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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện quý I, nhiệm vụ
và giải pháp thực hiện quý II năm 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND của UBND
tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành
động năm 2021 của Tỉnh ủy khóa XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Sau khi tiếp nhận Kế hoạch 305/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND
tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày
15/01/2021 về thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện
Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động năm 2021 của
Tỉnh ủy khóa XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2021 và triển khai đến các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, đưa
ra những chỉ tiêu cụ thể, những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp thực hiện.
Từ đó các ngành, xã, thị trấn cụ thể hóa bằng kế hoạch hoặc lòng ghép vào Chương
trình công tác của cơ quan, đơn vị. Trong quý huyện đã tổ chức kiểm tra các ban,
ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, qua đó kịp thời đôn đốc, nhắc
nhỡ các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm và bổ
sung thêm các nội dung còn thiếu và giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức,
viên chức, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện.
2. Tình hình kinh tế - xã hội quý I
2.1 Lĩnh vực kinh tế
a) Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Cây lúa: Huyện đã chủ động tuyên truyền, tổ chức cho nông dân gieo sạ
theo lịch thời vụ, khuyến cáo sử dụng giống lúa chất lượng cao, kháng rầy, đẩy
mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật và đưa các mô hình mới vào sản xuất. Tập
trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nạo vét kênh mương thủy lợi,... đã tạo
điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp phát triển, chất lượng và giá trị sản
phẩm được nâng lên. Tổng diện tích xuống giống từ đầu năm đến nay là
71.644,9ha1, đã thu hoạch 36.029,9ha, năng suất bình quân 6,2 tấn/ha (thấp hơn
cùng kỳ 0,33 tấn/ha), sản lượng 203.865 tấn (thấp hơn 29.000 tấn so với cùng kỳ).
Diện tích còn lại chưa thu hoạch đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh và làm đồng.
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Về sâu bệnh, nhìn chung tình hình sâu bệnh được kiểm soát tốt, các đối tượng dịch
hại xuất hiện ở mật độ, tỷ lệ thấp, không lây lan phát triển trên diện rộng.
- Hoa màu: Tổng diện tích gieo trồng màu đến nay 308,6ha2/700ha, đạt
44,08% so với kế hoạch, chủ yếu là cây sen (254,6ha giảm 202,4ha so với cùng kỳ,
đã thu hoạch 159,3ha, năng suất 3,5 tấn/ha, giá bán trung bình 18.576 đồng/kg, sau
khi trừ chi phí người dân không có lãi), dưa hấu và các loại hoa màu khác. Nhìn
chung giá cả hoa màu thiếu ổn định nên người dân chuyển sang cây trồng khác,
đặc biệt là cây sen.
- Cây ăn trái: Diện tích cây ăn trái đến nay trong huyện là 2.775,09 ha với
các loại cây ăn trái như: Xoài, nhãn, mít, chanh, sầu riêng, thanh long, mãng cầu...
Nổi bật là Cây Mít: diện tích canh tác 1.481,14ha (diện tích cho trái 450ha), năng
suất trung bình 17,5 tấn/ha, giá bán trung bình 13.500 đồng/kg, trừ đi chi phí nông
dân có lợi nhuận từ 70-120 triệu đồng/ha; cây Ổi Đài Loan: diện tích canh tác
191,92 ha (diện tích cho trái 150 ha), năng suất trung bình 27 tấn/ha, với giá bán
trung bình 4.000 đồng/kg, trừ đi chi phí nông dân có lợi nhuận từ 40,6 - 60,3 triệu
đồng/ha; Cây chanh: diện tích canh tác 410,1ha gồm các giống chanh bông tím,
chanh tứ quí, chanh bông tím thế hệ mới (diện tích cho trái 200 ha), năng suất
trung bình 17 tấn/ha, giá bán trung bình 7.500 đồng/kg, trừ đi chi phí nông dân có
lợi nhuận trung bình 25-45 triệu đồng/ha. Đến nay, huyện đã gửi hồ sơ đăng ký cấp
27 mã số vùng trồng tại 07 xã, thị trấn về Tỉnh gồm: xã Láng Biển, Tân Kiều, Đốc
Binh Kiều, Mỹ An, Mỹ Đông, Thanh Mỹ và thị trấn Mỹ An. Trong đó: 25 mã
vùng trồng mít, 01 mã vùng trồng Bưởi da xanh và 01 mã vùng trồng Xoài.
- Chăn nuôi - Thú y: Trong quý tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định
với tổng số đàn gia súc 12.401 con (giảm 600 con so cùng kỳ), tổng đàn gia cầm
khoảng 496.676 (giảm 6.000 con so cùng kỳ). Tình hình dịch bệnh trên đàn gia
súc, gia cầm được kiểm soát tốt, tuy nhiên việc tái đàn heo sau dịch tả heo Châu
Phi còn chậm do giá heo giống cao, nguồn cung cấp giống hạn chế và chưa có vắc
xin phòng bệnh. Công tác tiêm vắc xin phòng bệnh được thực hiện tốt.
- Về nuôi trồng thủy sản: Tổng diện tích nuôi cá sặc rằn trong quý là 145ha
(cao hơn cùng kỳ 72,5ha), cá mẫu 5-8 con/kg giá bán dao động từ 40.000 – 42.000
đồng, với mức giá này hiện tại người nuôi lỗ 10.000-15.000 đồng.
- Về chăn nuôi ếch: Trong quý thả nuôi mới là 9.155.000 con (thấp hơn cùng
kỳ 16.865.000 con), đã thu hoạch 6.020.000 con, sản lượng 1.204 tấn (thấp hơn
cùng kỳ 750 tấn), với giá bán dao động từ 33.000-35.000 đồng/kg, người nuôi có
lãi thấp.
- Về chăn nuôi vịt tại Tổ hợp tác: Tiếp tục được duy trì với tổng đàn 99.000
con, sản lượng 1.717.050 quả/tháng, giá bán trứng bình quân 2.000đ/quả (tăng 150
đồng/quả so cùng kỳ), với giá trứng này người nuôi có lãi.
- Về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Các ngành hàng tái cơ cấu ngành nông
nghiệp tiếp tục được thực hiện tốt, huyện đã triển khai liên kết tiêu thụ trong sản
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xuất lúa hàng hóa và lúa giống với Công ty Lúa gạo Việt Nam (Vinarice). Bên
cạnh đó, các mô hình canh tác lúa lý tưởng ứng dụng công nghệ vào sản xuất được
tiếp tục thực hiện tốt, đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Về cây lúa, đến nay đã
liên kết sản xuất được 9.231,3ha, cao hơn 1.127,7ha so với cùng kỳ; ngành hàng
vịt, sen, cá sặc rằn tiếp tục duy trì, tuy nhiên chưa có liên kết tiêu thụ giữa người
sản xuất, chăn nuôi với công ty, doanh nghiệp mà chủ yếu bán qua thương lái, theo
giá thị trường. Các ngành chuyên môn huyện và xã thị trấn đang nỗ lực tìm kiếm
đầu ra cho các sản phẩm tái cơ cấu của huyện.
- Về xây dựng nông thôn mới: Trong quý huyện đã ban hành Kế hoạch số
621/KH-UBND ngày 02/02/2021 về việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao và nâng chất các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo hướng huyện
nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Trong đó, tập trung chỉ đạo các ngành và
các xã, thị trấn xác định rõ lộ trình để nâng chất các tiêu chí, hướng đến xây dựng
xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huyện nông thôn mới nâng cao. Phối hợp với
các Sở, ngành tỉnh góp ý xây dựng Đề án Vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và
Phát triển sản phẩm OCOP tại xã Mỹ Đông.
b) Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ
và du lịch
Trong quý huyện đã 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 ước đạt 375.000 triệu
đồng tăng 24.500 triệu đồng so với năm 2020, đạt 25% so với kế hoạch năm 2021.
Bên cạnh đó, để kêu gọi đầu tư, huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà
đầu tư tìm hiểu đầu tư dự án. Trong quý có 01 dự án đang triển khai xây dựng trên
địa bàn huyện: Nhà máy nước mặt Hoàng Long Phú Điền dự kiến cuối năm 2021
sẽ đưa vào hoạt động. Huyện tiếp 01 nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư nhà máy sản
xuất các sản phẩm điện tử, điện cơ của Công ty TNHH điện tử Asti tại cụm Công
nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Trường Xuân.
Về hỗ trợ đền bù, giải phòng mặt bằng Khu công nghiệp Tân Kiều, hiện còn
30 hộ chưa nhận tiền đền bù, số tiền 46,639 tỷ (13,9ha), chiếm 12,29% diện tích.
Hoạt động thương mại - dịch vụ tăng, hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu
đáp ứng nhu cầu của người dân.
Công tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh mua bán, vệ sinh ATTP
thường xuyên được thực hiện kịp thời xử lý những vi phạm. Trong quý đã kiểm tra
162 cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện 02 cơ sở vi phạm3, phạt với số
tiền 4,8 triệu đồng.
Về du lịch: Hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành tốt các quy định
trong phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du
lịch trong dịp Tết Nguyên đán và sau tết Tân Sửu năm 2021. Tổng số khách đến
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tham quan, du lịch trên địa bàn trong quý I đạt 3.668 khách, giảm 38,49% so với
cùng kỳ năm 2020. Trong quý thành lập mới 01 điểm du lịch cộng đồng (Điểm
tham quan du lịch sinh thái Hòa Đồng– xã Mỹ Đông).
c) Tài chính ngân sách
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. Ước thu ngân
sách quý I trên địa bàn huyện là 45.050 triệu đồng4 đạt 25,90% so dự toán năm;
tăng 16,90% so với cùng kỳ. Ước chi cân đối ngân sách huyện đạt 150.400 triệu
đồng đạt 23,44% so với dự toán.
Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, trong quý ước giải ngân đạt 5.283
triệu đồng/237.900 triệu đồng, đạt 2,22% dự toán được giao (cao hơn so với cùng
kỳ năm 2020). Chuẩn bị tốt cho công tác triển khai thi công các công trình xây
dựng cơ bản năm 2021.
2.2 Lĩnh vực văn hóa - xã hội
a) i o dục v đào tạo
Tổ chức cho học sinh kiểm tra học kì I nghiêm túc, an toàn, đúng quy định;
tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II theo đúng kế hoạch thời gian năm học
2020 – 2021. Chỉ đạo các trường tổ chức vui xuân đón Tết cho học sinh, giáo viên
an toàn, tiết kiệm, sau Tết thực hiện vệ sinh, bố trí nước sát khuẩn, xà phòng tại
các lớp, phòng làm việc phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức thi tuyển dụng viên
chức ngành giáo dục với 119 thí sinh tham gia tại 03 cấp mầm non, tiểu học,
THCS. Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng là trường Mầm non Tháp
Mười và Tiểu học Dương Văn Hòa, công nhận thư viện trường Tiểu học Đốc Binh
Kiều 3 đạt thư viện chuẩn, trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 đạt thư viện tiên tiến.
Tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và hội thi giáo viên tiểu học giỏi cấp tỉnh5.
b) Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao chất lượng.
Ngay từ đầu năm đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm, bệnh mới nổi, tái nổi và hoạt động kiểm soát bệnh tật. Thực hiện tốt các
biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước trong và sau Tết, Huyện đưa đi cách
ly tập trung 03 trường hợp F1, qua xét nghiệm đều âm tính, đến nay cả 03 trường
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Thu ngoài quốc doanh 14.813 triệu đồng, đạt 31,85% dự toán; Thu nhập cá nhân 6.342 triệu đồng đạt
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gia môn Karatedo) với 298 vận động viên là học sinh của các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện;
Hội thi giáo viên giỏi cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp với 12 giáo viên tham gia dự thi cấp tỉnh với 2 vòng thi: báo cáo
biện pháp góp phần nâng cao công tác giảng dạy và 1 tiết thực hành. Qua vòng 1 báo cáo biện pháp góp phần nâng
cao công tác giảng dạy đơn vị huyện Tháp Mười đạt 12/12 giáo viên

hợp đều hoàn thành cách ly và tiếp tục được theo dõi. Tình hình dịch bệnh được
giám sát chặt chẽ, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tính đến ngày 07/03/2021 là 16
ca, giảm 03 ca so với cùng kỳ, số ca mắc bệnh tay chân miệng là 46 ca, tăng 29 ca
so với cùng kỳ, bệnh Sởi 01 ca (giảm 16 ca so với cùng kỳ), Bại liệt và nghi bại
liệt 01 ca (tăng 1 ca cùng kỳ). Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được
thực hiện tốt, trọng tâm là kiểm tra các cơ sở kinh doanh mua bán thuốc tây, dụng
cụ y tế, đã kiểm tra 48 cơ sở, các cơ sở đều chấp hành tốt.
Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện tốt, tổng
số trẻ được sinh ra trong 3 tháng đầu năm 2021 là 244 trẻ, giảm 15 trẻ so cùng kỳ
năm 2020, trong đó số sinh con thứ ba trở lên là 08 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh là
111 bé trai/100 bé gái. Thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia
bảo hiểm y tế, ước cuối quý I tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,67% dân số
thường trú.
c) Hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thanh
Công tác tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là
tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống truyền
thanh, Trang thông tin điện tử huyện được thực hiện tốt. Đoàn kiểm tra liên ngành
huyện tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh treo các bảng quảng cáo
đúng vị trí, khi hết hạn quảng cáo phải tháo gỡ các băng rol, áp phích đúng thời
gian, thay thế bằng băng rol, pano, áp phích mới; nhắc nhở 15 cơ sở kinh doanh
trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo các
điều kiện kinh doanh khác theo quy định.
Về hoạt động văn hóa, văn nghệ: Đã tổ chức lưu diễn ở 13 trường THCS
trên địa bàn huyện và tại các xã, thị trấn phục vụ cho nhân dân trong địa bàn
huyện6. Công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa được quản lý, duy trì thực
hiện đúng quy định. Công tác xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn
văn hóa được thực hiện tốt, đến nay có 113 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa năm 2020 và có 07 chợ đạt chuẩn nông thôn mới, 01 chợ đạt chuẩn
văn minh đô thị (Chợ Tháp Mười).
Hoạt động thể thao: Tổ chức Hội thao cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động; Tổ chức giải bóng đá cán bộ, công chức, viên chức, kết quả xã Mỹ
Quí đạt giải I; Khối Công an – Quân sự đạt giải II Khối Đảng – Đoàn thể và thị
trấn Mỹ An đồng giải III; Tham gia giải cờ vua tỉnh tổ chức kết quả đạt 2 HCV, 8
HCB, 3 HCĐ.
d) An sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo
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 ứng.
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Đã dàn dựng 2 chương trình, 39 buổi biểu diễn tại 13 trường THCS và 13 xã thị trấn có trên 13.650 lượt
người xem với chủ đề "Môi trường; kết hợp chiếu phim tuyên truyền mừng Đảng mừng Xuân, gắn với chào mừng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và kỉ niệm 40 năm thành lập huyện Tháp Mười; Tổ chức hội thi tiếng hát
hay THPT huyện Tháp Mười.

Trong quý huyện đã thực hiện tốt chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách; tổ
chức cấp quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ
xã hội được thực hiện chu đáo, đầy đủ đúng theo quy định7. Thực hiện tốt những
nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác vận động lao động đi làm việc trong và
ngoài tỉnh, vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đến nay đã giới
thiệu lao động đi làm việc làm trong và ngoài tỉnh được 1.659/5.500 lao động đạt
30,16%; có 20/150 lao động xuất cảnh đạt 13,33% kế hoạch và 81 lao động đã trúng
tuyển chờ đi. Tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt giải pháp giảm
nghèo, lồng ghép với các chương trình, đề án giảm nghèo trên địa bàn huyện, đến
nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện (cuối năm 2020) giảm còn 1,89% (662 hộ), giảm
0,56% so với năm 2019; triển khai thực hiện hội nghị hộ nghèo đầu năm, nhằm
chuẩn bị dự kiến thoát nghèo cuối năm 2021. Tiến hành cấp thẻ BHYT cho các đối
tượng chính sách hộ nghèo, cận nghèo đúng quy định8.
Thực hiện tốt công tác quản lý lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp
của dịch bệnh Covid-19. Các công ty, doanh nghiệp thực hiện tốt trong công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19, đến nay tình hình lao động ở các doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất ổn định.
đ) Công t c bảo vệ môi trường
Tình hình thu gom rác thải được thực hiện tốt, huyện đang 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, nhiều mô hình, cách làm hay
về bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện, bước đầu nhận được sự đồng tình,
ủng hộ của người dân. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm
về môi trường cũng được tăng cường. Trong quý đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng Tháp ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông
Nguyễn Văn Sơn, ngụ Ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng
Tháp về hành vi hủy hoại đất (bán lớp đất mặt).
2.3 Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quốc
phòng - an ninh
a) Công tác cải cách hành chính
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 hiện9. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ
phận Một cửa huyện tiếp tục thực hiện tốt.
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Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ nguồn trung ương, tỉnh và huyện đã thăm tặng quà 6.486 phần
cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 4.264 triệu đồng; quà cho thương binh, gia đình
liệt sĩ, người có công 6.541 suất, tổng số tiền 1.984 triệu đồng; tặng 932 phần quà cây mùa xuân cho trẻ em nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn số tiền 245 triệu đồng; thăm sở xã hội Hưng Phước Thành xã Mỹ Quí và tặng quà với số tiền
3 triệu đồng; tặng quà cho 6 người nghiện đang điều trị tại cơ sở, với tổng số tiền là 1,5 triệu đồng.
8
Cấp 2.001 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo,2.349 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo.
9
Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 15/01/2021 về cải cách hành chính huyện năm 2021; Kế hoạch số
6101/KH-UBND ngày 30/12/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục

Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính
năm 2021 được huyện thực hiện kịp thời, đến nay các ban, ngành huyện, UBND
các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch thực hiện. Qua đó các cơ quan, đơn vị thực
hiện tốt công tác rà soát, cập nhật, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ
chức đúng quy định. 100% TTHC cấp huyện được công khai tại Bộ phận Một cửa
huyện, Trang thông tin điện tử Tháp Mười; 100% TTHC cấp xã được công khai tại
Bộ phận Một cửa cấp xã.
Trong quý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn đạt trên 98%, còn trễ hạn
hồ sơ trên lĩnh vực đất đai; các hồ sơ trễ hẹn đều có gửi thư xin lỗi cho tổ chức, cá
nhân, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 2,73% (64/2.347). Tuyên truyền rộng
rãi Tổng đài 1022 đến Nhân dân trên địa bàn nắm bắt thông tin với nhiều hình
thức; công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quy định
thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc.
b) Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Tiếp tục được thực hiện tốt, trong quý, đã tiếp 157 lượt có 173 người (huyện
tiếp 87 lượt, 103 người; xã tiếp 70 lượt, 70 người) đến khiếu nại, kiến nghị, phản
ánh. Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND
huyện đã nhận 14 đơn, đưa ra giải quyết 11 đơn, tồn 03 đơn. Tổng số đơn thuộc
thẩm quyền của cấp xã nhận 57 đơn (cũ chuyển sang 26 đơn, mới nhận 31 đơn), đã
giải quyết 44 đơn, tồn 13 đơn.
Nhận và tổ chức thực hiện xong 03 quyết giải quyết khiếu nại, tranh chấp
của tỉnh. Công tác hòa giải cơ sở được duy trì, tổ hòa giải cấp xã tiếp nhận 29 đơn,
đưa ra hòa giải 29 đơn (hòa giải thành 25 đơn, đạt tỷ lệ 86,20%, không thành 04
đơn).
c) Bảo đảm quốc phòng - an ninh
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. Từ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa
bàn ổn định; tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm so cùng kỳ10, các vụ việc
được Công an huyện đã và đang xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.
Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được tăng cường tổ chức tuần
tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT đường bộ trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tai nạn
giao thông đường bộ xảy ra 03 vụ - 03 người chết, giảm 02 vụ – 03 người chết so

hành chính trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 29/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục
hành chính trên địa bàn huyện năm 2021.
10
Tội phạm TTXH xảy ra 7 vụ - 16 đối tượng, giảm 01 vụ so cùng kỳ; Tội phạm ma tuý xảy ra 07 vụ - 10
đối tượng, giảm 04 vụ; Tội phạm về kinh tế, buôn lậu, tham nhũng xảy ra 3 vụ bằng với cùng kỳ năm 2020; Tội
phạm vi phạm về pháp luật môi trường xảy ra 03 vụ - 07 đối tương, tăng 03 vụ so cùng kỳ năm 2020; trên lĩnh vực
tệ nạm xã hội xảy ra 05 vụ - 74 đối tượng, giảm 02 vụ so cùng kỳ năm 2020; tình hình cháy nổ không xảy ra.

với cùng kỳ. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách
an toàn, tránh vượt không đúng quy định.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên huyện không tổ chức
Lễ Hội tòng quân như các năm trước. Tuy nhiên, huyện tổ chức lễ giao quân ngắn,
gọn an toàn đảm bảo chỉ tiêu giao cụ thể: Năm 2021 huyện đã giao 127/127 quân đạt
100% chỉ tiêu. Trong đó, nghĩa vụ Quân sự 99 quân (Bộ CHQS tỉnh là 59 quân; Lữ
đoàn Phòng không 226/QK9 là 40 quân), nghĩa vụ Công an 28 quân (gồm các đơn
vị: Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Trại giam
Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bộ Công an). Đa số các Tân binh năm
nay là Đoàn viên, tuổi đời từ 18 – 24 tuổi, trình độ văn hóa từ lớp 8 đến Trung cấp
và Cao đẳng, trong đó có 11 thanh niên tình nguyện.
3. Công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Trong quý, Ủy ban bầu cử huyện đã họp triển khai, chuẩn bị chu đáo cho công
tác bầu cử như thành lập các tiểu ban, triển khai các văn bản của Trung ương và Kế
hoạch về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, định hướng cơ cấu, thành phần, số lượng đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn. Theo đó, cơ cấu, thành phần, số lượng
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 33 đại biểu có 11
đơn vị bầu cử và cấp xã là 364 đại biểu với 88 tổ bầu cử. Mỗi xã, thị trấn có từ 25 đến
30 đại biểu cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ
2021-2026 thuộc 5 nhóm gồm: khối Đảng, khối Nhà nước, Lực lượng vũ trang, Mặt
Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, Ấp và các thành phần khác. Tổ chức
thành công Hội nghị hiệp thương lần 1 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Thành lập
11 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Hiện huyện đang tổ chức lấy ý kiến cử tri
nơi cư trú và nơi công tác của người ứng cử và tiếp tục thực hiện công tác bầu cử theo
kế hoạch và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh.
4. Đánh giá chung
Trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức năm 2021, ngay từ
đầu năm, huyện đã chủ động đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa 17 kế hoạch
thực hiện các nhiệm vụ, tập trung nhiều giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, điều hành phát
triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19,
huyện tập trung các giải pháp giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân trên địa
bàn huyện. Các ban, ngành huyện; các xã, thị trấn đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực
hiện cùng với sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nên tình hình
kinh tế - xã hội của huyện trong quý tiếp tục được duy trì phát triển; đời sống sinh
hoạt, sản xuất của Nhân dân được ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Tuy nhiên, còn những tồn tại, hạn chế như sau:
Việc liên kết tiêu thụ các ngành hàng tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện
như: Vịt, ếch, cá sặc rằn gặp nhiều khó khăn, chưa tìm được đầu ra ổn định. Diện
tích trồng sen giảm mạnh do giá thu mua thấp, người trồng không có lãi.

Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp, đặc biệt một số xã chưa phát
sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.
Công tác phối hợp trong phòng ngừa, xử lý bạo lực học đường ở một số đơn
vị chưa chặt chẽ (giữa địa phương, nhà trường và gia đình học sinh) nên khi vụ
việc xảy ra công tác thông tin, xử lý vụ việc còn lúng túng.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU QUÝ II
1. Đẩy mạnh rà soát khắc phục hạn chế trong xây dựng nông thôn mới nâng
cao năm 2020, duy trì và nâng cao chất lượng của các tiêu chí xã nông thôn mới
nâng cao, huyện nông thôn mới nâng cao đã đạt; thúc đẩy thành lập Vườn ươm
khởi nghiệp nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP.
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 vụ Hè Thu năm 2021; 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, trọng tâm là ngành hàng mít.
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
trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế... 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. Tăng cường phối hợp chặt
chẽ giữa các ngành trong phòng ngừa bạo lực học đường; giáo dục học sinh về kỹ
năng sống, kỹ năng ứng xử xã hội.
8. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao
động; tăng cường công tác quản lý lao động tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản
xuất, kinh doanh để ổn định lao động, sản xuất trong tình hình phòng, chống dịch
bệnh Covid-19. Kịp thời cứu trợ đột xuất do thiên tai, hoả hoạn xảy ra trên địa bàn
đúng theo quy định.
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. Tiếp tục tuyên truyền theo định hướng của Sở Thông tin và Truyền
thông tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội
đồng nhân dân các cấp và Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm
2021, phòng cháy chữa cháy rừng.
11. 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.
12. 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.
Tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường
thủy trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm về trật tự an
toàn giao thông; triển khai các kế hoạch phòng, chống ma túy; đấu tranh phòng
chống các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phục vụ tốt cho bầu
cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp .
Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện quý I, nhiệm vụ
quý II năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./.
Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- CT, PCT/UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC (Thiên).
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