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BÁO CÁO
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về kinh tế
a) Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cây lúa: Vụ Đông Xuân 2020-2021 đã xuống giống dứt điểm
37.058,1ha/36.760,2ha đạt 100,81% so với kế hoạch, đã thu hoạch 14.966ha,
năng suất bình quân 7.11 tấn/ha, còn lại lúa đang ở giai đoạn: Đẻ nhánh 522,2ha,
làm đòng 347,9ha, trổ chín 21.222ha. Vụ Hè Thu 2021 xuống giống được
2.032,8ha/36.957,6ha đạt 5,5% so với kế hoạch, lúa đang giai đoạn mạ.
Cây màu: Vụ Đông Xuân 2020-2021 xuống giống được 213,3/275,9ha,
đạt 77,31% so với kế hoạch. Trong đó diện tích trồng sen 159,3ha, dưa hấu
34,5ha, còn lại các loại cây màu khác. Đã thu hoạch 34,5ha dưa hấu năng suất
đạt 25,77 tấn/ha; cây sen đang thu hoạch 159,3ha.
Chăn nuôi: Nuôi gia súc gia cầm ổn định với tổng đàn gia súc (heo, trâu,
bò) khoảng 13.338 con, tổng đàn gia cầm (gà, vịt) khoảng 436.094 con; công tác
phòng, chống dịch bệnh được duy trì, thực hiện thường xuyên nhất là trước Tết,
dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi xảy ra tại ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí đã được
kiểm soát Tình hình tái đàn heo sau dịch bệnh 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. Nuôi trồng thủy sản được duy trì, trong tháng người dân duy trì số lượng
thả nuôi mới, trong đó cá sặc rằn 40ha, ếch 2.960.000 con.
Nông thôn mới: Huyện chỉ đạo các xã chủ động triển khai thực hiện các
công trình cơ sở hạ tầng nông thôn từ các nguồn vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ,
cũng như các nguồn vốn lồng ghép khác. Ngoài ra, cùng với không khí đón chào
Xuân mới huyện đã tổ chức phát quang cây xanh, chỉnh trang hàng rào cổng ngõ
nông thôn, lộ nông thôn xanh, sạch, đẹp. Tổ chức tiếp đoàn thẩm định của tỉnh
về các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại 02 xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông, qua
đánh giá các xã cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quy
định.
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Huyện đã bổ sung ngành hàng mít vào các
ngành hàng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay đang lập hồ sơ đăng ký 25
mã số vùng trồng cho cây mít với diện tích trên 720ha; Diện tích liên kết tiêu thụ
lúa tiếp tục được duy trì, vụ Đông Xuân đạt 6.431,3ha; Tổng đàn vịt ở 3 Tổ hợp
tác nuôi vịt rọ là 100.700 con, tăng 15.000 con so với tháng trước, tuy nhiên số
lượng vịt chạy đồng còn cao với hơn 86.200 con; Tổ hợp tác nuôi cá Sặc rằn ở
xã Láng Biển (VietGAP), Tổ hợp tác nuôi ếch xã Đốc Binh Kiều (VietGAP)
hiện vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định. OCOP: Huyện có 5 sản phẩm đạt 3 sao
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gồm: Khô cá sặc rằn của Cơ sở Dân Mập và Cơ sở Hùng Hồng; Hạt sen tươi,
Hạt sen sấy, Củ sen cắt lát của Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Ðại
Việt, đến nay huyện đã có 11 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao.
b) Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 126 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với cùng
kỳ năm 2020, đạt 8,4% so với kế hoạch năm. Nhà máy sấy, xay xát và lau bóng
gạo Chơn Chính và siêu thị Co.op-Mart đưa vào hoạt động. Các công ty, doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn hoạt động ổn định, đang tập trung
tăng cường sản xuất hàng hóa cung ứng cho thị trường trong dịp tết Nguyên đán
2021, tình hình công nhân lao động tại các Công ty, Doang nhiệp, cơ sở sản xuất
kinh doanh trên địa bàn vẫn ổn định.
Công tác thu hút đầu tư: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất các sản phẩm
điện tử, điện cơ tại huyện Tháp Mười của Công ty TNHH điện tử Asti và Dự án
Nhà máy cấp nước Đốc Binh Kiều được huyện thống nhất chủ trương đầu tư.
Chuẩn bị cho tết Nguyên đán năm 2021 huyện đã chủ động sắp xếp, bố trí
các hộ kinh doanh, mua bán hàng hóa tại các chợ ổn định, tạo điều kiện thuận
lợi, trật tự trong việc mua bán tại các khu vực chợ. Các Doanh nghiệp thu hoa
chi chợ đang tiến hành kẻ lô số theo sơ đồ, tiến hành cho bốc thăm các ngành
hàng mua bán tại chợ tết.
Khu Du lịch cộng đồng Đồng Sen Tháp Mười thu hút khách đến tham
quan vui chơi giải trí và chụp ảnh lưu niệm. Lễ hội Gò Tháp rằm tháng 11 âm
lịch tổ chức mở cửa cho khách tham quan viếng và cúng 01 ngày, công tác
phòng chống dịch Covid-19 tại lễ hội được đảm bảo an toàn.
e) Về Tài chính: Công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo theo dự
toán. Thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 18/01/2021 là 6.327 triệu
đồng1, đạt 3,63% dự toán năm, chi cân đối ngân sách 15.580 triệu đồng, đạt
2,93% dự toán năm.
d) Đầu tư phát triển hạ tầng: Huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị khẩn
trương 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 2021. Tập trung duy tu, sửa chữa các
tuyến đường hiện hữu đảm bảo lưu thông an toàn trước, trong và sau Tết. Tập
trung giải ngân vốn đầu tư năm 2020, đến nay được 350.652/386.687 triệu đồng,
đạt 90,14%.
2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
a) Giáo dục – Đào tạo
Thực hiện thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục có 119 thí sinh tham
dự. Hướng dẫn các trường nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo chủ
trương tiết kiệm, lành mạnh; tổ chức giáo viên, nhân viên và người lao động trực
các ngày nghỉ để giải quyết công việc đột xuất, đảm bảo an toàn cơ quan, phòng
chống cháy nổ tại đơn vị.
1
Thu ngoài quốc doanh 1.457 triệu đồng, đạt 3,13% dự toán; thu phí, lệ phí 906 triệu đồng, đạt 9,53% dự toán, lệ phí trước bạ 899
triệu đồng, đạt 4,08% dự toán, thuế TNCN 1.026 triệu đồng, đạt 4,66% dự toán, thu TSDĐ 1.782 triệu đồng, đạt 2,97% dự toán, thu khác
258 triệu đồng, đạt 2,28% dự toán.
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Chỉ đạo các trường tổ chức kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2020-2021 an toàn
nghiêm túc, đúng quy chế. Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nhỏ và công tác xây
dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp; Kiểm định chất lượng, duy trì và
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
b) Lao động, việc làm: Huyện tập trung tuyên truyền, vận động lao động
nữ dự phỏng vấn để được tuyển chọn đi làm việc ở Đài Loan và đăng ký các lớp
đào tạo nghề năm 2021.
c) Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Triển khai kế hoạch thăm và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho
các đối tượng chính sách. Đồng thời chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ huyện và các
nhà bia ghi tên liệt sĩ ở các xã, thị trấn chuẩn bị đón Tết; cấp 100 phần quà cây
mùa xuân do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ.
Tình hình dịch bệnh được giám sát chặt chẽ, số bệnh nhân mắc sốt xuất
huyết không tăng so với cùng kỳ2, số ca mắc bệnh tay chân miệng là 17 ca, tăng
8 ca so với kỳ năm trước3. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được
tiến hành thường xuyên, cấp giấy nhận cho 02 cơ sở đủ điều kiện ATTP. Đoàn
kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đang tiến hành Tổ chức
kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ở các
xã, thị trấn. Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện
tốt, tính đến nay tổng số sinh trong tháng là 115 trẻ, không có trường hợp sinh
con thứ 03 trở lên. Tỷ số giới tính khi sinh là 112 bé trai/100 bé gái. Tổng biện
pháp tránh thai đã thực hiện là 557 trường hợp, đạt 4,86 % so với kế hoạch năm.
Tiếp tục tuyên truyền vận đồng người dân tham gia BHYT ở các xã, thị trấn, đến
nay tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,47%.
d) Văn hóa, thể dục thể thao, truyền thanh
Nhằm tạo không khí vui xuân đón tết Tân Sửu năm 2021, huyện đã tổ
chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ nhân dân như: Tổ chức
hội thao công nhân viên chức lao động mừng Đảng - mừng Xuân, các hoạt động
chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện; thực hiện lưu diễn phục vụ nhân
dân các xã, thị trấn; phục vụ tết Quân - Dân tại xã Hưng Thạnh.
Ngoài ra, huyện cũng tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan thông
qua các cổng chào, pano, áp phích, cờ màu... trên các trục đường chính; Bên
cạnh đó, huyện đã chuyển phát đầy đủ các chương trình tuyên truyền Tết của
Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Tháp. Tăng cường 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 công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo
phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn cho khách đến địa phương.
3. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, quốc phòng – an ninh

Tính đến ngày 17/01/2021 là 06 ca, cụ thể: Phú Điền 02 ca, Đốc Binh Kiều 01 ca, Hưng Thạnh 01 ca, Mỹ Đông 01 ca, Mỹ Hòa 01 ca.
Tính đến ngày 17/01/2021 là 17 ca, cụ thể:Thanh Mỹ 05 ca, Tân Kiều 04 ca, Láng Biển 02 ca, Hưng Thạnh 02 ca, Mỹ Quý 01 ca,
Mỹ An 01 ca, Trường Xuân 01 ca, Thị trấn Mỹ An 01 ca.
2
3
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Các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung triển
khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. 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.
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện tốt.
Trong tháng, đã tiếp 45 lượt có 47 người (huyện tiếp 22 lượt, 24 người; xã tiếp
23 lượt, 23 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 07 đơn (cũ
chuyển sang 01 đơn, mới nhận 06 đơn), đưa ra giải quyết 07 đơn. Tổng số đơn
thuộc thẩm quyền của cấp xã nhận 25 đơn (cũ chuyển sang 15 đơn, mới nhận 10
đơn), đã giải quyết 09 đơn, tồn 16 đơn. Thực hiện xong 03/03 quyết định giải
quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện. Không phát sinh quyết định giải
quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp của tỉnh. Các Tổ hòa giải ở cơ sở nhận 13
đơn, đưa ra hòa giải 13 đơn (hòa giải thành 11 đơn, đạt 84,6%, hòa giải không
thành 02 đơn) .
Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao
thông đường bộ trên địa bàn huyện, kịp thời sửa chữa cầu, đường xuống cấp,
triển khai sơn sửa, làm mới một số biển báo an toàn giao thông. Trong tháng
không xảy ra trường hợp nào về tai nạn giao thông; tình hình tội phạm về trật tự
xã hội, tệ nạn xã hội và trong lĩnh vực kinh tế được đảm bảo ổn định.
4. Đánh giá chung
Trong tháng huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các văn bản của Nghị
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ X và các Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân huyện, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) và kế hoạch năm 2021.
Tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan, an ninh trật tự, quốc
phòng an ninh được giữ vững, đặc biệt là công tác kiểm soát dịch COVID-19
được thực hiện tốt. Tuy nhiên một số ngành hàng tái cơ cấu ngành nông nghiệp
chưa tìm được đầu ra ổn định, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi còn diễn biến
phức tạp.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÁNG 02 NĂM 2021
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức
thành công họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu và Hội thảo phát huy
thành tựu 40 năm, xây dựng huyện Tháp Mười thành huyện nông thôn mới nâng
cao.
2. Tập trung theo dõi thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 và xuống
giống vụ Hè Thu năm 2021. Theo dõi, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời tình
hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
3. Tiếp tục thực hiện 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.
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4. Tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự.
5. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên
môn học kỳ II năm học 2020-2021. Tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra nhằm
giúp các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, kịp thời điều chỉnh, xử lý
những hạn chế, tiêu cực trong nhà trường. Tăng cường công tác quản lý dạy
thêm và học thêm. Tổ chức các Hội thi cấp huyện và tham gia các hội thi cấp
tỉnh theo đúng kế hoạch thời gian năm học.
6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm
cho người lao động, vận động lao động trong độ tuổi tham gia lao động. Triển
khai kế hoạch thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền
vững năm 2021.
7. Duy trì công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa,
quảng cáo trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền các giải
pháp bảo đảm an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, thực hiện
các giải pháp phòng chống cháy nổ và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ
quốc.
8. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở
chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Theo dõi sát tình hình các
bệnh truyền nhiễm, bệnh tay chân miệng, dịch tả, đặc biệt là bệnh sốt xuất
huyết. Tiếp tục kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Phối hợp với
Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện phát triển
BHYT ở các xã, thị trấn.
9. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục xây dựng và tháo gỡ
những khó khăn. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn huyện.
10. Tập trung lực lượng giám sát, nắm tình hình trên các lĩnh vực an ninh
nội bộ, an toàn giao thông; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,
chống buôn lậu, vận chuyển hàng nhập lậu, gian lận thương mại.
Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 của Ủy ban nhân
dân huyện Tháp Mười./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH &ĐT tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ban, ngành huyện;
- UB MTTQVN huyện;
- CAH; BCHQSH;
- Chi cục Thống kê huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Các CVNC;
- Lưu: VT, NC(Thiên).

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

Lê Văn Ngọt
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