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   ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               

HUYỆN CHÂU THÀNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

     Số:       /BC-UBND                               Châu Thành, ngày     tháng      năm 2020              

                

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  

tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2020    
  

PHẦN I 

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3  

 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:  

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

a) Trồng trọt: Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2019-2020, lũy kế đến nay 

là 23.004 ha, tăng 3,04% SKH, tăng 3,01% SCK. Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân: lũy 

kế 2.725 ha, tăng 28,17 % SCK. 

Cây lúa: nhiễm 755 ha, tăng 40,6% so tháng trước, cây rau: nhiểm 773 ha (rầy 

nâu, sâu cuốn lá… ở mức nhẹ), bằng 2,2 lần so tháng trước; cây mì: khảm lá mì 1.141 ha, 

nhện đỏ 139 ha. 

Đã tổ chức tập huấn, tư vấn hướng dẫn mô hình VietGap trên cây rau cho nông 

dân xã Biên Giới, Thành Long: 26,1ha/18 hộ; mô hình VietGap trên cây ăn quả, diện tích 

51 ha/01 lớp/20 nông dân dự; tập huấn nông dân thực hiện mô hình GlobalGAP trên cây 

rau tại Thái Bình diện tích 1,8ha/09 hộ; chọn 01 điểm cây ăn quả, 01 điểm tau: Tư vấn 

sản xuất theo quy trình VietGAP ở xã Hảo Đước, Trí Bình; Tiếp tục kiểm tra và theo dõi 

bệnh khảm trên cây mì; Đề tài “Phòng trừ bệnh khảm lá mì tại Tây Ninh” vụ Đông Xuân, 

diện tích 1,2ha (xã An Cơ); 

Đã thanh lý dự án khuyến nông nuôi gà thả vườn tại 02 hộ xã Trí Bình (500con/01 

hộ), đã xuất chuồng ước lợi nhuận 2,5trđ/mô hình. 

b) Chăn nuôi - thú y  

Tình hình chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm: Đàn trâu: 1.518 con; đàn bò 9.382 con; 

đàn heo 21.537 con; Đàn gia cầm 465.000 con. Đến nay đã có 03 cơ sở chăn nuôi được 

cấp GCN VietGAHP; Đàn gia súc gia cầm ổn định, không phát hiện dịch bệnh. Triển 

khai công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, kiểm tra-kiểm dịch chuyên ngành. 

c) Thủy lợi 

Phục vụ tưới vụ Đông Xuân 2019-2020, mở nước phục vụ tưới ngày 20/12/2019, 

kết thúc ngày 31/3/2020. Trong tháng ký hợp đồng tưới: 3.501 ha/3.092 hộ; Tổ chức nạo 

vét các tuyến kênh, sửa chữa thường xuyên phục vụ tưới tiêu. 

d)Lâm nghiệp  

Giải quyết thủ tục hành chính 05 hồ sơ: xác nhận nhập nguồn gốc động vật rừng 

01 hồ sơ; xác nhận động vật hoang dã sinh sản 04 hồ sơ. 

e) Công tác phòng, chống lụt bão; giảm nhẹ thiên tai 

Trong tháng không xảy ra thiên tai trên địa bàn. 

2. Tài nguyên - môi trường 

    Cấp 40 GCN QSDĐ, diện tích 18,63 ha, lũy kế: cấp 47 GCN QSDĐ tổng diện tích 

20,95 ha; Công tác phối hợp chi cục thi hành án: tiếp nhận 02 vụ, đã phối hợp giải quyết 

02 vụ; Phối hợp Tòa án nhân dân huyện: tiếp nhận 01 vụ, đã phối hợp giải quyết 01 vụ; 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch BVMT. Hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, gửi Sở 

Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; Thẩm định 37 
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trường hợp hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất đối với 

tổng diện tích là 3.568,8 m2 

 3. Sản xuất công nghiệp  

           - Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước ước thực hiện tháng 3 năm 2020 là 

178.418 triệu đồng tăng 7,68%, so tháng trước, bằng 87,91% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 

526.704 triệu đồng, bằng 87,91% so cùng kỳ.  

         - Giá trị sản xuất khu vực kinh tế tư nhân ước thực hiện tháng 3 năm 2020 là 

149.727 triệu đồng chiếm 83,92% tổng GTSX toàn huyện, tăng 8,52% so tháng trước, 

bằng 84,57% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 441,188 triệu đồng, bằng 84,57% so cùng kỳ. 

        - Giá trị sản xuất khu vực kinh tế cá thể ước thực hiện tháng 3 năm 2020 là 28.690 

triệu đồng chiếm 16,08% so tổng giá trị sản xuất ngoài nhà nước, tăng 3,53% so tháng 

trước, tăng 8,97% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 85.516 triệu đồng, tăng 10,34% so cùng kỳ.  

  4. Thương mại dịch vụ  

      Tổng doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 3 năm 2020 là 670.215 

triệu đồng, tăng 0,86% so tháng trước; lũy kế 2.033.767 triệu đồng, tăng 85,85% so cùng 

kỳ: 

- Doanh thu khu vực kinh tế cá thể ước thực hiện tháng 3/2020 là 508.115 triệu 

đồng, tăng 0,8% so tháng trước; lũy kế 1.536.817 triệu đồng, tăng 48,73% so cùng kỳ. 

- Doanh thu khu vực kinh tế tư nhân ước thực hiện tháng 3/2020 là 162.100 triệu 

đồng, tăng 1,06% so tháng trước; lũy kế 496.950 triệu đồng, tăng 5,25% so cùng kỳ. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng là 378.700 triệu đồng, 

tăng 1,64% so tháng trước; lũy kế là 1.141.700 triệu đồng, tăng 5,63% so cùng kỳ. 

5. Tài chính  

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, xã đến 31/3/2020: 43.174 tỷ 

đồng, đạt 23,65% dự toán pháp lệnh tỉnh (182,550 tỷ đồng), đạt 23,59% dự toán huyện 

giao (183 tỷ đồng), đạt 73,74 % SCK. 

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (huyện, xã): 183.221 trđ/575.615 trđ (Trong 

đó: NSH 159.669 triệu đồng, NSX 23.552 triệu đồng), đạt 31,83% so DT huyện giao đầu 

năm, tăng 36,41% so cùng kỳ (134.311 triệu đồng). 

6. Xây dựng cơ bản - giao thông - Xây dựng NTM  

       Đã đạt chuẩn NTM: lũy kế 05 xã (Thanh Điền, An Bình, Thái Bình, Hòa Hội, 

Ninh Điền).  

Hợp tác xã: 14 HTX lĩnh vực nông nghiệp đang hoạt động; 03 HTX ngưng hoạt 

động, chưa làm thủ tục giải thể; 02 Quỹ TDND đang hoạt động tốt; 01 HTX tổng hợp. 

Tổ hợp tác: 02 Tổ hợp tác tại xã Thanh Điền hoạt động ổn định (01tổ hợp tác nuôi 

cá lồng, bè; 01 tổ hợp tác sản xuất lúa giống). 

          - Xây dựng cơ bản: Ban Quản lý Dự Án Đầu tư Xây dựng quản lý 87 công trình 

với tổng kế hoạch vốn 130.486,104 triệu đồng. Đã giải ngân: 11.575,683 triệu đồng, đạt 

8,87% tổng kế hoạch vốn. Trong đó gồm: Công trình xây dựng mới: 44 công trình; Công 

trình chuyển tiếp: 16 công trình; Công trình thanh toán nợ: 27 công trình. 

 Công tác quyết toán, tất toán được đẩy mạnh, không có công trình trễ hạn quyết 

toán; Tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch vốn kịp thời. 

  II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

1. Giáo dục và Đào tạo: thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh các trường (THCS, 

TH, MN) trên địa bàn huyện tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đến hết ngày 28/3/2020; 

về công tác phòng, chống dịch bệnh đã chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện tốt các 

văn bản của cấp trên, của ngành thực hiện vệ sinh môi trường lớp học, khử khuẩn, sát 

trùng; không đưa các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh nhất là lên các trang 

mạng xã hội và cho học sinh tạm nghỉ học đúng quy định. Tập hợp danh sách đề nghị và 
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lập thủ tục đề nghị xét, tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2020 cho CB-

GV đủ điều kiện; hướng dẫn các trường lập kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy 

học phục vụ năm học 2020-2021; Hướng dẫn các trường TH và THCS xây dựng kế 

hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021. 

2. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Công tác chăm lo gia đình chính sách: Trong tháng, hướng dẫn lập thủ tục cho 

02 gia đình/04 thân nhân đến thăm và viếng mộ liệt sĩ; điều chỉnh giảm trợ cấp 09 trường 

hợp; lập danh sách BHYT cho thân nhân liệt sĩ 05 trường hợp. Chỉ đạo UBND các xã tổ 

chức lễ trao tặng 06 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 40 căn; khảo sát đề nghị tỉnh năm 

2020 xây mới 11 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 17 căn; lập danh sách BHYT gửi BHXH 

theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 06 trường hợp, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 04 

trường hợp; thực hiện trợ cấp theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 05 trường hợp; Quyết 

định số 62/QĐ-TTg 02 trường hợp;.... 

- Công tác bảo trợ xã hội: Kịp thời chi trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 3/2020 với 

tổng kinh phí là 2.095.075000 đồng. 

- Công tác giảm nghèo: thực hiện báo cáo phục vụ Đoàn giám sát HĐND tỉnh về 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. 

- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi 

trong tháng là 298 thẻ. 

3. Y tế: Tổng hợp báo cáo hàng ngày của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể huyện và 

UBND các xã, thị trấn về tình hình triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm 

phổi cấp do chủng mới của Virus Corona. Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn GPP 03 cơ sở hành nghề dược trên địa bàn huyện (02 cơ sở đạt, 01 cơ sở không 

đạt); tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của virus Corona gây ra. 

Trong tháng, tổng số ca sốt xuất huyết Dengue: 02 ca. 

4. Hoạt động Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Truyền thanh    

Đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ 

lớn như: tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh 

lần thứ V, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra, tuyên truyền hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2020,... Đã 

thực hiện 07 băng rôn, 03 pano, 19 lượt xe loa cổ động, trang trí 250 cờ hội lớn... Đăng 

ký đưa vào danh mục kiểm kê di tích cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025: Chùa Khơ me Hiệp 

Phước, ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh; Tổ chức kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ 

hội; công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại các di tích. Tiếp tục triển khai 

thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái, tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng dự án phát 

triển du lịch sinh thái rừng Hòa Hội kết hợp hình thành các điểm du lịch đường sông, các 

điểm dừng chân tuyến du lịch trên sông Vàm Cỏ Đông.  

Hoạt động kiểm tra liên ngành Văn hóa-Xã hội: Đã kiểm tra 02 cuộc với 9 cơ sở 

(trong đó: 6 nhà nghỉ, 2 karaoke, 1 internet), nhắc nhở 1 cơ sở. Phục vụ bạn đọc tại Thư 

viện huyện là: 199 lượt (lượt bạn đọc Truy nhập Internet: 199 lượt). Bạn đọc tại các xã, 

thị trấn là 412 lượt.  

5. Về Nội vụ:  

Thực hiện các quyết định về tiền lương và các nhiệm vụ thường xuyên như (nâng 

lương thường xuyên và trước thời hạn, thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, 

điều động và bổ nhiệm). Về tổ chức bộ máy: hoạt động ổn định, với 12 cơ quan hành 

chính, 03 đơn vị sự nghiệp và 61 đơn vị trường học. Về biên chế: Biên chế công chức: 

83/94 tăng 01. Tiếp nhận và bổ nhiệm: 01 trường hợp; Phân công công tác đối với viên chức: 

01 trường hợp. Trong tháng không có cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

Chính sách nghỉ hưu, nghỉ việc: 04 trường hợp (giáo dục: 01 nghỉ hưu đúng tuổi, 03 nghỉ 
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việc); Miễn nhiệm: 05 trường hợp (Phó Công an xã: 04; Chỉ huy phó BCHQS xã: 01); Giao 

quyền Chủ tịch UBND cấp xã: 02 trường hợp.  

 Tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ: 08 xã (Biên Giới, Hòa Thạnh, 

Hòa Hội, Thành Long, Long Vĩnh, Đồng Khởi, An Cơ, Phước Vinh). 

III.  MỘT SỐ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH: 

  1. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội: 
- Tình hình ngoại biên: ổn định.  

- Tình hình nội địa: Tiếp nhận 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự 

(giảm 04 vụ so với tháng trước). Gồm: Lừa đảo CĐTS: 01 vụ 01 đối tượng (đã khởi tố); 

Trộm cắp tài sản: 01 vụ 03 đối trượng (đã khởi tố); Cờ bạc: 02 vụ 12 đối tượng (đã khởi tố 

01 vụ 10 đối tượng); Ma túy 01 vụ 01 đối tượng (đã khởi tố). 

Đã rõ đối tượng 05 vụ 17 đối tượng; đã khởi tố 04 vụ 15 đối tượng; đang xác minh 

làm rõ 01 vụ 02 đối tượng.  

+ Về kinh tế: Bắt 06 vụ 01 đối tượng (05 vụ vắng chủ) về hành vi vận chuyển 

hàng cấm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Tang vật, phương tiện tạm giữ: 1.601 bao 

thuốc lá ngoại các loại và 01 xe mô tô làm phương tiện vận chuyển.  

+ Ma túy: Thử nhanh tìm chất ma túy 29  trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất 

ma túy, kết quả: xử phạt vi phạm hành chính 09 trường hợp; Áp dụng Nghị định 221: 02 

trường hợp; âm tính 18 trường hợp, cho viết cam kết. 

Bắt 04 vụ, 21 đối tượng đánh bạc. Xử phạt VPHC 03 vụ 11 đối tượng; tạm giữ 

hình sự 05 đối tượng, đang điều tra làm rõ. Gọi hỏi răn đe, giáo dục 50 đối tượng tù tha, 

đặc xá, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội;  

+ Tai nạn giao thông: không xảy ra. 

2. Công tác Quân sự: 

Chuẩn bị tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, tổng kết công tác tuyển quân năm 

2020; Triển khai kế hoạch đăng ký ngày 01/4/2020; Triển khai kế hoạch tuyển sinh quân 

sự năm 2020; chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền 

GDQP&AN cho nhân dân trên địa bàn theo quy định của Quân khu; Duy trì nghiêm quân 

số trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, phân đội trực chiến theo quy định, nhất là trong cao 

điểm Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020. 

3. Công tác Tư pháp:  
Công tác PBGDPL: Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện, xã tuyên truyền 

trực tiếp được 24 cuộc, có 755 lượt người tham dự; tuyên truyền gián tiếp trên Đài 

Truyền thanh huyện, trạm truyền thanh xã, thị trấn được 65 giờ, gồm các Luật, Nghị 

định, Hiến pháp năm 2013, Luật tiếp cận pháp luật... 

Công tác hòa giải: Tổng số vụ việc trong tháng: tiếp nhận mới 07 đơn. Kết quả: 

đưa ra hoà giải 07 đơn; hòa giải thành 06 đơn, hoà giải không thành 01 đơn. 

 Công tác trợ giúp pháp lý: trong tháng không phát sinh. 

 Rà soát văn bản: Trong tháng không phát sinh. 

 4. Công tác tiếp dân, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Công tác tiếp dân: 05 lượt với 05 người, gồm có 05 vụ việc mới phát sinh. 

   Chủ tịch UBND huyện tiếp dân theo định kỳ (ngày 10, 20, 30): Chủ tịch UBND 

huyện tiếp 01 ngày với 01 lượt người, 02 ngày còn lại không có công dân đến. Qua LĐTD 

giao cơ quan chuyên môn kiểm tra ranh đất 01 trường hợp, thông báo chấm dứt 01 khiếu 

nại, giải thích hướng dẫn 02 trường hợp. 

  Tiếp nhận: 05 đơn (03 đơn kiến nghị về đất đai, 02 phản ánh về chính sách). Xử lý: 

Thuộc thẩm quyền UBND huyện 04 đơn đang xử lý, chuyển UBND xã 01 đơn phản ánh về 

chính sách. 

- Công tác thanh tra: - Đang thực hiện cuộc thanh tra quản lý tài chính tại Trường 

Mầm non Trưng Vương - Thị trấn Châu Thành; Chuẩn bị triển khai 01 cuộc thanh tra đột 
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xuất đất công tại UBND xã Hòa Thạnh; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh 

tra năm 2016, năm 2019. 

-  Công tác phòng, chống tham nhũng: trong tháng không phát sinh vụ việc. 

 
 

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 
 

Trong tháng 3/2020, diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm tăng so cùng kỳ; 

Tình hình sâu bệnh trên cây lúa, cây rau, chuột cắn phá tăng mạnh so tháng trước; giá cả 

gia súc-gia cầm giảm mạnh so tháng trước; Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại, 

thương mại dịch vụ tăng so cùng kỳ; Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết kịp 

thời; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng chính 

quyền, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện.  
  
                          

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4/2020 
 

  1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Theo dõi tình hình xuống 

giống vụ Đông Xuân, tình hình sâu bệnh trên cây trồng; Kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

phân bón và nông dược; Chuẩn bị triển khai kế hoạch 2020 của Trung tâm Khuyến nông 

phân khai vốn; Theo dõi tình hình thu hoạch mía, chinh sách thu mua nguyên liệu; Ký 

hợp tưới đồng vụ Đông Xuân 2020; Xây dựng các tổ liên kết sản xuất gắn với chuổi liên 

kết sản xuất – tiêu thụ rau, cây ăn quả, mô hình lúa chất lượng cao; Thực hiện công tác 

tiêu độc khử trùng, kiểm dịch động vật, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm 

tra an toàn thực phẩm dịp cận Tết, tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng. 

  2. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế: báo cáo tình hình thực hiện thu, chi 

ngân sách, XDCB; kiểm tra quyết toán biên lai định kỳ các xã; tăng cường công tác lập, thẩm 

định, phê duyệt quyết toán sớm tất toán công trình XDCB hoàn thành; theo dõi báo cáo tình 

hình giá cả hàng hóa trên thị trường hàng tuần và tháng về Sở Tài chính; tăng cường công tác 

lập thẩm định, phê duyệt quyết toán sớm tất toán công trình XDCB hoàn thành 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

Thành lập đội kiểm tra việc chấp hành luật đất đai, luật môi trường năm 2020 trên 

địa bàn huyện; Thực hiện kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tranh chấp còn tồn 

đọng; Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ môi trường, trả lời báo cáo giám sát môi trường theo 

định kì; phối hợp kiểm tra liên ngành  đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan như: phòng cảnh sát kinh tế, các đoàn thanh kiểm tra 

của tỉnh... trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác kháng sản trên địa bàn; văn 

bản nhắc nhở các địa phương về công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản.  

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng: Tiếp 

tục: phối hợp với các ngành chức năng giải quyết việc vận chuyển hàng nông sản (hỗ trợ 

đầu tư, hợp tác sản xuất) tại các huyện giáp biên thuộc Campuchia về địa bàn huyện; tổ 

chức tập huấn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh trên địa bàn; 

chuẩn bị công tác khuyến công, khoa học công nghệ năm 2020; Tổ chức triển khai thi 

công cắm biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường huyện; Hòan thành lập Chương 

trình phát triển đô thị thị trấn Châu Thành; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

chất lượng công trình trên địa bàn theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của 

Chính phủ. Tăng cường vai trò của chủ đầu tư đối với công trình chuyển tiếp và công 

trình xây dựng mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình trên 

địa bàn theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ; Đôn đốc các chủ 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân. Tiếp tục tham mưu UBND huyện 

lĩnh vực quy hoạch- xây dựng, quản lý thống cây xanh, đèn chiếu sáng công cộng; xử lý 

rác thải trên địa bàn huyện.  
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5. Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục hướng dẫn các trường phòng chống dịch Covid 

19; Kết hợp các bộ phận tuyên truyền phòng ngừa Covid 19; Tham gia đoàn chấm Hội 

giảng tỉnh; Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện; Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học  

sinh giỏi các môn vòng tỉnh; Đánh giá ngoài và công nhận chuẩn Quốc gia Trường 

THCS An Bình; Tổ chức Hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2019 – 

2020; Lập Kế hoạch nhu cầu đội ngũ năm học 2020-2021; Hướng dẫn các trường làm hồ 

sơ quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025; Tiến hành kiểm tra các trường trực 

thuộc theo Kế hoạch số 656/KH-PGDĐT ngày 06/9/2019, của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo. 

6. Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường 

xuyên của ngành như: Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng theo Quyết định 

số 290/QĐ-TTg và Nghị định số 150/NĐ-CP và Quyết định số 62/QĐ-TTg; tiếp tục thực 

hiện trợ cấp theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2012/NĐ-CP; Hướng 

dẫn thân nhân và gia đình liệt sĩ thăm viếng và di dời mộ liệt sĩ; tiếp nhận đối tượng áp 

dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. 

7. Y tế: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành; chỉ đạo các cơ 

quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh: 

tay chân miệng, SXH, bệnh Sởi và đặc biệt là bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của 

Virus Corona... khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ (đối với bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới của Virus Corona cần khẩn trương cách ly và công bố dịch thực hiện tốt việc tiêu 

độc khử trùng và không để dịch bệnh lây lan) và chuyển ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế 

công lập gần nhất để được chẩn đoán, điều trị kịp thời; Hỗ trợ, nhắc nhỡ các xã xây dựng 

nông thôn mới hoàn tất hồ sơ để tỉnh phúc tra công nhận tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới 

về y tế. 

8. Công tác Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Truyền thanh:  

 Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; các ngày Lễ, ngày Kỷ niệm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục 

tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, 

thông điệp của Bộ Y tế về phòng chống dịch, cách nhận biết bệnh... cập nhật thường xuyên kịp 

thời công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tổ chức lễ công nhận xếp hạng di 

tích cấp tỉnh đối với di tích 21 chiến sĩ Sư đoàn 9 hy sinh tại xã Thanh Điền. Tiếp tục 

triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái, tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng dự 

án phát triển du lịch sinh thái rừng Hòa Hội kết hợp hình thành các điểm du lịch đường 

sông, các điểm dừng chân tuyến du lịch trên sông Vàm Cỏ Đông.  

 9. Công tác Nội vụ: Tổ chức đi thăm các Chùa Phật giáo Nam tông Khơ me tổ 

chức lễ CholChnăm Thmây (Lễ hội mừng năm mới); Kiểm tra công tác Địa giới hành 

chính và kiểm tra công tác hội, quỹ theo kế hoạch; Thanh tra, kiểm tra công vụ, ngành 

Nội vụ theo kế hoạch; Thường xuyên, theo dõi tình hình hoạt động của tôn giáo và tham 

mưu  UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện.    

10. Công tác Thanh tra:  

Tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra quản lý tài chính tại Trường Mầm Non Trưng 

Vương - Thị trấn Châu Thành; Triển khai 01 cuộc thanh tra đột xuất đất công tại UBND 

xã Hòa Thạnh; Ban hành Công văn đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2019; 

Thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC; Kết hợp giữa thanh tra giải 

quyết đơn KNTC và thanh tra hành chính tiếp tục thực hiện cuộc đấu tranh phòng chống 

tham nhũng; Tiếp tục thực hiện bộ chỉ số PCTN năm 2019. 

11. Công tác Tư pháp: Tiếp tục thực hiện việc bổ sung, thay đổi hộ tịch, cải chính 

hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên và đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn 

huyện; đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác tư pháp - hộ tịch 

cấp xã; Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở; triển khai các văn bản luật liên quan thường 

xuyên đến hoạt động quản lý và đời sống của nhân dân; xây dựng các Kế hoạch sẽ tổ 
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chức thực hiện trong năm 2020 và những nội dung thi đua phát động thực hiện trong 

năm; Tổ chức TGPL tại 02 xã theo Kế hoạch.  

 
 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3 và 

một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và 

UBND xã, thị trấn tích cực tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra./. 

 
Nơi nhận:    TL. CHỦ TỊCH 

- VP.UBND Tỉnh; CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                            
- Cục Thống kê, Sở KH&ĐT; 

- TT.HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- LĐVP, CVNC; 

- Phòng, ban, ngành huyện;            

- UBND xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.     
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