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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

KINH TẾ-XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
 

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

Đảng bộ Huyện 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 9 tháng đầu năm 2020 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU  

1. Về kinh tế 

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 09 tháng 2020: 127.366 triệu 

đồng đạt 69,77% so dự toán tỉnh (182.550 triệu đồng), đạt 69,6% so dự toán huyện 

giao (183.000 triệu đồng), đạt 100,46 % so cùng kỳ.  

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 602.917 trđ/508.541 trđ (Trong đó: 

NSH 499.167 triệu đồng, NSX 103.750 triệu đồng), đạt 115,55 % so DT huyện 

giao đầu năm, tăng 19,23% so cùng kỳ (505.656 triệu đồng). 

1.1  Sản xuất nông-lâm-thủy sản: 

a. Về trồng trọt: 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 37.708,38 ha (NQ 60.000 ha), đạt 

62,85 % SKH (diện tích gieo trồng thấp là theo quy định của thống kê năm 2020 

lấy số liệu cây mì vụ Đông xuân và Hè thu đưa vào Vụ Mùa), bằng 90,76% SCK. 

Diện tích cây cao su 7.708 ha. 

Tình hình sâu bệnh: thời tiết khô nóng, mức độ nhiễm bệnh giảm SCK. Trên 

cây lúa 5.257 ha, bằng 71,9% so SCK (rầy nâu, sâu cuốn lá, đục thân, đạo ôn, bọ 

trĩ, cháy bìa lá, chuột cắn phá..); cây mì: nhện đỏ 556 ha, bệnh khảm lá 5.149,9 ha; 

cây đậu phộng: Diện tích nhiễm 60 ha (sâu khoang 34ha, gĩ sắt 26ha); Cây rau: Diện 

tích nhiễm3.571ha (nhẹ 3.465 ha, 98 ha nhiễm trung bình, 8 ha nhiễm nặng). 

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

tích cực1. 
                                                 

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; đang triển khai mô hình chuẩn VietGAP trên cây rau ở xã Hảo Đước, cây ăn quả ở Hảo Đước, 

An Cơ, Trí Bình; Thực hiện phần mềm truy xuất nguồn gốc KIPUS trên cây ăn quả 43,8ha/11 hộ;Tập huấn 

phòng trừ dịch hại trên cây trồng 10/15 lớp; Tập huấn 02 /12 buổi mô hình VietGAP trên cây ăn quả với 
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 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 ổn định, dao động ở mức thấp 

có chiều hướng giảm so đầu năm; 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, 

triển khai cày chống cháy 53,3ha, phát dọn đường băng cản lửa 18,27 ha, trồng lại 

04 lô rừng sau khi khai thác 5,4ha. Công tác 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 02 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, phạt VPHC 16 

triệu đồng.  

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

khối lượng 417,62 m3, phát cỏ vớt rong, điều tiết nước kịp thời đáp ứng tưới cho 

sản xuất. Hợp đồng tưới vụ Đông Xuân-Hè thu được 20.452 ha/26.042 hộ đạt 

78,53% so KH. Xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, tồn 28 vụ. 

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:Xảy ra 03 đợt thiên tai, ước thiệt 

hại 525 triệu đồng (làm tốc mái 06 căn nhà và ngập úng 6,8 ha lúa; 1,9 ha hoa màu). 

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: 

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

vụ Thanh Điền 17ha ; 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;kiểm tra nghiệm 

thu và xử lý công trình trước khi đưa vào sử dụng 14 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.  

1.3. Thương mại - dịch vụ: 

                                                 
diện tích 19,6ha/7 hộ, 12 buổi/20 nông dân trên cây rau với diện tích 17,5ha/16 hộ; Phối hợp Công ty 

NHONHO đánh giá lại 03 mô hình VietGAP trên cây rau(Ninh điền, Hòa Thạnh, Biên Giới). Theo dõi 

hướng dẫn 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 nuôi cá rô phi 0,35ha/1 hộ (Trí 

Bình). 

2Thực hiện tiêm phòng đợt 1/2020; tiêu độc sát trùng đợt 1/360 lít thuốc với diện tích 720.000 m2, tiêu 

độc thường xuyên 48.000m2 cơ sở giết mổ, 1.600m2 cơ sở ấp nở trứng, 39 chuyến xe; cấp 360 lít thuốc 

sát trùng cho các xã, thị trấn tiêu độc sát trùng đợt 2/2020). 

 
3Hỗ trợ 03 căn nhà bị thiệt hại mỗi căn 3 triệu đồng (Hoà Thạnh: 2 căn, Biên Giới: 1 căn), 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 nhà 160 kg gạo; các xã phân công lực lượng hỗ trợ người dân sữa chữa lại nhà, ổn định cuộc 

sống.   
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Đăng ký kinh doanh mới 259 hộ, giảm 50 hộ SCK (309 hộ) với số vốn 69,548 

trđ. 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: 

+ Ngân hàng NN-PTNT: số dư nguồn vốn huy động đạt 97,6% KH, tổng dư nợ 

đạt 96,56% KH; nợ xấu chiếm 0,14% /tổng dư nợ. 

+ Ngân hàng CSXH: huy động vốn đạt 83,4% KH, tổng dư nợ đạt 98,28% 

KH, nợ quá hạn chiếm 0,39%/ tổng dư nợ. 

+ 02 Quỹ TDND, Ngân Hàng Công thương, Ngân hàng Kiên Long chi nhánh 

Châu Thành: hoạt động hiệu quả, đảm bảo khả năng cân đối, thanh khoản. 

1.4. Lĩnh vực đầu tư XDCB: 

Kế hoạch vốn đầu tư XDCB đã phân khai chi tiết 197,242 tỷ đồng/200,751tỷ 

đồng, đạt 91% kế hoạch vốn (KHV). Ước khối lượng thực hiện đến 30/9/2020 

là132,904 tỷ đồng/200,751tỷ đồng đạt 66,2%KHV, ước giải ngân đến 30/9/2020là: 

154,061 tỷ đồng/200,751tỷ đồng, đạt 77% KHV. 

Tình hình vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư đã phân khai chi tiết: 56,625 

tỷ đồng/59,609 tỷ đồng, đạt 95%KHV cho 71 công trình. Khối lượng ước thực hiện 

đến 30/9/2020: 44,667tỷ đồng/59,609 tỷ đồng, đạt 75,5%KHV, ước giải ngân đến 

30/9/2020: 47,143tỷ đồng/59,609 tỷ đồng,đạt 79% KHV. 

Tình hình quyết toán, tất toán công trình (tính đến 31/8/2020): 

- Đến hết ngày 31/08/2020: tổng số công trình gửi hồ sơ phê duyệt quyết 

toán là 83 công trình, đã phê duyệt quyết toán 78 công trình, còn 05 công trình cơ 

quan chuyên môn đang thẩm tra. 

- Tổng số công trình đủ điều kiện tất toán: 114 công trình, trong đó: đã tất 

toán 105 công trình, còn 09 công trình chưa tất toán (đã bố trí đủ vốn 04 công trình: 

sẽ tất toán trong tháng 9/2020; còn 05 công trình đang trình UNND tỉnh xin điều 

chỉnh nguồn vốn để đảm bảo tất toán theo quy định). 

1.5. Tài nguyên-Môi trường: 

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

phép 285 trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, với tổng 

diện tích là 31.267,4 m2. Cấp 302 GCN QSDĐ lần đầu với tổng diện tích là 109,434 

ha. Tổng hợp công trình có nhu cầu thu hồi đất năm 2021; Thu hồi đất dự án đường 

Cầu Cây Ổi và dự án tưới tiêu khu vựcphía Tây sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua xã 

Thành Long.  

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

sơ, tiếp nhận báo cáo kết quả môi trường 20 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 đấu giá QSDĐ: Rà soát, kiểm tra lại quy trình cấp giấy QSDĐtrên 

hiện trạng đất công xã Trí Bình “đất đội thuế cũ”335,5m2; thông qua hội đồng thẩm 
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định 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. Đấu giá đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-

CP: đã đo đạc chi tiết 09 khu đất đề nghị UBND tỉnh giao đất để quản lý và tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất.  

Tiến độ thực hiện phương án sử dụng đất Khu đất 25,5 ha Tam Hạp-Suối 

Muồn chưa triển khai thực hiện, do người dân đang khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh 

về quyết định thu hồi đất, Tòa án tỉnh đang thụ lý. 

Công tác quản lý khoáng sản: Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra 12 lượt; 

phối hợp 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 tại ấp Bến Cừ Ninh Điền. 

Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại: Tiếp nhận  và giải quyết 01 đơn 

đề nghị xem xét, phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực đất đai.  

1.6. 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, Dự án đường dây 110KV Tân Biên-Châu THành (Suối Dộp) 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 kiểm tra xong hiện trạng và thông qua hội đồng thống nhất 

giá bồi thường kênh cấp 1 qua các xã Thành Long, Hòa Hội; Dự án thu hồi đất 

công 25,5 ha đã đo đạt kiểm đếm, đang tạm ngưng chờ Tòa án xử lý; Dự án thủy 

lợi Phước Hòa bổ sung GĐ 2- hạng mục kênh tiêu cống 3 thuộc xã An Cơ, chưa thi 

công do hộ dân không thồng nhất giá bồi thường. 

1.7. Hoạt động kinh tế tập thể: 

Đến nay có 18 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. 

1.8. 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. 

2. Công tác nội vụ, văn hóa-xã hội: 

                                                 
4Đã 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, 46/46 hộ dân; đoạn qua xã Thành Long: 01 tổ chức, 69/69 hộ dân). Dự án 

đường và cầu bến Cây Ổi: 01 tổ chức, 81/82 hộ dân (Phước Vinh 23/24 hộ, Hòa Thạnh 58/58 hộ), còn 01 

hộ đang tranh chấp chờ Tòa án giải quyết. Dự án đường tuần tra biên giới: Đã hoàn thành chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; Đoạn qua xã Hòa Thạnh và một 

phần xã Hòa Hội: đã nhận bàn giao mốc, nhưng chưa có đơn vị thi công. Mở rộng vòng xoay ngã tư huyện 

đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, dự án chốt dân quân Thành Tân Thành Long đã hoàn thành; 

Dự án làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền: đã chi trả  30/32 hộ dân. Dự án đường dây 110KV Tân 

Biên-Châu THành (Suối Dộp) đã tiến hành chi trả 136/140 hộ. 
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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 Chủ tịch, Phó chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn còn thiếu; Thực hiện chế độ chính sách về lương 408 

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

nhiệm 21 trường hợp; tặng giấy khen 460 tập thể và cá nhân; tặng danh hiệu thi đua 

236 tập thể và cá nhân. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC 2020, kế 

hoạch khắc phục Cải cách hành chính năm 2019. Công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức: 168 người; thanh kiểm tra chuyên ngành Nội vụ, kiểm tra công vụ: 

48 cuộc. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập:  Đã giảm 14 đơn vị (sáp nhập 22 trường tiểu 

học còn 11 trường, giải thể 01 trường tiểu học; hợp nhất Trung tâm Văn hóa thông 

tin, Đài Truyền thanh, Thư viện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh). Tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39: Theo lộ trình tinh giản biên chế của 

huyện từ năm 2015 đến năm 2021 còn 1.560/1.733 biên chế (giảm 73 biên chế 

(4,23%), trong đó: khối cơ quan nhà nước giảm 10 (hiện đã giảm 7); khối sự nghiệp 

giảm 163 (hiện đã giảm 66). 

2.2. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

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

với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo; thăm hỏi gia đình chính sách 

nhân dịp 27/7, họp mặt đối tượng chính sách và Tết Nguyên đán với tổng kinh phí 

6.013 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. 

Đã triển khai Kế hoạch giảm nghèo năm 2020. Tổ chức bàn giao 160 căn 

nhà. Trong đó: xây21 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  thẻ BHYT 

(4.165 thẻ cho đối tượng chính sách người có công;1.217 thẻ cho trẻ em dưới 6 

tuổi; 1.328 thẻ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 174 thẻ hộ dân tộc thiểu số; 227 thẻ 

B cho dân di cư từ Campuchia về Việt Nam sinh sống; 418 thẻ vùng KT-XH đặc 

biệt khó khăn; 4.206 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội); số lao động có việc làm 

tăng thêm 2.000 lao động; đào tạo 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: 

Tập trung thông tin-tuyên truyềncác chủ trương Nghị quyết của đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;60 
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năm chiến thắng Tua Hai, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19và các nhiệm 

vụ chính trị ở địa phương; Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của 

Trung tâm văn hóa Thể thao – học tập cộng đồng; đã tổ chức tổng kết 20 năm phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chiến lược phát triển Gia 

đình Việt Nam trên địa bàn huyện. 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. 

Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh 52 cuộc/158 lược cơ sở, nhắc nhở 04 cơ sở, 

xử phạt 01 vụ vi phạm 1,5 triệu đồng.  

Tiến độ triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái đường sông trên địa bàn 

huyện chưa thực hiện được do tình hình dịch Covid 19 nên chưa có nhà đầu tư có 

năng lực đăng ký. 

Hoạt động thư viện: Phục vụ bạn đọc tại chỗ 8.491 lượt (huyện 4.576 lượt, tại 

cơ sở 3.005 lượt, lưu động 910 lượt); số lượng người truy cập Internet là 3.538 

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: 

Các trường tập trung chuẩn bị tốt khai cho công tác khai giảng năm học 

2020- 2021.Duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ cập giáo dục: 15/15 xã, thị trấn; 

nâng cao được tỷ lệ huy động trẻ 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 2.328/2.328, 

đạt tỉ lệ 100% (SCK 100%); Tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS: 1.505/1.505 HS, đạt tỉ lệ 

100% (bằng so cùng kỳ năm trước);HS tốt nghiệp THPT đạt 99,15%, tăng 12,85% 

so với năm học trước (86,3%); tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 100%, so với năm học 

trước (50,0%) tăng 50,0%; có 18/60 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt 

tỉ lệ 30% (tăng 1 trường so với cùng kỳ);đang tiến hành xây dựng 6 trường có cơ 

sở vật chất đạt chuẩn quốc gia xã nông thôn mới xã Hòa Thạnh và xã Phước Vinh. 

Sau tình hình học sinh bỏ học do dịch Covid 19, huyện đã đề ra nhiều giải pháp, tổ 

chức tuyên truyền, vận động, đến nay số học sinh bỏ học đã giảm (tiểu học tỷ lệ 

0,05, giảm 0,13%, THCS 0,9% giảm 0,5%) 

2.5. Y tế, Dân số, BHXH-BHYT: 

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, tổng số ca mắc sốt xuất huyết là 

88ca, tổng số ca mắc tay chân miệng 30 ca; Thẩm định tham mưu Sở Y tế cấp giấy 

phép hoạt động đủ điều kiện kinh doanh dược và đạt tiêu chuẩn GPP 30 quầy thuốc, 

05 cơ sở hành nghề y; tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 257 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 1.528 trẻ, đạt 74,98% so chỉ tiêu năm. 

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, chỉ đạo UBND các xã biên giới thành lập các chốt kiểm soát đường mòn, 
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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. Tổng số người 

đang cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện (trường Trung cấp KTKT xã Thái 

Bình) là 58 người, tổng số người thoát cách ly tại khu tập trung huyện là 1.325 người, 

số người thoát cách ly tại hộ gia đình: 648 người. 

Số người dân tham gia BHYT ước đến 31/8/2020là 109.429/138.282 người, đạt 

tỷ lệ 79,13%.  

2.6. Tôn giáo, dân tộc: 

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, các ngành huyện có liên quan và xã, thị trấn 

giải quyết các vụ việc có liên quan đến tôn giáo xảy ra trên địa huyện.  

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 trật tự: Tiếp nhận 86/80 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

hình sự (tăng 06 vụ SCK). Đã rõ đối tượng 83 vụ 174 đối tượng, đạt 96,5 %. 

Tình hình trật tự ATGT: TNGT xảy ra 04/09 vụ, làm chết 03/04 người, bị 

thương 03/08 người (giảm 05 vụ, 01 người chết, 01 người bị thương SCK).  

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường: Bắt 44/47 

vụ, 09/14 đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu (giảm 03 

vụ/5 đối tượng SCK), đã xử phạt VPHC 04 vụ 09 đối tượng/145,625 triệu đồng, 

khởi tố 01 vụ 01 đối tượng 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 24 vụ/64 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đã khởi tố 

24 vụ/38 đối tượng, xử phạt VPHC 26 đối tượng; phát hiện 246 trường hợp đối 

tượng dương tính về ma tuý, xử phạt VPHC 227 đối tượng; Bắt 20 vụ/125 đối tượng 

đánh bạc, đã khởi tố 03 vụ/09 đối tượng, xử phạt VPHC 17 vụ/116 đối tượng. 

3.2. Quân sự - quốc phòng: 

Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện thực hiện tốt nhiệm vụ Quân dự, 

quốc phòng địa phương. Ban hành 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; 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; làm việc với đoàn 
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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 việc quản lý tài chính tại trường Mầm 

non Trưng Vương, 01 cuộc thanh tra đột xuất về quản lý đất công tại UBND xã 

Hòa Thạnh;dự thảo kết luận 01 cuộc thanh tra quản lý tài chính tại trường Tiểu học 

Hoàng Lê Kha;báo cáo 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; đang thực hiện 01 cuộc thanh tra quản lý tài chính 

tại UBND xã Long Vĩnh. Qua thanh tra kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 03 

cá nhân, họp rút kinh nghiệm đối với 04 cá nhân và kiến nghị thu hồi 17.537.000 

đồng; sai phạm quản lý công: kiến nghị họp kiểm điểm có hình thức kỷ luật 01 cá 

nhân, họp kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 cá nhân và 01 tổ chức, kiểm điểm về mặt 

đảng tại nơi sinh hoạt 02 cá nhân; kiến nghị thu hồi 480 m2 đất, thu hồi 03 giấy 

CN.QSDĐ cấp sai nguồn gốc. 

Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2016, 2017, 2019, 

2020 đối với 06 kết luận5. Đã thực hiện xong 04 Kết luận thanh tra năm 2016, 2017, 

2019, còn 02 kết luận năm 2020 đang thực hiện. 

Ban tiếp công dân huyện tiếp 34 lượt/77người(thấp hơn SCK 55 lượt và 12 

người), lãnh đạo huyện tiếp dân theo định kỳ và đột xuất là 24 ngày/19 lượt 

người(thấp hơn so CK 11 lượt người). Tiếp nhận 39 đơn (giảm 17 đơn SCK). Đơn 

đủ điều kiện xử lý: 39 đơn, đã chuyển cơ quan chuyên môn huyện 26 đơn, chuyển 

cơ quan có thẩm quyền 05 đơn và UBND xã 08 đơn kiến nghị. 

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, Thi hành án dân sự:  

Tư pháp: Ban hành các kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, tuyên truyền trực tiếp 220 cuộc, có 8.110 lượt người tham dự. Công 

tác hòa giải cơ sở: thụ lý 104 đơn, đưa ra hòa giải 103 đơn, hòa giải thành 83 đơn 

(80,58%); kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động 08 cuộc/425 người tham dự tại 7 xã; 

mở 02 lớp tập huấn công tác hòa giải cơ sở, và xử lý vi phạm hành chính, theo dõi 

thi hành pháp luật cho 240 CBCC và hòa giải viên tham dự; Nhập dữ liệu vào phần 

mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp đã hoàn thành giai đoạn một từ năm 2006-2015, đang 

tiếp tục nhập dữ liệu giai đoạn hai từ năm 1989- 2005. 

                                                 
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; thanh tra tài chính tạitrường Mầm non 

trưng Vương 2020; Cuộc thanh tra đột xuất đất công tại UBND xã Hòa Thạnh 2020. 
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Thi hành án dân sự:Tổng số thụ lý 2.961 việc, giảm 55 việc (1,71%) SCK. 

Số có điều kiện giải quyết 2.365 việc, chiếm 80,36% tổng số án phải thi hành, giảm 

70 việc (2,87%) SCK; đã giải quyết xong 1599 việc/2.365 việc, đạt 65,92% (giảm 

13 việc SCK). 

3.5 Công tác đối ngoại: 

Duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại 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. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt làm được: 

- 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. 

- 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 nhiễm bệnh. 

- Tập trung quan tâm chỉ đạo 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. Khó khăn, hạn chế: 

- Tình hình thu ngân sách còn khó khăn; một số nguồn thu đạt thấp so kế 

hoạch. 

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

chậm; tiến độ thực hiện các Dự án, phương án sử dụng đất trên địa bàn huyện (khu 

Bàu Lớn, khu đất 25 ha Tam Hạp-Suối Muồn...) vẫn còn khó khăn. 

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

phức tạp; còn để xảy ra vụ việc sai phạm có liên quan đến tôn giáo.. 
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- 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; vấn nạn lục bình, ô nhiễm nguồn nước trên sông 

Vàm cỏ vẫn chưa có giải pháp xử lý.  

3. Nguyên nhân hạn chế: 

- 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; 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. 

- 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. 

- UBND cấp xã chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan 

đến tôn giáo; chưa quan tâm thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo. 

 

Phần thứ hai: 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 
 

Để khắc phục những mặt còn khó khăn-hạn chế, phấn đấu hoàn thành chỉ 

tiêu-nhiệm vụ phát triển KT-XH và QP-AN năm 2020. Các cơ quan QLNN cấp 

huyện, UBND các xã-thị trấn ngoài các công việc thường xuyên theo chức năng, 

nhiệm vụ chủ động phối kết hợp các ngành liên quan, đoàn thể huyện tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, như sau: 

1.Tập trung thực hiện Chỉ thị số: 06/CT-UBND, về việc tiếp tục thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới - tháo gỡ khó khăn 

trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trở lại sản xuất; thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, trật 

tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động dịchCovid-19  .  

 Tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị điều kiện, phương 

tiện sẵn sàng ứng phó đối với công tác phòng chống dịch bệnh. 

2. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tập trung khai thác các nguồn thu, phấn 

đấu thu đạt 100% dự toán năm; Tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng kinh phí theo 

dự toán, hiệu quả, đúng mục đích. Kịp thời kiến nghị tỉnh bổ sung những khoản chi 

về chế độ, chính sách chưa được bố trí trong dự toán đầu năm. 

3. Tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo dõi trình 

diễn thâm canh cây trồng, mô hình lúa chất lượng cao; tiếp tục theo dõi, triển khai 

mô hình VietGap, các mô hình mới trên cây lúa, rau màu, cây ăn quả, nhân rộng 

các mô hình sản xuất mới, hiệu quả. Tập trung cao độ cho công tác kiểm tra, kiểm 

soát, phòng chống dịch bệnh; phòng chống thiên tai. Tổ chức liên kết với các doanh 
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nghiệp đầu tư, tiêu thụ lúa cho nông dân. Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án 

quản lý rừng bền vững theo thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của 

bộ Nông nghiệp và PTNT.  

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, ưu tiên giải ngân nguồn vốn cấp trên. 

Tập trung nghiệm thu quyết toán, tất toán các công trình XDCB, không để xảy ra 

nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Chuẩn bị đầu tư năm 2021 và xây dựng Danh mục 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Luật đầu tư công. Đảm bảo tiến 

độ triển khai, giải ngân kế hoạch vốn XDCB đã phân khai. Không để công trình 

hoàn thành quá hạn quyết toán.      

5. Tiếp tục tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án 

đang được đầu tư trên địa bàn huyện để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công; 

quan tâm dặm vá, sửa chữa các tuyến đường giao thông; Thực hiện quyết liệt các 

giải pháp đảm bảo TT.ATGT trên địa bàn huyện.  

6. Quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá-xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh 

xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện kịp thời chế độ, chính sách cho các 

đối tượng;  

Nâng cao chất lượng công tác dạy và học.Bổ sung công tácrà soát hộ nghèo 

năm 2020 và điều tra cung cầu lao động; hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ cho đối tượng 

lao động không ký kết hợp đồng lao động trên hệ thống một cửa để gửi về tỉnh. 

Triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chú trọng: nâng 

cao chất lượng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công nhận các danh hiệu văn hóa, 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả năm 

2020; tăng cường hoạt động kiểm tra liên ngành văn hoá huyện-xã.Tiếp tục kêu gọi 

đầu tư  thực hiện Dự án phát triển du lịchsinh thái đường sông gắn với rừng Hòa Hội. 

7. Tăng cường công tác quản lý đất đai; quan tâm công tác giải quyết khiếu 

nại, tranh chấp; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi 

trường, khoáng sản; Đảm bảo tiến độ triển khai tổ chức thực hiện các phương án 

bồi thường-hỗ trợ-tái định cư đã có chủ trương. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm 

minh tình trạng người tự ý móc đất đổ nền lên đất của hộ gia đình; triển khai các biện 

pháp xây dựng rào chắn các ao sao khi móc đất để đảm bảo an toàn cho người dân.Đôn 

đốc Sở, ngành tỉnh sớm triển khai thực hiện Dứ án xử lý nước thải khu vực Thị trấn. 

Phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan bàn giải pháp xử lý lục bình và 

xử lý việc ô nhiểm nguồn nước trên sông Vàm Cỏ. 

8. Tập trung củng cố nhân sự một số phòng, ban, UBND các xã, thị trấn. Tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

hành chính. Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ; công tác 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức; tăng cường kỷ cương, 

kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; 

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua-khen thưởng và các 
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phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của 

các cơ sở tôn giáo, tín đồ tôn giáo để kịp thời ngăn chặn vụ việc phát sinh phức tạp, 

khó giải quyết. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 

2020. 

9. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí có hiệu quả các tình huống, 

giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Có các giải 

pháp quyết liệt ngăn chặn tình trạng tín dụng đen. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

- an ninh cho các đối tượng; Triển khai thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ năm 2021; Tăng cường công tác tuyên truyền, kéo giảm mạnh về tội 

phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh tiến độ thực hiện số vụ việc 

có điều kiện thi hành án dân sự; Thực hiện tốt công tác đối ngoại với các quận-xã 

Campuchia giáp biên. 

10. UBND các xã, thị trấn tập trung: củng cố nhân sự, phân công nhiệm vụ 

các ban ngành xã; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19; Chỉ đạo 

khẩn trương xử lý các công việc còn tồn đọng; Quan tâm và thực hiện quyết liệt: 

công tác XDCB, công tác ANCT-TTATXH, các giải pháp đấu tranh phòng chống 

tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông.  

Tiếp tục triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020 và điều tra cung, cầu lao 

động; rà soát lại các chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới không cần kinh phí để 

đăng ký thực hiện hoàn thành trong năm 2020, điều chỉnh Đề án xây dựng nông 

thôn mới; xây dựng kế hoạch vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các đơn vị 

đóng trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới; Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn, nhất là các xã nông thôn 

mới. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch KTXH-QPAN 9 

tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của UBND 

huyện Châu Thành./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                  Q.CHỦ TỊCH  

- UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT; 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- TV. UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;     

- Lưu: VT.         
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