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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHÂU THÀNH 

 

         Số:          /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Châu Thành, ngày 12   tháng  8    năm 2020 

 
 

         
BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020  

và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 
 

 

Kính gửi: 

- UBND tỉnh Tây Ninh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục thống kê tỉnh Tây Ninh. 

 

Thực hiện Công văn số 5256/VP-TKTH ngày 27/07/2020 của Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về việc xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND huyện Châu Thành báo cáo tình hình thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội năm 2021 như sau: 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 03/12/2019 của Ban chấp hành 

Đảng bộ Huyện ủy về Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Nghị quyết số 12/NQ-

HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2020, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI NĂM 2020 

 Thực hiện Nghị quyết của huyện ủy về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, cùng kinh nghiệm, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển 

kinh tế - xã hội của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở; sự đoàn kết, quyết tâm của 

toàn đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong năm 2020, huyện Châu Thành đạt được 

nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với 

tốc độ khá, tập trung nguồn lực trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm thực hiện. Đời sống vật chất, tinh 

thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng 
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cố, giữ vững. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến 

tích cực, tiến bộ. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong 

quá trình thực hiện như thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; giá cả một 

số hàng hóa thiết yếu tăng cao; giá cả nông sản không ổn định làm ảnh hưởng đến 

sản xuất và đời sống của nông dân; quy mô ngành thương mại–dịch vụ nhỏ lẻ; phát 

triển công nghiệp, sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 

nông, lâm nghiệp còn hạn chế. 

II. KẾT QUẢ ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU (ước đạt 14/14 chỉ 

tiêu): 

1. Chỉ tiêu kinh tế: ước đạt 7/7 chỉ tiêu  

- Tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu ƯTH: 11.411.585 triệu 

đồng, đạt 100% SKH, tăng 8,12% SCK (NQ tăng 8,12%). Trong đó: GTSX nông - 

lâm - thủy sản ƯTH: 4.336.583 triệu đồng, tăng 1,08% (NQ tăng 1,08%); GTSX 

công nghiệp - xây dựng ƯTH: 5.400.577 triệu đồng, tăng 13,69% (NQ tăng 13,69 

%); GTSX thương mại - dịch vụ ƯTH: 1.674.425 triệu đồng, tăng 10,61% (NQ 

tăng 10,61%). 

- Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 183.008 triệu đồng, đạt 100% so 

dự toán tỉnh (182.550 triệu đồng), đạt 100 % so dự toán huyện phấn đấu (183.000 

triệu đồng), tăng 109 % so cùng kỳ.  

- Ước chi ngân sách địa.phương: 767.727 triệu đồng/693.939 triệu đồng, đạt 

111% so dự toán huyện, bằng 94% SCK (818.206 triệu đồng).   

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 60.020,06 ha (NQ 60.000 ha). 

2. Chỉ tiêu văn hoá-xã hội: đạt 4/4 chỉ tiêu 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: thực hiện giảm 0,5% (NQ giảm 0,5%).  

- Số bác sỹ, số giường bệnh bình quân trên vạn dân:  

 + Tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân: 4,95/1 vạn dân (NQ 4,95/1vạn dân) 

 + Số giường bệnh: 16,52/1 vạn dân (NQ 16,52/1 vạn dân)  

- Số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập: 

  + Giáo dục mầm non 5 tuổi: 15/15 xã - thị trấn (đạt 100% NQ). 

  + Giáo dục tiểu học: 15/15 xã-thị trấn (đạt 100% NQ). 

  + Giáo dục trung học cơ sở: 15/15 xã-thị trấn (đạt 100% NQ). 

- Số lao động có việc làm tăng thêm: 2.000 lao động (NQ trên 2.000 lao động). 

3. Chỉ tiêu về môi trường: đạt 3/3 chỉ tiêu  

- Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh: 99,4% (NQ 99,4%). 

- Tỷ lệ hộ dân cư ở nông thôn sử dụng điện sinh hoạt: 100% (NQ 99,9%). 
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- Xây dựng nông thôn mới: xã Phước Vinh và Hòa Thạnh đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020, nâng lên 07 xã đạt NTM. Tiêu chí bình quân 17,14 tiêu chí/xã. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Về kinh tế 

1.1. Sản xuất nông-lâm-thủy sản: 

- GTSX nông - lâm - thủy sản ƯTH: 4.336.583 triệu đồng, tăng 1,08% (NQ 

tăng 1,08%). 

a. Về trồng trọt: 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 60.020,06 ha (NQ 60.000 ha), đạt 

100,03% SKH, bằng 99,75% SCK. Diện tích cây lâu năm 7.897 ha, trong đó cao 

su 7.500 ha, đạt 97,81% SCK. 

Tình hình sâu bệnh: Diện tích nhiễm giảm trên các loại cây trồng, mức độ 

nhiễm nhẹ, trừ cây mì SCK. Trên cây lúa 3.584ha, bằng 68,2% so CK (rầy nâu, sâu 

cuốn lá, đục thân, đạo ôn, bọ trĩ, cháy bìa lá, chuột cắn phá..);cây mì: bị nhiễm bệnh 

10.861 ha, tăng 27,2 % SCK (bệnh khảm lá, nhiễm nhện đỏ); cây rau: nhiễm 3.311 

ha, bằng 77,9% SCK. 

Việc cấp giấy chứng nhận mô hình VietGAP trên địa bàn huyện có chuyển 

biến tích cực1. 

b. Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, không phát hiện 

dịch bệnh; Giá cả thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tăng giảm thất thường so cùng 

kỳ; công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ được 

thực hiện thường xuyên; công tác phòng ngừa dịch bệnh được chú trọng2.  

c. Lâm nghiệp: Đã triển khai phương án phòng chống cháy rừng mùa khô 

2019-2020, triển khai cày chống cháy 53,3ha, phát dọn đường băng cản lửa 18,27 

ha. Tổ chức 66 đợt/340 lượt người phối hợp tuần tra kiểm soát quản lý, bảo vệ rừng 

và phòng, chống rừng được thực hiện thường xuyên, không để xảy ra cháy rừng; 

Xử lý 03 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, phạt 16 triệu đồng.  

d. Thủy lợi: Hệ thống thuỷ lợi được sửa chữa, nạo vét thường xuyên với tổng 

khối lượng 371,32 m3, phát cỏ vớt rong, điều tiết nước kịp thời đáp ứng tưới cho 

sản xuất. Hợp đồng tưới 03 vụ Đông xuân-Hè thu- Mùa ước 26.524ha/21.373 hộ 

tăng 0,23% SCK. Xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đến nay 

                                                 
1
 Cây rau tại xã Biên giới, Thành Long: 26,1ha/18 hộ; trên cây ăn quả xã Hoà Thạnh và Ninh Điền, diện 

tích 51ha/21 hộ; đang đánh giá chứng nhận mô hình GLobalGAP trên rau tại xã Thái Bình: diện tích 1,8 

ha/09 hộ; Tập huấn phòng trừ dịch hại trên cây trồng 16 lớp; chuẩn bị triển khai các mô hình trình diễn 

khuyến nông: thâm canh xoài 1ha/1 hộ/Hòa Hội, thâm canh mít 02ha/1 hộ/Long Vĩnh, thâm canh bưởi 

2ha/2 hộ/Ninh Điền), mô hình Lúa chất lượng VietGAP 70ha (Hòa Hội, An Bình), Mô hình nuôi cá rô 

phi 0,35ha/1 hộ (Trí Bình). 
2Thực hiện tiêm phòng đợt 1/2020:Lở mồm long móng 6.650 liều/6.650, đạt 100%; Tụ huyết trùng 5.500 

liều/5.500 liều, đạt 100%, Heo tai xanh 100 liều/100 liều, đạt 100%, Dịch tả heo 140 liều/150, đạt 93%; 

Dại chó 308 liều/320, đạt 96%, cúm gia cầm 75.000 liều đạt 100%. Tiêm phòng bổ sung:  Lở mồm long 

móng 3.775liều/9.850, đạt 38%, 5.000 liều đàn gà-vịt thịt phục vụ xuất tỉnh; tiêu độc thường xuyên 

48.000m2 cơ sở giết mổ, 1.600m2 cơ sở ấp nở trứng, 54 chuyến xe. 



4 

 

đã giải tỏa 140 vụ, lập biên bản xác định hiện trạng vi phạm 114 vụ, số vụ còn lại 

tiếp tục xử lý. 

đ. Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 182,22 giảm 77,78 ha SCK, có 14 

hộ/ 53.850m2sản xuất cá giống, có 65 bè /1.196 m3/46 hộ. Phần lớn diện tích nuôi 

quãng canh, nhỏ lẻ, rải rác ven sông Vàm Cỏ Đông, các kênh thủy lợi, giống cá 

nuôi giá trị kinh tế không cao. 

e. Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai:  

Thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay: mưa lớn và giông lốc gây thiệt hại 

06 căn nhà và ngập úng 1,9 ha hoa màu. Ước thiệt hại 325 triệu đồng. Huyện đã 

quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để các hộ bị thiệt hại ổn định cuộc sống 3. 

1.2. Công nghiệp - Xây dựng: 

- GTSX công nghiệp - xây dựng ƯTH: 5.400.577 triệu đồng, tăng 13,69% 

(NQ tăng 13,69%). 

- Về công tác khuyến công: Đã phê duyệt đề án khuyến công quốc gia cho 

Công ty hạt điều Thảo Nguyên, xã Thái Bình, với đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

tiên tiến trong chế biến hạt điều. 

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư (có phụ lục báo cáo chi tiết kèm theo). 

Quy hoạch xây dựng: Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư -thương mại dịch 

vụ Thanh Điền 17ha 85; Quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực đất lập trang trại chăn 

nuôi heo công nghệ cao tại xã Hòa Thạnh; Quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở phát 

triển mới thương mại thị trấn Châu Thành.  

Về xây dựng: thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 22 công trình, tổng 

mức đầu tư 5.437,028 triệu đồng, cắt giảm 1.497,356 triệu đồng, thẩm định điều 

chỉnh và phát sinh 25 công trình; kiểm tra nghiệm thu và xử lý công trình trước khi 

đưa vào sử dụng 30 công trình. 

Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện, đảm bảo vệ sinh đường 

phố, lắp đặt, trang trí hệ thống đèn, cây xanh, đảm bảo quản lý vận hành lưới điện, 

cung cấp điện an toàn.  

+ Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020: 216,988 tỷ đồng. Khối lượng thực 

hiện đến hết 31/7/2020 là 74,733 tỷ đồng/119.962 tỷ đồng đạt 37% KHV. Ước giải 

ngân đến cuối năm 2020 là 200,751 tỷ đồng/200,751 tỷ đồng đạt 100% KHV. 

1.3. Thương mại - dịch vụ:  

- GTSX thương mại - dịch vụ ƯTH: 1.674.425 triệu đồng, tăng 10,61% (NQ 

tăng 10,61%). 

Phối hợp Trung tâm xúc tiến Thương mại tỉnh tổ chức phiên chợ “Hàng Việt 

về nông thôn” năm 2020; Các cửa hàng tiện ích phát triển, góp phần mua bán  lẻ 
                                                 
3Hỗ trợ 02 căn nhà bị thiệt hại mỗi căn 3 triệu đồng (Hoà Thạnh), xây 01 nhà Đại đoàn kết số tiền 55 triệu 

đồng cho 01 hộ đồng bào dân tộc xã Hòa Thạnh; xã Hòa thạnh hỗ trợ 05 hộ bị thiệt hại do tốc mái nhà 

160 kg gạo; các xã phân công lực lượng hỗ trợ người dân sữa chữa lại nhà (1 căn Biên Giới).   
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ngày càng được tổ chức quy chuẩn, nhất là cửa hàng Bách hóa xanh ( 04 cửa hàng); 

Đăng ký kinh doanh năm 2020 trên địa bàn huyện ước có khoảng 375 hộ kinh 

doanh mới, đạt 82% SCK (459 hộ). 

Công tác quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, giám sát nhất là tình 

trạng đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng dịch Covid-19.  

- Hoạt động tín dụng - ngân hàng: hoạt động hiệu quả, đảm bảo khả năng 

cân đối, thanh khoản. 

1.4. Tài nguyên - Môi trường: 

Công tác quản lý môi trường: xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường 06 hồ 

sơ; kiểm tra và phối hợp kiểm tra trong lĩnh vực môi trường được 10 lượt, xử phạt 

vi phạm về lĩnh vực đất đai 05 vụ, với tổng số tiền phạt là 96 triệu đồng. 

Công tác quản lý đất đai: Triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Cho 

phép 254 trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, với tổng 

diện tích là 23.795,4 m2. Cấp 255 GCN QSDĐ lần đầu với tổng diện tích là 101,629 

ha. Tổng hợp công trình có nhu cầu thu hồi đất năm 2020. Công tác phối hợp với 

chi cục thi hành án 11 vụ, với Tòa án nhân dân huyện 13 vụ. 

Công tác đấu giá QSDĐ: Rà soát, kiểm tra lại quy trình cấp giấy QSDĐ trên 

hiện trạng đất công xã Trí Bình “đất đội thuế cũ” 335,5m2 thuộc xã Trí Bình; Thuê 

tư vấn giá đất làm cơ sở tổ chức đấu giá QSDĐ khu đất công xã An Bình 6.274,7 

m2, khu đất công xã Hòa Hội 1.140,9 m2.  

Công tác quản lý khoáng sản: Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra vị trí 

khai thác khoáng sản cát xây dựng tại đoạn sông Vàm Cỏ Đông thuộc xã Biên Giới, 

Phước Vinh của doanh nghiệp Tiến Triển; đề nghị gia hạn khai thác; kiểm tra việc 

chấp hành Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường đối với các tổ chức cá nhân 

hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Phước Vinh, Hòa Hội, An Bình, 

Long Vĩnh được đơn vị phát hiện vi phạm, xử lý.  

1.5. Công tác bồi thường, hỗ trợ các dự án trọng điểm: 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Dự án đường và cầu bến Cây Ổi, 

Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, Đường tuần tra biên giới, 

Mở rộng vòng xoay ngã tư huyện, dự án làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền 

đã được UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt phương án đã bồi thường, 

hỗ trợ cho các tổ chức và hộ dân 4. Đã tiến hành kiểm đếm hiện trạng kênh cấp 1 

qua các xã Thành Long, Hòa Hội, Ninh Điền. Công trình Đường dây 110KV Tân 
                                                 
4 Đã tiến hành chi trả tiền bồi thường dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua xã 

An Cơ 89/89 hộ; Hảo Đước: 128/128 hộ; đoạn qua xã Trí Bình: 06/06 hộ; Hòa Hội 28/28 hộ; đoạn qua 

xã Ninh Điền: 03/03 tổ chức, 45/46 hộ dân; đoạn qua xã Thành Long: 01 tổ chức, 66/67 hộ dân). Dự án 

đường và cầu bến Cây Ổi: đã hoàn thành; Dự án làm đường ra biên giới xã Ninh Điền: đã hoàn thành; Dự 

án đường tuần tra biên giới: giai đoạn 1: Đã hoàn thành; giai đoạn 2: Đoạn qua xã Hòa Thạnh và một 

phần xã Hòa Hội: tổ chức vận động dân đồng ý giao mặt bằng, nhưng chưa có đơn vị thi công.   
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Biên - Châu Thành (Suối Dộp) đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 

135/139 hộ dân; còn 04 hộ chưa đồng ý giá bồi thường. Dự án thu hồi đất công 

25,5 ha Suối Muồn: Đã đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất 47 hộ/50 hộ và 01 tổ 

chức. 

1.6. Hoạt động kinh tế tập thể: 

Đến nay có 21 HTX đang hoạt động, trong đó: 2 Quỹ TDND, 4 HTX.DV thủy 

lợi, 10 HTX.DV nông nghiệp, 01 HTX vận tải, 01 HTX chăn nuôi, 03 HTX đầu tư 

phát triển chợ.  

1.7. Xây dựng nông thôn mới: 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho công tác đầu tư xây dựng nông thôn mới xã 

Phước Vinh và Hòa Thạnh để đạt chuẩn trong năm 2020, các xã còn lại phấn đấu 

tăng 1 đến 2 tiêu chí. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí của 05 xã đạt 

chuẩn NTM: Thanh Điền, An Bình, Thái Bình, Hòa Hội, Ninh Điền; triển khai kế 

hoạch năm 2020, chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu 

chí nâng cao giai đoạn 2019-2020.  

2. Công tác nội vụ, văn hóa-xã hội: 

2.1. Nội vụ, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực: 

Củng cố, kiện toàn nhân sự lãnh đạo các phòng ban và chức danh Chủ tịch, 

Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn còn thiếu; Thực hiện chế độ chính sách về lương 

236 trường hợp; tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 41 trường hợp; miễn 

nhiệm 21 trường hợp; tặng giấy khen 313 tập thể và cá nhân; tặng danh hiệu thi đua 

248 tập thể và cá nhân. Công tác cải cách hành chính: Ban hành và tổ chức thực 

hiện kế hoạch CCHC 2020, kế hoạch khắc phục Cải cách hành chính năm 2019. 

Công tác thanh kiểm tra chuyên ngành Nội vụ, kiểm tra công vụ: 24 cuộc. Xử lý 

kỷ luật: 01 trường hợp, hình thức cảnh cáo. 

2.2. Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho gia 

đình có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo…với tổng kinh phí 4.036,2 

tỷ đồng; thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp 27/7, họp mặt đối tượng chính sách 

và Tết Nguyên đán với tổng kinh phí 4.932,4 tỷ đồng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, 

người nghèo, bảo trợ xã hội,...Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới 

và vì sự tiến bộ phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội được tổ chức thực hiện đảm bảo 

theo kế hoạch. 

Triển khai Kế hoạch giảm nghèo năm 2020. Tổ chức bàn giao 160 căn nhà. 

Trong đó: xây 21 căn nhà tình nghĩa, sữa chữa 59 căn cho hộ gia đình chính sách; 

61 căn nhà đại đoàn kết và 19 căn nhà khác cho hộ nghèo; cấp phát 1.217 thẻ BHYT 

cho trẻ em dưới 6 tuổi; 1.328 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 174 thẻ hộ 

dân tộc thiểu số; 227 thẻ BHYT cho dân di cư từ Campuchia về Việt Nam sinh 

sống; 418 thẻ BHYT vùng KT-XH đặc biệt khó khăn; 4.206 thẻ BHYT cho đối 

tượng bảo trợ xã hội; số lao động có việc làm tăng thêm 2.000 lao động; đào tạo 
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nghề cho lao động nông thôn đã thực hiện 01 lớp/30 học viên; Tổ chức Lễ phát 

động Tháng hành động Vì trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho trẻ em. Trao 

thiếp mừng thọ và quà tặng cho 97 đối tượng Người cao tuổi tròn 90 tuổi trên địa 

bàn huyện. 

Chi hỗ trợ do đại dịch Covid-19 cho người có công, đối tượng BTXH và hộ 

nghèo, cận nghèo; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, 

người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không 

đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc là 9.479 người/11.035,8 tỷ đồng.  

2.3. Hoạt động Văn hóa - Thông tin-TDTT, Truyền thanh, Thư viện: 

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, 

mừng xuân Canh Tý năm 2020, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tuyên truyền 61 năm chiến thắng Tua Hai, tuyên truyền phòng chống dịch 

Covid 19, tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc 

hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Công nhận 30.075/36.389 hộ đạt danh 

hiệu gia đình văn hóa, đạt 80,25%; ấp/khu phố văn hóa đạt 100%. Công tác kiểm tra 

các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa được tiến hành thường xuyên, góp phần 

nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT và xây dựng môi trường 

văn hóa lành mạnh ở địa phương. Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chiến lược gia đình Việt Nam; Tổ chức 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh 45 cuộc/146 lược cơ sở, nhắc nhở 04 cơ sở.  

Hoạt động thư viện: Phục vụ bạn đọc tại chỗ 5.774 lượt (huyện 2.820 lượt, tại 

cơ sở 2.494 lượt, lưu động 460 lượt); số lượng người truy cập Internet là 2.260 lượt 

(tại Thư viện huyện 1.897 lượt, tại Trung tâm VH-TT-HTCĐ các xã là 363 lượt). 

Mạng lưới truyền thanh hoạt động ổn định, đảm bảo thông tin kịp thời chính 

sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị địa phương. 

2.4. Giáo dục-đào tạo:  

Thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2018- 2021, định hướng đến năm 2025 hiện còn 63 trường 

(MG: 15, Tiểu học: 30, THCS:15, 02 trường THPT và 01 Trung tâm GDNN-

GDTX); Có 18/60 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt tỉ lệ 30%; 

 Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, ngành Giáo dục và Đào tạo đã điều 

chỉnh khung kế hoạch thời gian học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020. Tình trạng học sinh bỏ học tăng so 

cùng kỳ: TH tăng 0,4% SCK, THCS tăng 0,9% SCK.  

Duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ cập giáo dục: 15/15 xã, thị trấn; Phổ 

cập mẫu giáo MG 5 tuổi ra lớp đạt 99,9% (tăng 0,1% SCK); tỉ lệ học sinh được 

công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt tỉ lệ 100% (SCK 100%); 

tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ 100%(SCK 100%). 

2.5. Y tế, Dân số, BHXH-BHYT: 
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Đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Các chương trình: y tế 

quốc gia, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em và dân số KHH gia đình 

được duy trì theo kế hoạch; Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm xử lý 

triệt để, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn; Thẩm định tham mưu Sở Y tế cấp 

giấy phép hoạt động đủ điều kiện kinh doanh dược và đạt tiêu chuẩn GPP 32 quầy 

thuốc, kiểm tra 42 cơ sở hành nghề y; tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 248 

cơ sở; tiếp đón đoàn bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người tại 

xã Hòa Thạnh. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt 932 trẻ. 

UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng 

chống dịch Covid-19; triển khai các chỉ đạo của cấp trên, ban hành văn bản chỉ đạo 

cấp huyện, cập nhật theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay, quan tâm đặc biệt 

đối với công tác phòng chống biên giới; chỉ đạo UBND các xã biên giới thành lập các 

chốt kiểm soát đường mòn, lối mở; tổ chức các khu cách ly tập trung của huyện; chỉ 

đạo các ngành, các địa phương chuẩn bị vật chất, huy động các cấp các ngành sẵn 

sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Đến nay trên địa bàn huyện chưa phát hiện 

trường hợp nhiễm bệnh. 

Số người dân tham gia BHYT ước đạt tỷ lệ 85,5%.    

2.6. Tôn giáo, dân tộc: 

Hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, các cơ sở tôn giáo tổ chức lễ đã đăng ký 

theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Huyện tổ chức họp mặt tôn 

giáo đầu năm 2020 và đến thăm, tặng quà cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên 

địa bàn huyện nhân dịp lễ, tết của dân tộc, tôn giáo; phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh 

giải quyết các vụ việc có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn Thị Trấn, các xã Trí 

Bình, Long Vĩnh, Thái Bình…đảm bảo quy định. 

Triển khai các văn bản Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường phòng, 

chống lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. 

3. Công tác quân sự, quốc phòng, ANTT, Thanh tra, Tư pháp, đối ngoại: 

3.1. An ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội (ANCT-TTATXH): 

Tình hình an ninh trên tuyến biên giới và nội địa cơ bản ổn định, không xảy 

ra xâm nhập, cướp có vũ khí. 

Tình hình an ninh đối ngoại: xảy ra 02 vụ việc người dân Campuchia vi phạm 

trên đất giữ nguyên hiện trạng. Kết quả giải quyết: 01 vụ cho viết cam kết, 01 vụ 

đang điều tra. 

Tình hình an ninh trật tự: Tiếp nhận 70/69 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

hình sự (tăng 01 vụ SCK). Đã rõ 67 vụ 117 đối tượng đạt 96% (đạt chỉ tiêu trên 

75%), khởi tố 41 vụ 52 đối tượng, không khởi tố 01 vụ 01 đối tượng, chuyển Công 

an tỉnh thụ lý 02 vụ 03 đối tượng. Chưa rõ đối tượng 03 vụ, đã khởi tố 02 vụ. 

Tình hình trật tự ATGT: TNGT xảy ra 03 vụ, làm chết 03 người, bị thương 

02 người (giảm 01 vụ, 02 người bị thương SCK).  



9 

 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường: Bắt 42/46 vụ 

09/14 đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu (giảm 04 vụ 5 

đối tượng SCK), đã xử phạt VPHC 03 vụ 08 đối tượng/145 triệu đồng, khởi tố 01 

vụ 01 đối tương vận chuyển hàng cấm; Bắt 02 vụ 02 đối tượng khai thác đất trái 

phép (Tăng 01 vụ 01 đối tượng SCK), xử lý: lập biên bản cho viết cam kết 01 vụ, 

tiếp tục xác minh 01 vụ. 

Bắt 16 vụ 52 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đã khởi tố 

15 vụ 23 đối tượng, xử phạt VPHC 26 đối tượng; phát hiện 182 trường hợp đối 

tượng dương tính về ma tuý, xử phạt VPHC 165 đối tượng; Bắt 17 vụ 99 đối tượng 

đánh bạc, đã khởi tố 03 vụ 09 đối tượng, xử phạt VPHC 14 vụ 90 đối tượng; Gọi 

hỏi răn đe, giáo dục 442 đối tượng thù ta, đặc xá, đối tượng nghi vấn hoạt động 

phạm tội. 

3.2. Quân sự - quốc phòng: 

Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, 

quốc phòng địa phương. Triển khai thực hiện chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo công tác 

quốc phòng địa phương, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia công an, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác tuyển 

sinh quân sự và công tác phòng không nhân dân năm 2020; Triển khai xây dựng 

điểm dân cư liền kề chốt dân quân Thành Nam xã Thành Long theo kế hoạch của 

UBND tỉnh; Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 đảm bảo 100% chỉ tiêu ở cấp 

huyện, xã; Triển khai thực hiện chuẩn bị công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ năm 2021; Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Quốc phòng Bộ CHQS tỉnh 

phúc tra kết quả khắc phục sau thanh tra công tác quốc phòng địa phương năm 

2019; Thực hiện tốt công tác phục vụ đoàn kiểm tra liên Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 103/CP của 03 lực lượng Công an, 

Quân sự, Biên phòng trên địa bàn huyện. 

3.3. Công tác thanh tra và thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 

Phòng, chống tham nhũng: 

Ban hành kết luận 01 cuộc thanh tra tại Trường Mầm Non Trưng Vương và 

01 cuộc thanh tra đột xuất về quản lý đất công tại UBND xã Hòa Thạnh, đang viết 

dự thảo Báo cáo kết quả 01 cuộc thanh tra quản lý tài chính tại trường Tiểu học 

Hoàng Lê Kha, chuẩn bị triển khai cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng và 01 

cuộc thanh tra ngân sách xã Long Vĩnh. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết luận 

thanh tra năm 2016, 2017, 2019 đối với 04 kết luận5. Đã thực hiện xong 03 Kết 

luận thanh tra năm 2017, 2019, còn 01 kết luận đang tiếp tục thực hiện. 

Ban tiếp công dân huyện tiếp 30 lượt/61 người, lãnh đạo huyện tiếp dân theo 

định kỳ và đột xuất là 21 ngày/19 lượt người. Tiếp nhận 35 đơn. Đơn đủ điều kiện 

xử lý: 35 đơn, đã chuyển cơ quan chuyên môn huyện 24 đơn, chuyển cơ quan có 

thẩm quyền 05 đơn và UBND xã 06 đơn kiến nghị. 

                                                 
5 Gồm: Thanh tra tài chính xã Hảo Đước năm 2016; Thanh tra tài chính tại trường THCS Thành Long 

năm 2017; Thanh tra tài chính tại và thực hiện Quy chế dân chủ tại Trường Tiểu học Thanh Điền năm 

2019; Thanh tra tài chính tại Trường Tiểu học Gò Nổi năm 2019. 
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Thực hiện công khai tài sản thu nhập năm 2019 đúng theo qui định. Các đơn 

vị thực hiện nghiêm túc quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng theo quy 

định. 

Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không 

đúng quy định dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 chưa phát hiện trường hợp 

nào sai phạm; Ban hành Kế hoạch PCTN năm 2020 và Báo cáo minh bạch tài sản 

thu nhập năm 2019. 

3.4. Tư pháp:  

Tư pháp: Ban hành kế hoạch kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật, đã tiến hành rà soát 06 văn bản QPPL; UBND huyện công bố danh mục 

văn bản QPPL của HĐND và UBND kỳ 2014-2018 hết hiệu lực thi hành; Ban hành 

các kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, tuyên truyền 

trực tiếp 203 cuộc, có 7.455 lượt người tham dự, tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh 1.916 giờ. Công tác hòa giải cơ sở: thụ lý 92 đơn, đưa ra hòa giải 92 đơn, hòa 

giải thành 74 đơn (80,43%); kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động 2020 là 15 cuộc. 

3.5 Công tác đối ngoại: 

Duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân với chính quyền, lực lượng 

vũ trang và nhân dân Campuchia giáp biên, qua đó làm tốt công tác trao đổi thông 

tin, phối hợp xử lý có hiệu quả các vụ việc nổi lên trên tuyến biên giới, đảm bảo an 

ninh công tác phân giới cắm mốc, phối hợp bảo vệ tốt cột mốc, đường biên. Tổ 

chức họp mặt các huyện giáp biên Campuchia Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.  

4. Công tác phối hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020  

Trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết thống nhất và sự nổ lực phấn đấu của 

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết 

đề ra. Về cơ bản đã hoàn thành đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu chủ yếu, 13/13 chỉ tiêu 

ngành. Kinh tế-xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh 

vực. 

Kinh tế tăng trưởng qua các năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, kinh tế chuyển 

dịch đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn Huyện vượt mốc 100 tỷ từ năm 2018 

(137,344tỷ đ), tăng gần 50% so đầu nhiệm kỳ. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm và 

ưu tiên cho đầu tư phát triển, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, tạo được nhiều 

việc làm, thu nhập và nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các 

công trình trọng điểm của huyện được quan tâm đầu tư xây dựng, nổi bật là trung 

tâm huyện đã có siêu thị và bến xe khách; cửa khẩu Phước Tân được công bố cửa 

khẩu Quốc gia, Đặc biệt có các công trình chiến lược về kinh tế, quân sự như: dự 

án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ, xây mới các cầu nối liền qua sông, 

đường tuần tra biên giới đã và đang được đầu tư xây dựng, tạo tiền đề, nguồn lực 

mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của 

huyện. 

Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, đội ngũ CBCCVC của huyện 

luôn có ý thức, trách nhiệm trong học tập, nâng cao trình độ, ngoài số được hưởng 
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chính sách đào tạo theo quy định thì số CBCCVC tự học để nâng cao trình độ cũng 

rất cao, từ đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nâng cao chất lượng trong lĩnh vực giáo dục – đào 

tạo, chất lượng tham mưu của CBCCVC trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công của huyện. Chỉ số cải cách hành chính được cải thiện. Công tác giảm 

nghèo và giải quyết việc làm được các ngành, các cấp và nhân dân tích cực tham 

gia, hưởng ứng. Việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và nhà đại đoàn kết 

được tập trung thực hiện. Tình hình phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và đời sống 

nhân dân được cải thiện, cơ sở vật chất trường lớp, chất lượng dạy và học được 

nâng lên; chăm sóc sức khoẻ nhân dân có tiến bộ, tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh 

dưỡng giảm qua các năm. Công tác giải quyết tranh chấp đất đai, KNTC được tăng 

cường, không xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người vượt cấp. 

Quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện, xã được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững, ổn định, công tác đối ngoại được tăng cường. Tai nạn giao thông 

giảm cả 03 mặt (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương).  

Thành tựu của Huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng, thu hẹp khoảng cách giữa Châu Thành với các địa phương khác, tạo 

tiền đề quan trọng để Châu Thành tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tiếp 

theo. 

IV. HẠN CHẾ, YẾU KÉM 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm, năng lực, ý thức 

phục vụ nhân dân của một vài cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chưa tốt, kết 

cấu hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ CCHC của cấp xã còn yếu.  

Tình hình tội phạm, buôn lậu, ma túy, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp.  

Một số tiêu kinh tế xã hội, tình hình thu ngân sách đạt thấp so kế hoạch; một 

số nguồn thu ngân sách thực hiện còn khó khăn. 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học tăng, chất lượng học tập của học sinh sau kỷ nghỉ dài 

do dịch Covid 19 giảm so cùng kỳ. 

- Công tác giải ngân, tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản còn 

chậm;  

- Tình hình tội phạm, cho vay lãi nặng và hoạt động tín dụng đen; các hoạt 

động tôn giáo còn nhiều tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

- Còn để xảy ra tình trạng người dân tự ý móc đất đổ nền lên đất của hộ gia đình 

ở một số xã chậm được phát hiện; tình trạng lục bình, ô nhiểm nguồn nước trên sông 

Vàm cỏ vẫn chưa có giải pháp xử lý.  

V. NGUYÊN NHÂN  

1. Nguyên nhân đạt được: 

1.1. Khách quan: 
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Sự tác động tích cực từ xu hướng phát triển chung của nền kinh tế cả nước, 

của tỉnh đã thúc đẩy phát triển chung của huyện. Được sự quan tâm lãnh đạo và hỗ 

trợ, đầu tư nhiều mặt của Trung ương, của tỉnh, cùng với những giải pháp phù hợp 

giúp cho địa phương tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh 

tế - xã hội. 

1.2. Chủ Quan: 

-  Mặc dù tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid 19, nhưng tình hình 

kinh tế, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển ổn định; Công tác chỉ đạo 

Tết Nguyên đán được các cấp, các ngành chủ động chuẩn bị chu đáo, toàn diện; 

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công tác an sinh xã hội được 

quan tâm đúng mức, đảm bảo mọi người đều có một cái tết vui tươi, đầm ấm; vận 

động kinh phí và tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới thành công tốt đẹp. 

- Tình hình an ninh trên tuyến biên giới ổn định; tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội nội địa được giữ vững, số vụ tai nạn giao thông giảm so cùng 

kỳ. Tổ chức giao quân NVQS năm 2020 đảm bảo chỉ tiêu.  

- Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng chống dịch Covid 

19, được thực hiện đồng bộ từ huyện đến xã, đảm bảo an toàn, nhất là tổ chức các 

khu cách ly tập trung đảm bảo qui định. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra 

trường hợp nhiểm bệnh. 

- Quan tâm chỉ đạo công tác đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án 

trên địa bàn huyện; tập trung cho công tác xây dựng cơ bản; xây dựng nông thôn 

mới, công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia 

cầm... 

- Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường, thường 

xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đất đai, môi trường, khoáng 

sản. 

2. Nguyên nhân hạn chế 

2.1. Khách quan:  

- Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid -19 phải thực hiện giản cách xã hội, 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn dẫn đến một số chỉ tiêu 

kinh tế xã hội đạt thấp, nhất là chỉ số thương mại dịch vụ; sau thời gian nghỉ tết 

Nguyên đán 2020 và nghỉ phòng chống  dịch bệnh Covid-19 tình trạng học sinh do 

sợ dịch bệnh, do đi làm thêm... nên không chịu đi học lại dẫn đến tình trạng học 

sinh bỏ học tăng cao, chất lượng học tập của học sinh giảm; ngành thuế thực hiện 

theo Nghị định 41 về gia hạn thuế... nên nguồn thu ngân sách đạt thấp so cùng kỳ. 

- Tình hình thời tiết nắng nóng, mùa khô kéo dài làm ảnh hưởng đến năng 

xuất cây trồng; giá nông sản, giá heo hơi...không ổn định, tiêu thụ nông sản khó 

khăn...ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của người dân. 

2.2. Chủ quan: 
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- Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, địa phương 

có lúc chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ nên chất lượng hoàn thành công việc vẫn còn 

những hạn chế nhất định. 

 

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả hoạt động của 

MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự 

đồng thuận của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; 

nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC. 

- Cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của tất cả các thành phần kinh tế; 

thu hút đầu tư các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp 

chế biến nông sản. 

- Phát huy tối đa lợi thế so sánh về tiềm năng, vị trí địa lý; phát triển thương 

mại - dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên giới; chú trọng phát triển nền sản xuất 

nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, toàn diện, bền vững. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và an ninh quốc 

phòng, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội. 

- Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp; thường 

xuyên rà soát kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; phát 

huy dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng, phát 

triển kinh tế. 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, 

QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 

2015 - 2020, Nghị quyết HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Châu Thành 5 năm giai đoạn 2016-2021. UBND huyện xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như sau: 

I- Bối cảnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: 

1- Thuận lợi: tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được 

tăng cường; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, cầu đường, thủy 

lợi đã và đang từng bước được đầu tư đồng bộ; cửa khẩu Phước Tân được công bố 

là cửa khẩu quốc gia là cơ sở để được đầu tư phát triển kinh tế, thương mại, dịch 

vụ, du lịch, cùng với những thành tựu đạt được là tiền đề quan trọng để tiếp tục 

thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. 

2- Khó khăn, thách thức: Châu Thành sẽ chịu nhiều áp lực cạnh tranh về 

thu hút đầu tư của huyện trong bối cảnh hội nhập kinh tế; tình hình khu vực, tuyến 

biên giới diễn biến khó lường; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, 
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ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội của địa phương. Biến đổi khí hậu phức tạp, 

nhiều loại dịch bệnh mới phát sinh, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến 

phức tạp; ngành sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẽ, các ngành phi nông nghiệp chỉ 

mới phát triển ở mức độ nhất định, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh 

vẫn còn thấp và thiếu tính bền vững. 

II- Mục tiêu tổng quát: 

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Huyện cần tạo ra các cơ hội thuận 

lợi để tập trung thu hút các nguồn ngoại lực kết hợp với nội lực để tạo ra sự đột phá 

trong phát triển của Huyện. 

Phát triển kinh tế toàn diện trên cơ sở phát huy tốt các tiềm năng lợi thế và 

khắc phục những khó khăn hạn chế nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, 

hiệu quả và bền vững. Đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du 

lịch cho dự án phát triển du lịch trọng điểm; huy động tốt nhất các nguồn lực đầu 

tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ có chất lượng và đồng bộ; ưu tiêu đầu tư 

các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường; khuyến 

khích chuyển đổi sang các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế lớn, ứng dụng 

công nghệ cao, có tính liên kết theo chuỗi giá trị. Cải thiện và không ngừng nâng 

cao đời sống vật chất, văn hóa của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ 

môi trường. Thực hiện tốt cải cách hành chính. Tạo sự đồng thuận sâu rộng trong 

các tầng lớp nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng và an ninh. 

Đồng thời, tạo tiền đề vững chắc đưa Châu Thành trở thành huyện biên giới đạt 

tiêu chuẩn huyện nông thôn mới. 

III. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

 3.1 Chỉ tiêu kinh tế (05 chỉ tiêu) 

- Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản: 6,07%. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: 3,43%. 

- Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ: 7,47%. 

- Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/1ha đất trồng trọt:…… triệu đồng. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:  

3.2 Chỉ tiêu xã hội - môi trường (07 chỉ tiêu) 

- Số lao động có việc làm tăng thêm: 1.700 lao động. 

- Số bác sĩ, số giường bệnh bình quân trên vạn dân năm cuối giai đoạn: 

+ Số bác sĩ: 5,5. 

+ Số giường bệnh: 17,5. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi):  

- Số xã được công nhận tiêu chí nông thôn mới: . 
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   Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:   

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm cuối giai đoạn:   

- Số hộ dân tham gia dịch vụ thu gom và xử lý rác/tổng số hộ dân khu vực đô 

thị: 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch: 

+ Đô thị:  

+ Nông thôn:  

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021  

1- Về kinh tế: 

1.1. Về phát triển kinh tế: 

Thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh Ban 

hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội; cùng các chính sách, chủ trương của Chính phủ, của UBND 

tỉnh chỉ đạo. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Xây 

dựng, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Nghị quyết số 35/NQ-

CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 

2020, cùng các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2020 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. Tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp phát triển 

sản xuất kinh doanh, nâng sức cạnh tranh theo hướng bền vững. 

Quản lý và khai thác tốt nguồn thu, ưu tiên vốn ngân sách Nhà nước cho đầu 

tư phát triển; khuyến khích tăng nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư 

phát triển để mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ trong 

các ngành có lợi thế như: chế biến nông thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, xây 

dựng các vùng nguyên liệu, phát triển thương mại, du lịch...; Huy động vốn tự có 

của dân cư. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư 

nhà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí.  

Phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi 

trường, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư 

phát triển công nghiệp-thương mại, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, gắn 

với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trên cơ sở khai thác hiệu quả 

Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ, 

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới. Rà soát quy hoạch, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà 

nước về quy hoạch làm nền tảng cho phát triển nông nghiệp; tập trung ứng dụng 

khoa học công nghệ, giống mới cho lúa, mía, mì, nâng cao chất lượng sản phẩm; 

phát triển toàn diện nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên cơ sở phát huy lợi thế 

so sánh; khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ở nông thôn; thúc đẩy 

kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại phát triển theo hướng bền vững.  
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Phối hợp thưc hiến các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, giới 

thiệu tiềm năng của huyện, thu hút mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển theo định 

hướng quy hoạch của tỉnh đã ban hành cho ngành và lĩnh vực. Tiếp tục kêu gọi đầu 

tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Phước Tân, chợ huyện; đầu tư nâng cấp, xây mới 

các chợ xã. Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, 

thể dục thể thao, dịch vụ việc làm. Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Tập trung phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế trong 

hệ thống chính trị, các ngành, cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Hỗ 

trợ các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng 

kiến nâng cao năng suất lao động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà 

nước, đáp ứng yêu cầu phát triển. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình theo kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 chuẩn bị trình kỳ họp HĐND cuối năm 2020, trình 

phê duyệt theo lộ trình; ưu tiên các công trình hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới giao 

thông, an sinh xã hội trên địa bàn, phát huy các nguồn lực của địa phương, đẩy 

mạnh công tác xã hội hóa.  

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng 

giả và gian lận thương mại. Quản lý chặt chẽ, kiểm tra và xử lý các cơ sở sản xuất 

kinh doanh cung ứng sản phẩm ra thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

cho người dân.  

2. Về phát triển văn hóa-xã hội 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế; duy trì chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi, giáo dục tiểu học 

đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở ở 15/15 xã, thị trấn và phổ cập trung học 

phổ thông ở nơi có điều kiện; kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học; 

đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực 

hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; xây dựng gia đình hiếu học, xã hội học tập. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 

của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên 

lĩnh vực văn hóa thông tin. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; gìn giữ bản 

sắc văn hóa các dân tộc, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn 

huyện; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng rừng Hòa 

Hội kết hợp hình thành các điểm dừng chân du lịch đường sông Vàm Cỏ; Nâng cao 

chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 70% trở 

lên gia đình, ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, 14/15 Trung tâm Văn hóa thể thao 

và Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả; 36% người dân thường xuyên luyện 

tập thể thao, 26% hộ gia đình thường xuyên luyện tập thể thao; giáo dục thể chất 

gắn với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Nâng cao: chất 
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lượng nội dung chương trình phát thanh, 85% trở lên số hộ được nghe đài phát 

thanh. 

- Nâng cao y đức, thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ 

y tế và chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở; chủ động tích 

cực phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh lớn 

xảy ra. Thực hiện tốt: Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam, nâng cao 

chất lượng dân số, kiểm soát giới tính khi sinh, tầm soát dị tật bẩm sinh, kiểm tra 

sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc người cao tuổi; chính sách bảo hiểm y tế toàn 

dân, đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các xã điểm xây dựng nông 

thôn mới đạt yêu cầu; quan tâm công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, kéo giảm tỷ lệ 

trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Giữ vững và phát triển số xã, thị 

trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo 

bền vững, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; chính sách đối với người có công; 

tăng cường công tác dạy nghề, giải quyết việc làm. Tiếp tục đẩy mạnh vận động 

“Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, 

nhà đại đoàn kết; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc, không để xảy ra 

điểm nóng. 

-  Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể 

dục thể thao, dịch vụ việc làm. Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

3. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) về chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường. Quản lý tốt quỹ đất công, đất cho thuê, đất lúa và đất rừng. Đẩy mạnh thanh 

tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên. 

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, 

lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Chủ động thực 

hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. 

-  Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hợp lý, khoa học. Quản 

lý sử dụng đất đai, quỹ đất công theo quy định. Quan tâm công tác điều tra cơ bản, 

theo dõi động thái và bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng nhằm bảo đảm sự phát triển 

lâu dài và bền vững. Xây dựng, hoàn thiện các quy chế và biện pháp đồng bộ để 

giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử 

lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên nước - khoáng sản, ô nhiễm 

môi trường.  

 4. Về Quốc phòng an ninh và công tác tư pháp 

- Lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, vững mạnh toàn diện; 

tăng cường quốc phòng - an ninh, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân và 

thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững 

chắc. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Quân sự, Công an, Biên phòng 
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và các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng chính trị, hiệu quả 

hoạt động của lực lượng vũ trang huyện. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh. Nâng cao chất lượng công tác tuyển, 

chọn và gọi công dân nhập ngũ; tuyển sinh quân sự, đào tạo chuyên ngành quân sự 

cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập 

chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong 

lực lượng dự bị động viên. 

- Bảo đảm công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong nội địa và trên tuyến biên 

giới; chủ động ứng phó những diễn biến về an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và 

mục tiêu “4 giảm”; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về 

tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Tiếp tục triển khai 

thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã. Bảo 

vệ tuyệt đối an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động khối nội chính; nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong lãnh đạo công tác tư pháp; Tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Tăng cường công 

tác thanh tra ở các lĩnh vực nhay cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; giải quyết 

đơn KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân, thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng chống tham nhũng. 

- Tăng cường mối quan hệ hữu nghị với chính quyền và lực lượng vũ trang 

thuộc Vương quốc Campuchia có chung đường biên giới; đẩy mạnh đối ngoại nhân 

dân, xây dựng niềm tin lẫn nhau, giữ vững mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn 

kết hữu nghị, hòa bình hợp tác và phát triển giữa hai dân tộc. 

5. Về các Chương trình đột phá, trọng điểm: 

- Về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; về cải cách hành 

chính; về phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin. 

-Tập trung đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là khu vực 

công được nâng lên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ trình 

độ năng lực và đạo đức đáp ứng yêu cầu mới. 

- Tiếp tục thực hiện rà soát các thủ tục hành chính để kịp thời kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Củng cố tổ chức 

bộ máy của các cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thực hiện ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan công quyền. Thực hiện tốt việc tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 

hệ thống xử lý nước thải. Tranh thủ nguồn vốn của cấp trên để xây dựng các công 

trình trọng điểm của huyện. 



19 

 

- Phát huy lợi thế, tiềm năng về đất đai, hệ thống thủy lợi, hình thành các 

vùng chuyên canh; đẩy mạnh phát triển mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp 

hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển cây trồng, vật nuôi theo vùng thích 

nghi và đảm bảo môi trường; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô 

lớn, xây dựng hệ thống các trang trại, gia trại an toàn sinh học.  

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của UBND huyện Châu Thành./.      
                                        
Nơi nhận:                                                            
- Như trên;                                                                                                                                                                                                                                                                          

- TT.HU, TT.HĐND huyện;  

- TT.UBMTTQVN huyện;  

- ĐB.HĐND huyện; 

- Cơ quan QLNN huyện; 

- TT.HĐND, UBND xã-thị trấn;    

- Lưu: VT            

Q. CHỦ TỊCH  
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