột vị cà phê, Sữa bắp tươi và Sữa sen tươi.
6
Vụ Đông Xuân 2021 - 2022: Diện tích liên kết tiêu thụ lúa là: 8.558,5 ha/8.500 ha, đạt 100,68% so với
kế hoạch, giảm 672,8 ha so với cùng kỳ; Vụ Hè Thu 2022: Diện tích liên kết tiêu thụ lúa là: 444 ha/8.500 ha, đạt
5,22% so với kế hoạch.
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trên 50 doanh nghiệp tham gia và có 06 Doanh nghiệp ký Bản ghi nhớ đầu tư 06
dự án trên địa bàn huyện. Trong quý có 02 dự án Tỉnh đang tiếp tục xem xét: dự
án Phòng khám Y học cổ truyền Tôn Ngọc của Công TNHH sản xuất dược liệu
và y học cổ truyền Tôn Ngọc và dự án Nhà máy sản xuất Công ty DINGXIN của
Công ty TNHH DINGXIN. Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh trên địa bàn hoạt động ổn định, sản xuất và cung ứng hàng hóa kịp thời
cho thị trường, tình hình công nhân lao động tại các Công ty, Doanh nhiệp, cơ
sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn vẫn ổn định.
- Đoàn liên ngành huyện đang ra quân thực hiện lập lại trật tự lấn chiếm
hành lang, vỉa hè để mua bán hàng hóa. Công tác bố trí sắp xếp, các hộ kinh
doanh, mua bán hàng hóa tại các chợ ổn định, tạo điều kiện thuận lợi trong việc
mua bán tại các khu vực chợ. Tình hình về an toàn thực phẩm, hàng gian hàng
giả, PCCC,… tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi được đảm bảo. Đã phúc tra
xong 7 chợ Nông thôn mới (Đường Thét, Thanh Mỹ, Phú Điền, Đốc Binh Kiều,
Mỹ Hòa, Trường Xuân, Hưng Thạnh) và 01 chợ văn minh (Tháp Mười), kết quả
các chợ đều đạt tiêu chí.
d) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tình hình phát triển doanh
nghiệp, hoạt động khởi nghiệp và phát triển kinh tế hợp tác
- Trên địa bàn có 5.122 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã (gồm: 405 doanh
nghiệp với tổng số vốn là: 4.469 tỷ đồng, với 17.818 lao động. Đã triển khai
khôi phục hoạt động sản xuất là: 5.122 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, đạt
100%, với số vốn 4.469 tỷ đồng, số lao động 17.818 lao động. Các doanh nghiệp
đang hoạt động ổn định trong sản xuất, nhu cầu tuyển dụng lao động hiện nay
khoảng 3.055 lao động, Các Doanh nghiệp sản xuất đảm bảo tốt công tác phòng
dịch COVID-19. Các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hoạt động đảm bảo cung
ứng hàng hóa thiết yếu nhu cầu cho người tiêu dùng.
- Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT): Toàn huyện có 22 HTX, trong đó
19 HTX nông nghiệp, 02 HTX vận tải và 01 Chi nhánh HTX Nông nghiệp Thủy sản Long Sơn; 129 THT, Các HTX, THT chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực
bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đan lục bình, phun xịt thuốc,
nuôi vịt an toàn sinh học, tiểu thủ công nghiệp. Huyện đang thực hiện xây dựng
Kế hoạch hỗ trợ củng cố phát triển hợp tác xã, nhằm nâng cao chất lượng hoạt
động, mở rộng ngành nghề đa dịch vụ cho hợp tác xã.
2. Tình hình huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực đầu tư phát
triển
a) Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn
Huyện chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện, công
khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi ngân sách Nhà
nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật.
Xử lý nghiêm về tài chính theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân
sách và tài sản của Nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện,
kiến nghị. Công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo theo dự toán. Thu
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ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 21/3/2022 là 59.943 triệu đồng7 đạt
31,48% dự toán năm, chi cân đối ngân sách 170.412 triệu đồng, đạt 24,47% dự
toán năm.
b) Tình hình phân khai kế hoạch vốn đầu tư, phân bổ; tình hình giải ngân
vốn; tiến độ triển khai các công trình dự án.
Ngay đầu năm mới, huyện đã tổ chức lễ khởi công một số công trình
trọng điểm trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiến hành hoàn thiện các
thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu và triển khai thi công các công trình
thuộc danh mục đầu tư 2022. Tập trung duy tu, sửa chữa các tuyến đường hiện
hữu đảm bảo lưu thông an toàn. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 22/3/2022 số tiền:
14.443 triệu đồng/292.115 triệu đồng, đạt 4,94% kế hoạch giao. Trong đó vốn
tỉnh hỗ trợ: 108.765 triệu đồng, bố trí cho 24 công trình, đang thi công 14 công
trình, đang trong giai đoạn lựa chọn thầu 10 công trình; Vốn huyện là: 183.350
triệu đồng, bố trí cho 79 công trình, đang thi công 24 công trình, đang trong giai
đoạn lựa chọn thầu 55 công trình.
3. Tình hình phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ, công b ng
xã hội
a) Tình hình thực hiện nâng cao chất lượng, sử dụng nguồn nhân lực gắn
với công tác giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề
Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng cao. Năm học 20202021, kết quả học tập của học sinh cao hơn cùng kỳ năm trước8. Toàn huyện
hiện có 32/58 trường đạt chuẩn quốc gia nâng tỷ lệ lên 51,2%, trong đó có 5
trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II9. Cùng với sự quan tâm, tập trung chỉ đạo
của các cấp, các ngành và sự hỗ trợ của toàn xã hội, sự nghiệp giáo dục và đào
tạo huyện tiếp tục phát triển về quy mô, chất lượng dạy và học cũng như các hội
thi, hội khỏe phù đổng được giữ vững và luôn đứng vị trí cao của tỉnh 10, đặc biệt
kết quả học sinh tốt nghiệp THPT tăng dần hàng năm, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn
đứng tốp đầu toàn tỉnh, năm học 2020-2021 đạt 99,93%.
- Công tác quản lý học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng không
vào học ở các trường cao đẳng, đại học được quan tâm thực hiện. Hàng năm,
nhà trường phối hợp tốt với các ngành, các Trường Đại học, Cao Đẳng và
Trường dạy nghề để tổ chức các hội thảo, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sau
tốt nghiệp THPT, định hướng cho các em lựa chọn con đường học nghề hoặc
7

Thu ngoài quốc doanh 12.331 triệu đồng, đạt 26,24% dự toán; thu phí, lệ phí 2.626 triệu đồng, đạt
23,87% dự toán, lệ phí trước bạ 6.749 triệu đồng, đạt 37,49% dự toán, thuế TNCN 6.551 triệu đồng, đạt 25,20%
dự toán, thuế SD đất PNN 206 triệu đồng, đạt 25,75%; thu TSDĐ 28.295 triệu đồng, đạt 47,16% dự toán; tiền
thuê mặt đất, mặt nước 6 triệu đồng, đạt 0,04% dự toán; thu khác ngân sách: 2.468 triệu đồng, đạt 22,44% dự
toán, thu tại xã 711 triệu đồng đạt 355,5% dự toán.
8
Tiểu học xếp loại Hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,16%; chưa hoàn thành chương trình đạt
0,84%; THCS: Hạnh kiểm trung bình trở lên đạt 99,99%; Học lực trung bình trở lên đạt 97,61%; tốt nghiệp
THCS trở lên đạt 99,90%.
9
Trường Mầm non: Đốc Binh Kiều 2, Phú Điền, Láng Biển, Tân Kiều; Trường Tiểu học Mỹ An 1.
10
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp, kết quả đoàn vận động viên huyện Tháp Mười tiếp tục giữ vững
xếp hạng Nhất toàn đoàn cả về điểm số lẫn huy chương (với 944 điểm và 42 huy chương vàng, 37 huy chương
bạc, 53 huy chương bạc); Tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp, kết quả huyện Tháp
Mười đạt 8/12 (chiếm 66,67%) đạt 1/3 viên phấn vàng trong toàn tỉnh.
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học các trường Cao đẳng, Đại học phù hợp với năng lực và hoàn cảnh gia đình
học sinh. Năm học 2020-2021, tổng số học sinh tốt nghiệp THPT là 1.431 học
sinh, không vào học các trường đại học, cao đẳng 347 học sinh chiếm 24,25%,
trong đó: Học nghề tại các trường nghề: 61 em, chiếm tỷ lệ 4,26%; không tham
gia học nghề tại các trường nghề hoặc học nghề tự do 286 em chiếm tỷ lệ
19,99%.
b) Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm
Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được quan tâm thực
hiện kịp thời, nhất là công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người
nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và cộng đồng tích cực hưởng
ứng11. Huyện tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu
việc làm, thông tin về thị trường lao động trong và ngoài tỉnh được 1.881/5.500
lao động, đạt 44,20% kế hoạch. Đặc biệt là tập trung vận động lao động tham
gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, kết quả có 02/150 lao
động xuất cảnh, hiện có 140 lao động trúng tuyển đang học định hướng chờ xuất
cảnh, đạt 1,33% kế hoạch, phối hợp với Trường Trung cấp Tháp Mười tổ chức
khai giảng 01/13 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Huyện tổ chức thăm
và chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng chính sách trên
địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em từ nguồn tỉnh, huyện và
nguồn vận động xã hội12. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện kịp
thời, huyện triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo, lồng ghép với các chương
trình, đề án giảm nghèo trên địa bàn huyện cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo của
huyện theo chuẩn nghèo mới giảm còn 1,83% (640 hộ), hộ cận nghèo 1.102 hộ,
chiếm 3,15%.
c) Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân
- Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm được giám sát chặt chẽ, không để xảy
ra dịch lớn đối với các bệnh có nguy cơ gây dịch như Sốt xuất huyết, Tay chân
miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác. Công tác tiêm chủng mở rộng hàng
tháng được thực hiện tốt, không để xảy ra tai biến nặng trong khi tiêm, tỷ lệ tiêm
chủng đạt kế hoạch đề ra.
- Công tác khám chữa bệnh và cấp thuốc cho người dân có thẻ BHYT
được thực hiện tốt, đã thực hiện khám cho 28.062 lượt người với 18.823 lượt
khám bảo hiểm y tế, tính đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,49%
dân số thường trú.
- Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm được giám sát chặt chẽ nhất là các
bếp ăn tập thể, các dịp Lễ hội trên địa bàn huyện, từ đầu năm đến nay không xảy
11

Toàn huyện có 640 hộ nghèo, chiếm 1,83%; hộ cận nghèo có 1.102 hộ, chiếm 3,15%.
Tổ chức thăm và tặng quà đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ từ nguồn ngân
sách nhà nước và nguồn kinh phí vận động tổng số 6.421 đối tượng người có công với cách mạng và gia đình
người có công với cách mạng được nhận quà, số tiền 2.237.200.000 đồng; tặng 540 phần quà Cây mùa xuân cho
trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, với số tiền là 108.000.000 đồng và 10 phần quà do
Cty TNHH Hùng Cá tặng cho trẻ em bị mồ côi có cha, mẹ mất do nhiễm Covid-19, mỗi phần 3.000.000 đồng;
UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thăm và tặng quà Tết cho 4.226 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 845.200.000
đồng
12
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ra ngộ độc thực phẩm; thực hiện kiểm tra 118 cơ sở, không có cơ sở vi phạm.
d) Tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch gắn với Đề án Tạo
dựng hình ảnh địa phương
- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội được chú
trọng, việc tu bổ, bảo quản, phục hồi di tích được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo
đúng quy định. Đến nay, huyện đã duy tu, tôn tạo, sửa chữa 05 di tích với số
tiền 1.636 triệu đồng (xã hội hóa 40 triệu đồng). Đồng thời đã phát huy tốt giá
trị di sản lịch sử, văn hóa trên địa bàn, trong quý đã tiếp đón 7.281 khách,
doanh thu 699.100.000 đồng, trong đó dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
lượng khách đến huyện ở các điểm du lịch khoảng 5.300 lượt, tăng 44,49% so
với Tết năm 2021, doanh thu khoảng 549.000.000 đồng, tăng 24,73% so với
Tết năm 2021 . Công tác xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương và phát
triển du lịch đặc thù huyện được huyện đẩy mạnh13, hiện đã đề nghị tỉnh công
nhận 01 điểm du lịch cộng đồng 14 đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện
được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 đã
làm chuyển biến nhận thức, nêu cao truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc,
đến nay có 33.788/34.955 hộ, đạt 96,66% đạt gia đình văn hóa, 58 “Ấp văn hóa
nông thôn mới” và 04 “Khóm văn minh đô thị”, 124 cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
- Các phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn huyện được
khôi phục mạnh mẽ phù hợp với tình hình dịch COVID-19, nhất là Đại hội
TDTT cấp xã, đến nay 13/13 xã đã hoàn thành. Hiện huyện đã triển khai Kế
hoạch tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ IX, dự kiến sẽ tổ chức khai mạc vào
ngày 23/4/2022 tại Trung tâm VH-TT&TT huyện, với sự tham gia của 19 đoàn
vận động viên (VĐV) đến từ 13 xã, thị trấn; các Trường trung học phổ thông và
đoàn VĐV ngành huyện, dự kiến có khoảng 1.000 – 1.200 vận động viên tham
gia thi đấu ở Đại hội cấp huyện gồm 15 môn thể thao. Trong đó có 11 môn thể
thao hiện đại và 4 môn thể thao dân tộc. Sau Đại hội, huyện sẽ chọn những vận
động viên xuất sắc thành lập đội tuyển của huyện tham dự Đại hội TDTT tỉnh
Đồng Tháp lần IX vào tháng 5/2022.
- Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
được huyện tăng cường thực hiện; công tác xây dựng quy ước khóm ấp được
thực hiện tốt, đến nay 62/62 khóm, ấp đã xây dựng, bổ sung Quy ước khóm, ấp
theo quy định.
- Công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hoạt động dịch vụ văn hóa có
hành vi tiêu cực, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa thực hiện tốt đảm bảo
công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.
4. Tình hình quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo
vệ môi trường
13

Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 12/01/2022 về Xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương và phát
triển du lịch đặc thù huyện năm 2022
14 Điểm du lịch sinh thái Thuận Hiếu xã Trường Xuân
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- Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường được huyện
quan tâm thực hiện tốt, việc quản lý đất đai được thực hiện nghiêm, đến nay
huyện hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030,
lập kế hoạch sử đất năm 2022, thống kê đất đai năm 2021. Tình hình thu gom
rác thải được thực hiện tốt, huyện đã mở rộng các tuyến thu gom rác trên địa
bàn, phạm vi và tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại nông thôn và bao gói thuốc
BVTV tiếp tục được nâng cao. Đến nay tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt toàn huyện
đạt 30,64% (22/71,8 tấn), trong đó thu gom rác tại các khu, cụm, tuyến dân cư
đạt 100%. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi
trường cũng được tăng cường15, đặc biệt là hành vi khai thác bùn lòng sông.
- Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được chủ động triển
khai thực hiện tốt; đã tập trung triển khai Kế hoạch ứng phó BĐKH-PCTT và
TKCN năm 2022 cho các ngành, xã, thị trấn thực hiện kịp thời16; chủ động đẩy
nhanh tiến độ thi công các công trình nâng cấp, gia cố, duy tu sửa chữa, gia cố
đê bao từ nguồn vốn thuỷ lợi phí và hỗ trợ đất trồng lúa nhằm đảm bảo phục vụ
tốt vụ lúa Hè Thu năm 2022.
5. Công tác cải cách hành chính; các mô hình, giải pháp hay của địa
phương trong các lĩnh vực
Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện, ngay từ
đầu năm huyện đã ban hành nhiều kế hoạch để triển khai đến các ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn thực hiện17. Các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị
trấn tập trung triển khai nhiệm vụ, tiến hành xây dựng Kế hoạch cải cách hành
chính năm 2022. Huyện ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành
chính năm 2022, phát động phong trào thi đua, đơn vị có giải pháp, sáng kiến
trong cải cách hành chính, có nhiều mô hình sáng kiến trong CCHC như: Mô
hình "5 trong 1" đối với TTHC xác định, xác định lại mức độ khuyết tật; Mô
hình "3 trong 1" về cấp giấy chứng tử, xóa tên người mất trong sổ hộ khẩu và
chi trả mai táng phí cho đối tượng BTXH. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ
tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện tiếp tục thực hiện tốt, tập trung chỉ
đạo các đơn vị chấn chỉnh tình trạng trễ hẹn hồ sơ trên lĩnh vực đất đai tại Bộ
phận Một cửa huyện. Kết quả trong quý tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước
hạn cấp xã trên 99,84% (18.448/18.478 hồ sơ), cấp huyện đạt 99,76%
(1.227/1.230 hồ sơ). Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 tăng lên (cấp huyện
473 hồ sơ, cấp xã 201 hồ sơ).
15

Kế hoạch số 1305/KH-UBND ngày 15/3/2022 về Kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
16
Báo cáo số 11978/BC-UBND ngày 31/12/2021 về tổng kết công tác Ứng phó Biến đổi khí hậu,
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và kế hoạch năm 2022
17
Kế hoạch số 11970/KH-UBND, ngày 31/12/2021 về cải cách hành chính huyện năm 2022; Kế hoạch
số 12164/KH-UBND ngày 31/12/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát
thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 20/01/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành
chính năm 2022; Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 27/01/2022 về kiểm tra công vụ năm 2022; Kế hoạch số
229/KH-UBND ngày 27/01/2022 thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước
trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022; Kế hoạch số 543/KH-UBND ngày 27/01/2022 về nâng cao tỷ lệ thực
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm
2022; Kế hoạch số 562/KH-UBND ngày 28/01/2022 về phát động phong trào thi đua nâng cao cải cách hành
chính huyện Tháp Mười năm 2022; Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 28/01/2022 về phát động thi đua đơn vị
có giải pháp, sáng kiến trong công tác CCHC năm 2022.
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6. Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn xã hội
- Các ngành chức năng đã tăng cường công tác chỉ đạo và tập trung lực
lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT và an toàn xã
hội trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh
để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy
mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để xử lý kịp
thời các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong quý xảy ra 01 vụ
TNGT làm chết 01 người, bị thương 01 người; Tình hình tội phạm về trật tự xã
hội, tệ nạn xã hội và trong lĩnh vực kinh tế được đảm bảo ổn định 18, Triển khai
quyết liệt kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán Nhâm
dần 2022, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, chợ... đảm bảo an toàn
PCCC và CNCH, tiếp tục việc cấp thẻ CCCD, giao nhận và trả thẻ CCCD cho
người dân từ Cục C06-BCA.
- Tình hình quốc phòng an ninh được ổn định, đảm bảo lực lượng trực
24/24, huyện thực hiện tốt công tác giao nhận quân theo Kế hoạch đề ra, tổng số
tân binh giao nhận năm 2022 là 99 tân binh, tất cả đảm bảo sức khoẻ tốt, giao
cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 29 tân binh, Biên phòng 10 tân binh, Lữ đoàn
226/QK9 là 60 tân binh, trong đó trình độ học vấn: Đại học 01 tân binh và Cao
đẳng 02 tân binh, có 01 tân binh là đảng viên.
7. Những vấn đề nổi cộm về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng cần định hướng xử lý dứt điểm
Ủy ban nhân dân huyện đã thụ lý 28 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, nội
dung khiếu nại có liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư khu Công
nghiệp Tân Kiều, khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…, đã
giải quyết 25/28 đơn, đạt 89,28%. Nhìn chung công tác tiếp công dân, xử lý đơn
thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã được
Chủ tịch UBND huyện, xã, thị trấn, Thủ trưởng các ngành quan tâm thực hiện.
Đưa ra giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp
kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm với những
giải pháp linh hoạt, cùng với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt
huyện đã thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát
triển kinh tế - xã hội nên đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế nông
nghiệp của huyện tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm
đầu tư, gắn với xây dựng nông thôn mới; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch
18

Tội phạm TTXH xảy ra 7 vụ, 11 đối tượng; Ma tuý bắt quả tang 02 vụ, 03 đối tượng; Tội phạm về
kinh tế (vận chuyển hàng cấm, sản xuất mỹ phẩm trái phép) xảy ra 02 vụ; tệ nạn xã hội triệt xóa 05 vụ, 37 đối
tượng; vi phạm môi trường xảy ra 05 vụ, 5 đối tượng (Khai thác đất lòng sông trái phép); cháy nổ xảy ra 01 vụ
tại Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam.
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khôi phục mạnh mẽ. Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư được thực hiện tốt; công
tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã
hội đạt những kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững ổn định.
2. Hạn chế, nguyên nhân
Việc hợp tác, liên kết trong sản xuất thiếu bền vững; chất lượng hoạt động
của hợp tác xã chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn. Một số dự án đầu tư
trên địa bàn triển khai còn chậm; chưa thu hút những dự án quy mô lớn làm tăng
thêm giá trị sản xuất cũng như giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn.
Khu Công nghiệp Tân Kiều còn một số hộ chưa nhận đền bù do liên quan đến
chính sách về giá bồi thường nên chưa triển khai tiếp được các bước thực hiện
tiếp theo.
Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế là do: Thủ trưởng một số ngành, địa
phương chậm đổi mới trong tư duy, hành động, chưa quyết liệt trong lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Công tác phối hợp
giữa các ngành, địa phương có lúc, có mặt thiếu chặt chẽ. Một số người dân còn
chậm đổi mới phương thức, tập quán sản xuất.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục rà soát nâng chất xây dựng các tiêu chí huyện Nông thôn mới
nâng cao và xã Nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới của Thủ tướng Chính
phủ, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của các tiêu chí xã nông thôn mới.
2. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn huyện, hỗ trợ và tháo gỡ
khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục xây dựng. Đẩy mạnh tiến độ
nhận tiền bồi thường Khu Đô thị Bắc Mỹ An giai đoạn 1 và khu Công nghiệp
Tân Kiều.
3. Tập trung theo dõi sản xuất nông nghiệp; giám sát chặt chẽ, phát hiện
kịp thời tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Hỗ trợ củng cố các HTX
trong hoạt động sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ. Triển khai công tác phòng
chống cháy nổ mùa khô.
4. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết tiêu thụ các ngành hàng chủ lực gắn với Đề
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng mô hình điểm phát triển sản phẩm
OCOP. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng mã vùng trồng.
5. Tập trung thu ngân sách Nhà nước theo dự toán được giao, tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát việc chi ngân sách đảm bảo theo quy định, tăng
cường giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch.
6. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thị trường, tăng cường
kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ,
gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng
thiết yếu... Tập trung công tác sắp xếp, chỉnh trang các chợ, thu gom rác thải,
bảo vệ môi trường.
7. Tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường công tác dạy và học, tổ chức kỳ
thi học kỳ II đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Đảm bảo điều kiện
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phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh học trực tiếp tại trường.
8. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tư vấn, giải quyết việc làm cho
người lao động; tăng cường hỗ trợ lao động cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
9. Đẩy mạnh thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, nâng cao chất lượng
hài lòng của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư với chính
quyền, từng bước nâng cao chỉ số DDCI của huyện.
10. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân
của người đứng đầu. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải
quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
11. Tập trung lực lượng giám sát, nắm tình hình trên các lĩnh vực an ninh
nội bộ, an toàn giao thông, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa
bàn.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Kiến nghị Tỉnh sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng cầu chợ Đường Thét,
cầu chợ Phú Điền và đường dẫn vào cầu Vĩnh Bữu – Trường Xuân trong thời
gian tới nhằm kết nối lưu thông hàng hoá, thúc đẩy phát triển hệ thống giao
thông của huyện.
- Đề xuất Tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn cho địa
phương các văn bản vi phạm pháp luật về thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm
2020.
Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các ban, ngành huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC (Thiên).

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

Lê Văn Ngọt

