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PHẢN THỨ NHẤT
Tình hình ước thưc hiên kinh tế - xã hôi năm 2022 • • •

I. BỚI CẢNH TRIỂN KHAI KÉ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022:

Kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó 
khăn, thách thức. Các hoạt động kinh tế - xã hội vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch COVID-19 kéo dài trong những năm 2020 và 2021. Bên cạnh đó, thời tiết 
bất thường, giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao ảnh 
hưởng đáng kể đến đời sống của người dân.

Trong bối cảnh đó, dưới sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng 
nhân dân và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của ủ y  ban nhân dân, cùng sự nỗ 
lực các ngành, các cấp, sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân đã vào 
cuộc rất mạnh mẽ, tập trung thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch 
COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Kết quả tình hình kinh 
tế - xã hội ước thực hiện năm 2022 có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước, 
tạo nên khí thế mới, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển, nhiều chủ 
trương, chính sách quan trọng được triển khai thực hiện có hiệu quả, tác động 
tích cực đến sự phát triển chung của toàn huyện.

II. KẾT QUẢ THựC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
-X Ã  HỘI NĂM 2022:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm 

soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống người dân quay trở về 
bình thường mới. Tình hình kinh tê - xã hội của huyện năm 2022 có nhiều 
khởi săc và tăng trưởng đáng kê. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy 
trì tăng trưởng ổn định; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các 
lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự 
an toàn xã hội, quôc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới vẫn được đảm 
bảo.

Dự báo năm 2022, huyện Tri Tôn thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu 
mà Nghị quyêt Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu 
vượt và 03 chỉ tiêu đạt. Cụ thể như sau:
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Chỉ tiêu Đo n vị 
tính

NQ
HĐND
2022

ƯTH
2022

So
sánh

(1). Tống giá trị sản xuất đối với một số 
ngành hàng (theo giá s s  2010) Tỷ đồng 7.652 7.726 Vượt

(2). Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 
trên 1 ha canh tác

Triệu
đồng/ha 142,959 143,014 Vượt

(3). Thu nhập bình quân đầu người (của hộ 
gia đình)

Triệu
đồng 51,240 52,107 Vượt

(4). Tổng vốn đàu tư toàn xã hội Tỷ đồng 2.251 2.274 Vượt
(5). Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 
trên địa bàn

Triệu
đồng 73.450 134.574 Vượt

(6). Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia %
42,11
(24/57
trường)

42,11
(24/57
trường)

Đạt

(7). Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 40,69 41,81 Vượt
(8). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp 
cận đa chiều phấn đan giảm % 1,5-2 2,20 Vượt

(9). Số Bác sĩ trên 10.000 dân BS/10.000
dân 5 6 Vượt

(10). Số giường bệnh trên 10.000 dân G/10.000
dân 15 15 Đạt

(11). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế % 98 99,84 Vượt
(12). Duy trì đến năm 2022 số xã đạt chuẩn 
nông thôn mới (trong đó 01 xã đạt nông 
thôn mới nâng cao).

Xã 5 5 Đạt

(13). Quy mô dân số Người 117.617 117.325 Vượt
(14). Tỷ lệ dân số nông thôn và thành thị 
được cung cấp nưó'c sạch % 87,57 87,60 Vượt

(15). Tỷ lệ che phủ rừng % 37,00 37,88 Vượt
(16). Tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp trên 
địa bàn huyện hoàn thiện chính quyền điện 
tử

% 50 58 Vượt

2. Tình hình và kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ đặc thù năm 2022 
2.1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19
Toàn hệ thống y tế huyện Tri Tôn tiếp tục chủ động các phương án 

ứng phó với dịch bệnh COVID-19; đây mạnh tiêm ngừa vắc xin cho người 
dân ở các nhóm tuổi, đặc biệt đẩy mạnh tiêm ngừa mũi nhắc lại; đảm bảo an 
toàn cho các cơ sở khám, chữa bệnh, trường học và các cơ sở sản xuất, kinh
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doanh; duy trì và đảm bảo tốt các hoạt động khám chữa bệnh; nâng cao chất 
lượng các hoạt động y tế cơ sở. Chuấn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư y 
tế, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Trong năm 2022, số ca mắc 
mới được phát hiện giảm mạnh, không có trường hợp tử vong. Tính đến 
ngày báo cáo, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đạt kết quả 
như sau:

- Người từ 18 tuổi trở lên: mũi 01 đạt 104,44%; mũi 02 đạt 101,99%; 
mũi nhắc lại lần 01 đạt 58,22%; mũi nhắc lại lần 02 đạt 64,86%.

- Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: mũi 01 đạt 110,66%; mũi 02 đạt 108,22%, 
mũi nhắc lại lần 01 đạt 60,94%.

- Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi: mũi 01 đạt 92,23%, mũi 02 đạt 82,17%.
2.2. Triển khai Chưong trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ, Ke hoạch số 134/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 và Kế 
hoạch số 366/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của ủ y  ban nhân dân 
tỉnh. Huyện Tri Tôn chủ động ban hành Ke hoạch số 90A/KH-UBND ngày 
06 tháng 7 năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm: Khôi phục, thúc đây sản 
xuất kinh doanh, đấy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động 
nguồn lực xã hội, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Vừa phòng, 
chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững on 
định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống 
cho người dân.

3. Kêt quả phát triển kinh tế
Tống giá trị sản xuất (GO) giá so sánh 2010 tăng 7,28% so với cùng kỳ. 

Trong đó khu vực nông - lâm - ngu nghiệp tăng 2,77%; khu vực công nghiệp 
tăng 17,22%, khu vực xây dựng tăng 13,94%; Giá trị sản phẩm nông lâm thủy 
sản đạt 143,014 triệu đồng/ha; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng trên địa bàn tăng 15,04%; Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình 
ước đạt 52,107 triệu đồng.

3.1. v ề  nông nghiệp
- Sản xuất nông nghiệp-. Tổng diện tích gieo trồng ước cả năm 116.623 

ha', đạt 95,48% so kế hoạch, so cùng kỳ giảm 3,52% bằng 4.259 ha. Trong đó, 
diện tích trồng lúa chiếm tỷ trọng cao nhất với 97,88%, bằng 114.153 ha, đạt 
96,25% so kế hoạch, so cùng kỳ giảm 3,34% bàng 3.939 ha; Diện tích trồng 
màu chiếm tỷ trọng 2,12% bằng 2.470 ha, đạt 69,58% so kế hoạch, giảm 11,46% 
băng 320 ha so với cùng kỳ. Năng suât các loại cây trông ở một số cây chủ yếu 
so năm trước có tăng nhẹ, năng suât lúa bình quân cả năm đạt 6,253 tấn/ha. Sản 
lượng lúa cả năm đạt 713.800 tấn, so năm trước giảm 0,09% bằng 620 tấn.

1 Trong đó: vụ Đông xuân là 42.624 ha, đạt 100,43% so với cùng kỳ; vụ Hè thu là 44.378 2ha 
đạt 100,94% so với cùng kỳ; vụ Thu đông là 29.484,4ha, đạt 84,43% so với cùng kỳ., vụ Mùả 
là 136,45 ha, đạt 160,53% so với cùng kỳ).
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Tống diện tích cây ăn trái toàn huyện 2.200 ha, so với năm 2021 tăng 111 
ha, gồm nhiều chủng loại cây ăn trái như: Xoài, cây có múi, mãng cầu ta, dừa, 
bơ, sầu riêng, nhãn idor,....

- Tinh hình nhiễm sinh vật hại: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại 21.316 
lượt ha, tập trung mức độ gây hại nhẹ 20.456 lượt ha (trong đó vụ lúa Đông 
Xuân 7.561 lượt ha, vụ Hè Thu 10.827 lượt ha, Thu Đông 2.928 lượt ha), so 
cùng kỳ tăng 107 lượt ha, chủ yếu nhiễm rầy nâu, đạo ôn lá, ốc bươu vàng, sâu 
cuốn lá, lem lép hạt...

-  về chăn nuôi -  Thú y: Tình hình chăn nuôi tương đối ổn định và có tăng 
trưởng so với cùng kỳ năm trước, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục 
được kiểm soát tốt, tạo sự yên tâm cho người chăn nuôi. Tống đàn bò hiện có 
7.629 con (số liệu điều tra thời điểm 01/01/2022), so cùng kỳ giảm 13,62% bằng 
1.203 con. Tổng đàn heo 20.359 con, so cùng kỳ tăng 41,57% bằng 5.979 con, 
(trong đó hộ chăn nuôi 6.584 con, Công ty Việt Thắng nuôi 13.775 con). Tổng 
số nhà nuôi chim yến trên địa bàn huyện 93 nhà. Đầu năm đến nay Ngành Thú y 
huyện đã thực hiện công tác tiêm phòng vacxin ngừa bệnh dịch tả, tụ huyết 
trùng, phó thương hàn cho 5.407 con gia súc và 249 ngàn con gia cầm trên toàn 
huyện.

- Công tác thủy lợi: Triển khai thi công các công trình thủy lợi trong năm 
2022 là 89 công trình, tổng mức đầu tư 42.258 triệu đồng, đến ngày 08/12/2022 
đã giải ngân 25.466 triệu đồng, đạt 60,26% so kế hoạch.

- Lâm nghiệp: Đầu năm đến nay, Ngành Lâm nghiệp huyện tổ chức tuần 
tra phòng cháy chữa cháy, chống chặt phá rừng, kiểm tra quản lý lâm sản, động 
vật hoang dã trên địa bàn huyện được 238 đợt, phát hiện 08 vụ vi phạm, xử lý 
phạt tiền 6 vụ bằng 16,750 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm 0,38m3 gỗ các 
loại. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung 6.567 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 
cuối năm ước đạt 37,88%.

- Thủy sản : Đầu năm đến nay phát sinh 26 hộ nuôi mới, diện tích 36,36 
ha, thể tích bè 318m3, 189 m2 bể/bồn, số lượng 94 triệu con, gồm cá tra giống, 
cá tra thịt, lươn, cá lóc, ếch... có 16 hộ thu hoạch, diện tích 15,87 ha, 675m3 bè, 
sản lượng 328,8 tấn. Tổng sản lượng khai thác ước cả năm đạt 2.453 tấn, sản 
lượng nuôi trồng 2.156 tấn.

- Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: Chỉ đạo các ngành tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các 
xã. Tố chức rà soát, kiếm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí 
nông thôn mới của 12 xã. Đen nay, trên địa bàn huyện có 05 xã được công nhận 
đạt chuấn nông thôn mới (Vĩnh Gia, Tà Đảnh, Lương Phi, Lương An Trà, Tân 
Tuyến) chiếm tỷ lệ 41,67%, trong đó xã Tà Đảnh được công nhận đạt tiêu chí 
nông thôn mới nâng cao. Tổng số tiêu chí đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới 
theo quy định là 15/19 tiêu chí, đạt 78,94%.

-  về phát trỉến kỉnh tế tập thế: Trong năm 2022 huyện đã thành lập Liên 
hiệp họp tác xã Tri Tôn và 03 họp tác xã nông nghiệp, đạt 100% so với Kế 
hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Luỹ kế đến nay trên địa bàn huyện 
có 26 họp tác xã (bao gồm: 25 HTX nông nghiệp; 01 HTX phi nông nghiệp),
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trong đó: có 24 HTX đang hoạt động và 02 HTX ngưng hoạt động (đang chờ 
giải thể), đã liên kết với tập đoàn Lộc Trời được 10 HTX, diện tích 1.727 ha. 
Tổng số tổ hợp tác là 48 tổ với 600 thành viên và 23 trang trại chăn nuôi, trông 
trọt đang hoạt động.

- Dự án VnSAT: Đầu năm đến nay triển khai 07 lớp tập huấn sản xuất lúa 
theo tiêu chuẩn VietGAP và SRP ở 06 xã dự án, tổ chức 05 cuộc truyền thông về 
dự án ở 05 xã Tân Tuyến, Tà Đảnh, Vĩnh Phước, Lương An Trà, Vĩnh Gia.

* Kết quả thực hiện Chương trình OCOP: Phối hợp Văn phòng Điều phối 
nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp đào tạo, tập huân Chương trình OCOP năm 2022 
tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang, có 40 người tham gia, đối 
tượng là cán bộ phụ trách Chương trình OCOP các xã, thị trấn; trong năm phân 
đấu có 16 sản phẩm tham gia đạt từ 3 sao trở lên, mỗi xã, thị trân khuyên khích 
phát triển sản phẩm đặc trưng, có lợi thế tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm 
cấp huyện.

* Thiệt hại do mưa giông, lốc, sét, sạt lỡ: Đầu năm đến nay, do ảnh hưởng 
của mưa lớn, giông lốc, sạt lỡ đã gây thiệt hại về tài sản, cây trồng của người 
dân. Tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại 205,77 ha, có 111 hộ bị ảnh hưởng, 
tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ thiệt hại 389,54 triệu đồng. Sập và tốc mái 08 nhà 
dân (trong đó: Sập hoàn toàn: 01 cặn; Tốc mái 100%: 02 căn; Tốc mái 30%: 05 
căn). Ước tổng thiệt hại 105 triệu đồng. Xảy ra 04 điếm sạt lỡ, sụt lún tại 03 xã: 
An Tức, Châu Lăng, Lương An Trà, với tổng chiều dài 741 mét.

3.2. v ề  Công nghiệp -  Tiểu thủ công nghiệp — Xây dựng
- Công nghiệp - Tiếu thủ công nghiệp:
Đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp được khôi phục, ổn định và phát 

triển, các doanh nghiệp nhanh chóng trở lại sản xuất, nhiều nhà máy tăng tốc 
hoạt động hết công suất, đáp ứng nguồn cung ứng hàng hóa; lực lượng công 
nhân lao động được tiêm đầy đủ liều vắc xin, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động sản 
xuất của doanh nghiệp trong điều kiện bình thương mới. Giá cả nhiều mặt hàng 
tăng cao như xăng, dầu, sắt thép, vật tư nông nghiệp... làm gia tăng chi phí sản 
xuất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Song nhìn chung, sản xuất 
công nghiệp của huyện trong năm tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ. Ước chỉ 
số công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp tăng 17,22% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất 
(giá SS) đạt 1.689 tỷ đồng. (Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 17,36%; 
Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,15%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 
nước tăng 13,10%; Cung ứng nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 
12,45%.

Huyện tố chức thành công lễ công bố Quyết định của Bộ Xây dựng công 
nhận “Thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV”.

- Đầu tư xây dựng:
Đầu năm đến nay, dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho 

các công trình đầu tư công, dự án phục vụ sản xuất kinh doanh, công trình nhà ở 
trong dân tiếp tục được sửa chữa, xây mới. Hoạt động xây dựng tăng trưởng ổn
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định, tuy nhiên do giá nguyên vật liệu tăng cao, khiến cho một số công trình 
chậm tiến độ và mức độ tăng trưởng ngành xây dựng chưa cao.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 ước đạt 2.274 tỷ đồng tăng 8,06% 
so cùng kỳ năm trước. Đối với các dự án đầu tư công, ngay từ đầu năm, huyện 
đã triến khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đấy giải ngân vốn đầu tư công năm 
2022, thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra các công trình, kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, đảm bảo thời gian và tiến độ, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực 
hiện các dự án đầu tư xây dựng, đẩy nhanh giải ngân tối đa chỉ tiêu kế hoạch 
vốn đàu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm.

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 được giao là 218.731 triệu đồng, thực hiện 
141 công trình. Tính đến ngày 08/12/2022 đã giải ngân 108.440 triệu đồng, đạt 
49,58%, kết quả giải ngân cụ thể: vốn đầu tư phát triển đã giải ngân được 
78.302/168.138 triệu đồng, đạt tỷ lệ 46,57% (Trong đó: Nguồn vốn ngân sách 
tỉnh giải ngân 50.427/125.318 triệu đồng, đạt 40,24%; nguồn vốn ngân sách 
huyện giải ngân 27.875/42.820 triệu đồng, đạt 65,10%); vốn sự nghiệp mang 
tính chất đầu tư đã giải ngân được 30.138/50.593 triệu đồng, đạt 59,57%.

3.3. v ề  Thương mại, dịch vụ, du lịch
- Thương mại: Dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát tốt, hầu hết 

người dân đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng bệnh, tình hình mua bán hàng hoá 
trên thị trường diễn ra sôi động, công tác bình ôn giá và kiêm soát thị trường 
được thực hiện tốt, sức mua của người dân tăng mạnh và tập trung ở các mặt 
hàng như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, trang thiết bị, đồ dùng gia 
đình....

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa 
bàn huyện ước đạt 5.275,8 tỷ đồng, tăng 15,04% so với cùng kỳ và đạt 106,88% 
so kế hoạch năm, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.420,8 tỷ đông, so 
với cùng kỳ tăng 15,77%; Doanh thu dịch vụ ăn uống, lun trú đạt 1.132,5 tỷ 
đồng, so với cùng kỳ tăng 14,90% và dịch vụ khác đạt 722,5 tỷ đông, so với 
cùng kỳ tăng 11,91 %.

Công tác đăng ký kinh doanh được thực hiện theo cơ chế một cửa, rút 
ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng kỷ nhanh chóng, dê 
dàng. Đầu năm đến nay đã cấp giấy phép kinh doanh hành nghê cho các cơ sở 
sản xuất kinh doanh được 345 hộ với tổng số vốn kinh doanh 91,866 tỷ đồng, có 
714 lao động tham gia.

- Vận tải hàng hóa và hành khách: Những tháng đầu năm, Ngành Vận tải 
trên địa bàn huyện khôi phục mạnh mẽ, khối lượng vận tải hàng hóa, hành khách 
tăng mạnh so cùng kỳ, số lượng khách đến huyện trong các dịp lễ, tết tăng cao, 
nhu cầu vận chuyển hàng hoá, đi lại được các doanh nghiệp vận tải, hộ kinh 
doanh bố trí thường xuyên phương tiện hoạt động phục vụ khách hàng. Tổng 
khối lượng vận tải hàng hoá thực hiện đầu năm đến nay đạt 717,68 ngàn tấn, 
tăng 13,36% và luân chuyển hàng hóa 8,52 triệu tấn-krn, tăng 15,16% so cùng 
kỳ năm trước. Khối lượng vận tải hành khách thực hiện đạt 660,6 ngàn hlc, tăng 
16,76% và luân chuyển hành khách đạt 50,64 triệu hk-km, tăng 20,5% so cùng 
kỳ năm trước (chủ yếu vận tải ở tuyến đường bộ).
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- Du lịch: Đầu năm đến nay, hoạt động du lịch có chuyển biến mạnh mẽ 
nhờ dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, 
Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5... các khu, điểm tham quan du lịch trên địa 
bàn huyện thu hút rất đông lượng khách trong và ngoài huyện đên tham quan. 
Đặc biệt trong năm phối hợp tổ chức biễu diễn^dù lượn có động cơ “Bay trên 
Phụng Hoàng Sơn” có 99 phi công tham gia; Tổ chức lễ hội khinh khí cầu, dù 
lượn, diều lượn có động cơ, không có động cơ kêt họp lê hội đua bò bảy núi, với 
chủ đề “ Bay giữa mùa lễ hội” thu hút rất nhiều khách đến xem, tham quan và 
chụp ảnh. Tô chức chương trình văn nghệ và múa cộng đông phục vụ 02 đêm 
hoa đăng lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn nhân dịp lê Quôc khánh 2/9 tại 
Quảng trường Thái Quốc Hùng; Tổ chức lễ hội đua bò lần thứ VI, có 25 đôi bò 
tham dự của 8 xã, thị trân trên địa bàn huyện. Từ đâu năm đên nay, Tri Tôn đón 
trên 938.893 lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

3.4. Tài chính -  Ngân hàng
- Tài chính: Công tác quản lý và điều hành ngân sách đạt kết quả tốt, thực 

hiện nghiêm túc chủ trương, hạn chế bố sung nhiệm vụ chi ngoài dự toán, đảm 
bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng mục đích, đáp ứng đầy đủ, kịp thòi các 
yêu cầu, đặc biệt là thực hiện kịp thời chi cho công tác phòng, chống dịch 
COVID-19, đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện cả năm 861 tỷ 133 triệu đồng, đạt 
139,48% so dự toán, trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 
(không bao gồm bổ sung từ ngân sách tỉnh) là 134 tỷ 574 triệu đồng, đạt 
183,22% so dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương là 789 tỷ 015 triệu đồng đạt 
128,70% so dự toán.

- Công tác thu thuế: Ước cả năm, Ngành Thuế huyện thực hiện công tác 
thu thuế các loại được 103 tỷ 263 triệu đồng, so kế hoạch năm đạt 133,89%, so 
cùng kỳ tăng 37,23% bằng 28 tỷ 013 tỷ đồng. Trong đó thu thuế CTN.NQD 
chiếm tỷ trọng cao nhất 110,20% bằng 49 tỷ 177 triệu đồng, kế đó thu nhập cá 
nhân 19 tỷ 021 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất 10 tỷ 447 triệu đồng, thu khác 
ngân sách 9 tỷ 555 tỷ,...

- Ngân hàng: Tổng thu tiền mặt trong năm 5.253 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 
9,62% bằng 461 tỷ đồng (trong đó chủ yếu thu tiết kiệm chiếm tỷ trọng cao 
nhất 51,07% bằng 2.683 tỵ đồng, kế đó thu nợ 1.709 tỷ đồng, các khoản thu 
khác 480,9 tỷ đồng...). Tổng chi tiền mặt 5.604 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 
5,77% bằng 306 tỷ đồng, (trong đó chi tiết kiệm chiếm tỷ trọng cao nhất 
49,13% bằng 2.753 tỷ đồng, kế đó chi cho vay 1.775 tỷ đồng, các khoản chi 
khác 639 tỷ đồng...). Qua cân đối nhìn chung thu không đảm bảo chi, bội chi 
351 tỷ đồng.

3.5. Kêu gọi đầu tư:
Thường xuyên chỉ đạo các ngành tăng cường công tác mời gọi đầu tư, bên 

cạnh đó huyện đã phát huy hiệu quả vai trò của Ban hỗ trợ doanh nghiệp để 
hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các 
dự án đầu tư. Đầu năm đến nay, huyện tham gia đóng góp điều chỉnh dự án 
“Khu sản xuất giống cá tra 3 cấp công nghệ cao Hiệp Thành Phát” ấp Vĩnh
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Thành, xã Vĩnh Phước; Dự án “Trại heo nái - heo thịt công nghiệp THAGRICO 
An Giang 2” tại âp o  Tà Sóc, xã Lương Phi; Dự án “Trang trại chăn nuôi heo 
công nghệ cao” tại kênh T5, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phước; Đang thẩm định 
các dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký trên địa bàn như: Dự án chăn 
nuôi vịt thịt theo hướng công nghệ cao thực hiện tại ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc 
Quới, vốn đầu tư 5 tỷ đồng, quy mô nuôi 19.500con/vụ, diện tích dự án 
15.600m2; Dự án chăn nuôi bò thịt, thực hiện tại xã Châu Lăng, quy mô 100 
con, diện tích 3.609 m2 và Đe án xây dựng vườn cây ăn trái kết hợp ngủ lều 
(Bảy Núi Farm), với diện tích 05ha tại khu vực Núi Dài -  Ngọa Long Sơn, ấp Ô 
Tà Sóc, xã Lương Phi.

Tiếp tục mời gọi đầu tư các dự án như: Dự án đầu tư chăn nuôi bò thịt (dự 
kiến thực hiện tại xã Lương An Trà), quy mô dự kiến 60 ha, nguồn vốn dự kiến 
đầu tư 2.503 tỷ đồng; Dự án trồng lúa và cây ăn trái hữu cơ (dự kiến thực hiện 
tại xã Núi Tô), quy mô dự kiến 430 ha, nguồn vốn dự kiến đầu tư 1.200 tỷ đồng; 
Dự án năng lượng mặt trời và chăn nuôi (dự kiến thực hiện tại xã Lương An 
Trà) quy mô dự kiến 519 ha, nguồn vốn dự kiến đầu tư 3.000 tỷ đồng.

Các dự án trên khi được triển khai đầu tư sẽ tạo nguồn sinh kế, giải quyết 
được việc làm tại chỗ cho nhiều người dân tại địa phương.

4. Kết quả phát triển Văn hóa -  Xã hội
4.1. Giáo dục
Ngành Giáo dục luôn tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác cho toàn bộ 

học sinh từ lóp 1 đến lớp 12 trở lại trưòng học trực tiêp theo lộ trình phù họp; 
đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện dạy học và các phưong án đảm bảo an toàn, 
phòng chống dịch COVID-19. Các trường học đã phôi họp chặt chẽ với các cơ 
sở y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện có học sinh 
nhiễm COVID-19. Quan tâm đối thoại, lấy ý kiên của phụ huynh học sinh vê 
việc cho học sinh trở lại trường. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống giáo 
dục. Tính đến kỳ báo cáo, toàn huyện có 21/57 trường đạt chuẩn quôc gia, đạt tỷ 
lệ 36,84%. Phấn đấu đến cuối năm 2022 công nhận thêm 03 trường đạt chuẩn 
quốc gia, đạt tỷ lệ 42,11%.

Toàn huyện chất lượng thi cả năm của học sinh 3 cấp niên học 2021-2022 
đạt 96,64% bằng 23.209hs (trong đó cấp 1 đạt 95,30%; cấp 2 đạt 98,47%, cấp 3 
đạt 97,40%), so cùng kỳ giảm 0,73%. Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ 
thông (THPT) năm 2022 đo tốt nghiệp đạt 99,36%.

Trong niên học 2022-2023, tổng số học sinh huy động đến ngày 
15/9/2022 là 29.033 học sinh (hs), trong đó mầm non (MN): 4.278 cháu; tiểu 
học (TH): 13.066hs; trung học cơ sở (THCS): 8.663hs; trung học phổ thông 
(THPT): 3.02óhs, so với kế hoạch huy động học sinh MN đạt 95,38%, TH đạt 
101,72%, THCS đạt 99,06%, THPT đạt 97,14%'.

Ngoài ra, Ngành giáo dục tổ chức tốt lễ sơ kết ngành giáo dục năm học 
2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; dự lễ trao tặng máy 
tính bảng đợt 2 cho học sinh THCS, do Sở GDĐT tổ chức hình thức trực tuyến; 
tố chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện năm học 2021-2022; tổ chức
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cuộc thi giải toán bằng máy tính cầm tay cấp huyện; tổ chức chuyên đê “Xây 
dựng trường mầm non lây trẻ làm trung tâm và hướng dân cho tre em 5 tuoi san 
sắng học đọc, học viết theo hướng liên thông với Chương trình tiểu học tại 
trương MN Lương An Trà và MG Ô Lâm; kiểm tra đôn đốc công tác tự đánh giá 
kiểm định chất lượng trường MN thị trấn Tri Tôn, MG Lê Trì, MG Tân Tuyến, 
TH Tân Tuyến, B Co Tô, A Lương Phi.

4.2. Y tế
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được tăng 

cường; thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những ca bệnh và ngăn chặn kịp 
thời không để dịch lớn xảy ra. Trong những tháng đâu năm, dịch bệnh sôt xuất 
huyết, tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng, tính đên ngày 31/10/2022, 
toan huyẹn đã ghi nhận 399 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 169 ca so cùng kỳ năm 
2021); 133 ca mắc bệnh tay-chân-miệng (tăng 71 ca so cùng kỳ năm 2021),... 
Hoạt động y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng tiêp tục được duy trì. Tỷ lệ người 
dân thamgia BHYT đạt 99,84%.

Ngành y tế đã tổ chức 05 đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực pham, tống số 
cơ sở đã kiểm tra 639 cơ sở, qua đó phát hiện 23 cơ sở vi phạm; tố chức kiếm tra 
hành nghề y dược tư nhân, tổng số cơ sở đã kiểm tra 132/229 cơ sở, qua kiếm tra 
phát hiện 03 trường hợp vi phạm, Đoàn đã nhắc nhở cho làm cam kết 02 cơ sở 
và ra Quyết định xử phạt 01 cơ sở.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tiếp tục chủ động các 
phương án ứng phó với dịch bệnh Covid -19; đấy mạnh tuyên truyền, tiêm vắc 
xin mũi nhắc lại cho người dân đế chủ động phòng ngừa các biến thể mới; đảm 
bảo an toàn cho các cơ sở khám, chữa bệnh, trường học và các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh; duy trì và đảm bảo tốt các hoạt động khám chữa bệnh; nâng cao 
chất lượng các hoạt động y tế cơ sở, duy trì 100% trạm y tế xã có bác sĩ làm 
việc. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã ghi nhận 328 trường hợp 
nhiễm Covid -19 (trong đó ca nhiễm phát hiện tại huyện 207 trường họp; các 
bệnh viện tuyến tỉnh phản hồi cho huyện ghi nhận ca nhiễm để cấp mã số 121 
trường họp). Lũy kế từ ngày 31/5/2021 đến nay là 2.745 trường họp. Lũy kế 
điều trị từ đầu đến nay 2.759 trường họp, trong đó: Xuất viện 2.515 trường họp, 
Chuyến viện 224 trường họp; Tử vong 20 trưÒTLg họp.

Kết quả tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19: Tính đến ngày 
08/12/2022, toàn huyện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 01 đạt 
104,44%; mũi 02 đạt 101,99%, đang tiếp tục triển lđiai tiêm liều nhắc (trong 
đó: mũi nhắc lại lần 01̂  đạt 58,22%; mũi nhắc lại lần 02 đạt 64,86%); Tỷ lệ 
trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 01 đạt 110,66%; mũi 02 đạt 108,22% 
mũi nhắc lại lần 01 đạt 60,94%; Tỷ lệ trẻ em từ 05 đến 11 tuổi đã tiêm mũi 
01 đạt 92,23%, mũi 02 đạt 82,17%.

4.3. Văn hóa - thế thao -  thông tin và truyền thông
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và tổ chức tốt 

các hoạt động văn hoá -  nghệ thuật gắn liền với các ngày lễ, sự kiện quan trọng 
của đât nước trong năm. Đặc biệt, để chào mừng tết Nguyên đán Nhâm Dần 
huyện đã tô chức chương trình văn nghệ tại Nhà Thiếu Nhi với chủ đề “Chàỏ
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mừng năm mới 2022” với các tiết mục phong phú, đa màu sắc; tổ chức chương 
trình văn nghệ tại phố đi bộ đường Thái Quốc Hùng với chủ đề “Mừng Xuân 
Nhâm Dân 2022”, thu hút khoảng 3.800 lượt khán giả đến xem.

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh mua bán gần di tích 
và hướng dân Ban Quản lý các khu di tích đảm bảo an toàn phòng cháy, an toàn 
các kiến trúc của di tích, kiểm tra đảm bảo an toàn cho di tích trong mùa mưa 
bảo; Phối hợp với Ban Quản lý Văn hoá Óc Eo khảo sát và lập hồ sơ pháp lý để 
trình câp có thâm quyên công nhận di tích câp tỉnh đôi với di tích Gò Me -  Gò 
Sành (thị trấn Ba Chúc) và tuyên truyền về lịch sử di tích cấp Quốc Gia Gò Tháp 
xã Châu Lăng; Phối họp với Bảo tàng tỉnh An Giang lập bản đồ khoanh vùng 
bảo vệ di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng tại Chùa 
Svay-Ta-Nâp xã Lương Phi, Chùa Snaydonkum xã 0  Lâm....

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh văn hóa phấm, các tụ điểm dịch vụ 
karaoke, trò chơi điện tử game bắn cá.... Đầu năm đến nay tố chức kiểm tra 32 
cuộc, chủ yếu nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm việc kinh doanh tuân thủ 
theo đúng quy định.

Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cung cấp đầy đủ 
thông tin về thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tính 
từ đầu năm đến nay, tại bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả một cửa huyện, xã, thị 
trấn đã tiếp nhận 19.060 hồ sơ, đã giải quyết 18.897 hô sơ, đạt tỷ lệ trước hạn 
97.7%, đúng hạn 1.5%, trể hạn 0.8%.

Tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi số huyện Tri Tôn giai đoạn 2021
2025, định hướng đến năm 2030. Đen thời điểm báo cáo, tỷ lệ văn bản đên được 
tiếp nhận và xử lý trên phàn mềm là 86.052 văn bản (trong đó: văn bản có ký số 
73.954, văn bản không có ký số 12.098); Tỷ lệ văn bản đi được trình và phát 
hành trên phần mềm là 12.118 văn bản (trong đó: văn bản có ký sô 10.112, văn 
bản không có ký số 2.006). Tỷ lệ cơ quan đạt chính quyên điện tử 58% (18/31 
đơn vị).

* Thể dục thể thao: Phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần 
chúng nhân dân vẫn được duy trì tập luyện. Huyện đã tổ chức chương trình hội 
diễn Võ Thuật với sự tham gia của các câu lạc bộ Võ cô truyên thị trân Tri Tôn, 
Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Tà Đảnh, Lương An Trà biểu diễn thu hút trên 700 
lượt khán giả tham dự; Hội diễn Lân -  Sư -  Rồng, bóng đá, bóng chuyền... 
mừng Đảng -  mừng Xuân Nhâm Dần đã thu hút trên 15.000 lượt khán giả đên 
xem và cổ vũ; Đăng cai và tham dự hội thi bơi, lặn cứu đuổi “Chương trình phổ 
cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em” tỉnh An Giang lần thứ XV và 
môn Việt Dã - Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX năm 2022; Tham dự Đại 
hội thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX năm 2022 với các môn cầu lông, 
đẩy gậy, kéo CO, Pencalc Silat, Wushu, bóng chuyền nữ (02 người). Ket quả đạt 3 
HCV, 4 HCB và 13 HCĐ.

4.4. Lao động, việc làm, an sinh xã hội
- Lao động, việc làm: Tích cực triển lchai và khảo sát nhu cầu đào tạo nghề 

gắn với việc làm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hoá ngành
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nghề hỗ trợ đào tạo cho người lao động phù họp với nhu cầu của xã hội và tình 
hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đầu năm đến nay tổ chức mở được 
23 lóp dạy nghề, với 685 học viên tham gia. Giới thiệu giải quyêt việc làm cho 
7.746 lượt lao động, trong đó, đi làm việc trong tỉnh 686 lao động, ngoài tỉnh 
4.462 lao động. Ngoài ra to chưc 02 buổi tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm 
có 377 người tham dự và được 16 người đăng ký tham gia xuất khẩu lao động 
tại Nhật Bản và Đài Loan. Tỷ lệ lao động được đào tạo phân đâu đên cuôi năm 
đạt 41,81%.

- An sinh xã hội, giảm nghèo: Đầu năm 2022 sô hộ nghèo 3.586 hộ chiêm 
tỷ lệ 10,74%, hộ cận nghèo 3.411 hộ chiếm tỷ lệ 10,22%. Tuy nhiên, qua rà soát 
bổ sung lũy kế đến tháng 6 năm 2022 số hộ nghèo và hộ cận nghèo tăng lên, cụ 
thể: hộ nghèo 3.623 hộ chiếm 10,85%, hộ cận nghèo 3.442 hộ chiêm 10,31%. 
Đến tháng 11 năm 2022 số hộ nghèo giảm còn 2.900 hộ (giảm 2,20% còn 
8,65%), số hộ cận nghèo tăng lên do điều tra phát sinh mới và từ sô hộ nghèo 
chuyển sang lên 3.780 hộ (tỷ lệ 11,27%).

Tổ chức tốt các hoạt động thăm, viếng, trợ cấp tết Nguyên đán Nhâm Dần 
năm 2022. Tổ chức vận động “Cây mùa xuân” chăm lo tết cho người nghèo vui 
xuân, đón tết, kết quả đã vận động được 15.216 phần quà hỗ trợ cho 6.997 lượt 
hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 5,614 tỷ đồng. 
Chi trợ cấp quà tết đối với người có công với cách mạng 5.308 lượt người, số 
tiền 3,502 tỷ đồng.

Ngoài ra, vận động xã hội hoá từ Công ty cổ  phần Tập đoàn T&T <ĩể hỗ 
trợ 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên 
địa bàn huyện với tống số tiền 100 triệu đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 
28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, kết quả đã hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho 51 lao động ở 11 doanh nghiêp với tống số tiền 74 triệu đồng. Tổ 
chức trao bò, trao quà cho tông cộng 1.050 đôi tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
trẻ em với tống kinh phí hỗ trợ trên 1.250 triệu đồng.

-  về thực hiện chính sách ưu đãi người có cồng: Thực hiện chi trả đúng, 
kịp thời, đây đủ các chính sách ưu đãi Người có công qua hệ thống Buu điện, 
trong đó chi trả trợ cấp thường xuyên ưu đãi đầu năm đến nay được 716 người, 
với số tiền 10,485 tỷ đồng; Tổ chức trao tặng danh hiệu cho 06 “Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng” (xã Ô Lâm 05 mẹ, thị trấn Tri Tôn 01 mẹ) với tổng số tiền 
333,48 triệu đồng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 
-  Liệt sĩ (27/7/1947 -  27/7/2022), như: Trợ cấp quà lễ 27/7 được 3.036 lượt, số 
tiên 1.321 tỷ đông, thăm tặng 58 gia đình chính sách. Tổ chức họp mặt 100 gia 
đình chính sách,.... Tổ chức bàn giao 04 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính 
sách từ nguôn hô trợ của Công ty TNHH Liên doanh Antraco, với tổng số tiền 
200 triệu đồng.

- Bảo trợ xã hội: Đầu năm đến nay đã kịp thời chi hỗ trợ thường xuyên 
cho các đối tượng BTXH và hỗ trợ đột xuất cho các gia đình khó khăn trên địa 
bàn với tổng kinh phí trên 34,449 tỷ đồng; Chi hỗ trợ tiền điện cho hộ chính 
sách xã hội từ đâu năm đên nay với số tiền 174,075 triệu đồng; Hỗ trợ thẻ
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BHYT đến tháng 7/2022 cho Người cao tuổi là 1.886 thẻ, người hưởng Bảo trợ 
xã hội là 2.120 thẻ; Tô chức chúc thọ, mừng thọ cho 90 cụ tròn 90 tuổi với số 
tiên 58,5 triệu đồng và 5 cụ tròn 100 tuổi với số tiền 3,5 triệu đồng và 05 phần 
quà là vải lụa. Dự kiến đến cuối năm mừng thọ cho 1.620 cụ tròn 70, 75, 80 85 
90 và trên 100 tuôi nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022”.

- Công tác trẻ em -  bình đẳng giới:
Tố chức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân các dịp tết Nguyên đán; 

ngày Quôc tê thiêu nhi 01/6, tháng hành động vì trẻ em; tết Trung thu... đã hỗ 
trợ tổng cộng cho 7.122 lượt trẻ em với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ, tao 
điều kiện đưa 03 trẻ mất mẹ do Covid-19 được tham gia Trại hè Đại sứ hàng 
Việt Tí hon tại Đà Lạt- Lâm Đồng.

Hỗ trợ đưa 04 trẻ bị bệnh về răng, hàm, mặt đi khám và phẫu thuật miễn 
phí tại TP.HCM; phối họp tổ chức khám lọc cho 31 trẻ em khuyết tật tại Nhà 
Thiếu Nhi huyện; thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi, 
lũy kế đến tháng 07/2022 đã hỗ trợ tổng cộng 13.105 thẻ; thăm hỏi gia đình 03 
trẻ tử vong do đuối nước.

Tổ chức phiên tòa giả định và tọa đàm về phòng, chống xâm hại trẻ em tại 
xã Tà Đảnh có trên 190 người tham dự là học sinh, giáo viên và nhân dân; phối 
hợp với Trung tâm Công tác xã hội- Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang tổ chức 
truyền thông với tổng số 08 buổi tuyên truyền tại các xã, thị trấn; tổ chức truyền 
thông tại cộng đồng về bình đăng giới trên địa bàn huyện được 10 cuộc và trên 
800 người tham dự; tổ chức hội thi bơi, lặn cứu đuôi “Chương trình phô cập bơi, 
phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em” tỉnh An Giang lân thứ XV năm 2022 
cho trẻ em nhóm từ 06 tuổi đến 11 và nhóm hướng dẫn viên gồm các vận động 
viên tuổi từ 12 trở lên.

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: Phối họp với Tòa án nhân dân 
huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối vói 07 đôi tượng xử dụng trái phép 
chất ma túy ở thị trấn Tri Tôn, Ba Chúc và Cô Tô... Phối hợp với Sở Lao động 
TB&XH lắp đặt 02 pano tuyên truyền công tác phòng chông mại dâm tại xã Lạc 
Qưới, xã Vĩnh Gia và tổ chức 03 cuộc tuyên truyên vê phòng chông ma túy 
trong trường học có 185 học sinh tham dự.

4.5. Công tác dân tộc
Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện tương đối ổn định, bà con sống, làm việc tuân thủ và 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc 
biệt là chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây, lễ Senl Đonlta trong đồng 
bào dân tộc Khmer, huyện phối họp với các đoàn của Trung ương, của tỉnh thăm 
chúc, tặng quà các chùa Nam Tông Khmer, Ban trị sự, Ban chứng minh Phật 
giáo Nam Tông Khmer, Người có uy tín và gia đình chính sách Khmer,... tổng 
số 486 lượt, với kinh phí 418,6 triệu đồng. Tổ chức họp mặt cán bộ, công chức, 
viên chức, chiến sĩ tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp tết Chôl Chhnăm Thmây



13

năm 2022 với tổng số 88 đại biểu tham dự. Nhận và cấp kinh phí hỗ trợ hộ 
nghèo hộ cận ngheo dân tộc Khmer nhân dịp tết Chôl Chhnăm Thmây năm 
2022 với 3.757 họ, tổng kinh phí hỗ trợ là 1,127 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia vê phát triên kinh tê - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiêu sô và miên núi giai đoạn 2021-2030: Ve thực hiẹn 
dự an 01: Huyện tổ chức rà soát và tổng hợp nhu cầu về đất ở, nhà ở, đất sản 
xuất chuyển đổi nghề, học nghề, nước sinh hoạt. Kết quả rà soát được 274 hộ có 
nhu cầu về đất ở; 797 hộ’có nhu cầu về nhà ở; 44 hộ có nhu cầu về đất sản xuất; 
258 hộ có nhu cầu về chuyển đổi nghề; 80 hộ có nhu cầu học nghê; 610 hộ có 
nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và 01 công trình nước sinh hoạt tập 
trung- Đối với Dự án 4: Tổ chức rà soát và thống nhất các danh mục dự án đầu 
tư xay dựng cơ sở hạ tầng. Tổng số có 45 danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng giai đoạn 2021-2025, trong đó có 15 danh mục dự án năm 2022.

Trình Ban Dân tộc tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín là 42 người 
(trong đó: 40 người dân tộc Khmer và 02 người dân tộc Hoa). Phôi hợp với Ban 
Dân tộc tỉnh khai giảng 01 lớp đào tạo tiêng Khmer năm 2022 (đợt 1) tại huyện 
với tổng số 57 học viên tham gia; Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh mở 01 lóp bồi 
dưỡng kiến thức dân tộc tại huyện với tổng số 42 học viên tham dự.

5. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
5.1. Quản lý tài nguyên
- Ket quả giải quyết thủ tục hành chính: Thực hiện tốt công khai trình tự, 

thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và các loại phí, lệ phí. Đầu năm đến nay 
tổng số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết đối với lĩnh vực đất đai là 20.025 hồ sơ, đã 
giải quyết 18.377 hồ sơ, đang thực hiện 1.559 hồ sơ.

- Lĩnh vực đất đai: Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021 của 15 
xã, thị trấn; Công tác lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện; Công khai hồ sơ Quy hoạch sử dụng 
đât trên công thông tin điện tử của huyện và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. 
Đăng ký bổ sung dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất 
trông rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 thông qua HĐND tỉnh. Thẩm 
định Phương án khai thác khu đất du lịch nông nghiệp và tâm linh Hồ Tà Pạ; 
Thẩm định 10 Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án.

- Lĩnh vực Tài nguyên khoảng sản và Tài nguyên nước: Đầu năm đến nay 
tô chức kiêm tra khai thác khoáng sản trái phép được 21 cuộc, kết quả phát hiện 
02 trường hợp vi phạm; kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh vật liệư xây dựng, bãi vựa 
cát, đât; phôi hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động khai thác 
cát núi, cát lòng hồ, đất mặt ruộng tại 02 xã Vĩnh Phước và Lê Trì. Việc kiểm tra 
đảm bảo thực hiện đúng quy định công tác phòng dịch COVID-19. Qua kiểm tra 
chưa phát hiện hành vi vi phạm.

5.2. Bảo vệ môi trường
Hoàn thành công tác hậu kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực 

hiện Kê hoạch bảo vệ môi trường được 14/15 xã, thị trấn, tổng số 206 cơ sở
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trong đó kiểm tra thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường của 194 cơ sở và giám 
sát việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường của 12 cơ sở, đạt tỷ lệ 100%.

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng 
Ngày Môi trường thế giói (05/6/2022) và tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu 
trên địa bàn huyện. Hoàn thành kế hoạch thực hiện mô hình “Thùng rác gia đình 
chung tay bảo vệ môi trường năm 2022” xã Lạc Quới và vận động hỗ trợ 
“Thùng chứa rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn xã Châu Lăng.

6. Quản lý nhà nước
6.1. Công tác nội vụ - cải cách hành chính
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các hoạt 

động kiếm tra cải cách hành chính được thực hiện thưòng xuyên. Trong năm, 
ƯBND huyện đã ban hành Ke hoạch cải cách hành chính huyện năm 2022 và 
thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiếm tra công vụ năm 
2022. Cử 65 học viên tham dự lóp bồi dưỡng kỹ năng lập và triển khai kế hoạch, 
kỹ năng viết báo cáo, công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Bên cạnh đó, 
huyện đã tổ chức Đoàn đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm công tác cải cách 
hành chính tại huyện An Phú và Châu Phú và tiến hành sắp xếp lại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả huyện đi vào nề nếp.

Tổ chức thành công lễ trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát 
triển tỉnh An Giang” với tổng số cá nhân được khen thưởng 57 người.

Xây dựng dự thảo Đe án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch 
và Đài Truyền thanh huyện Tri Tôn trên cơ sở sáp nhập Đài Truyên thanh vào 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện. Hiện nay đang tiêp tục hoàn 
chỉnh Đồ án trên cơ sở đóng góp của một số phòng, ban.

Ban hành quyết định giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo 
Nghị định số 68/2000/ND-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Thực hiện tốt 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đạt chuẩn 
theo quy định. Đầu năm đến nay, huyện cử cán bô, công chức cấp huyện và xã 
tham dự 07 lóp tập huấn do Sở Nội vụ tổ chức. Tổ chức bồi dưỡng Đại biểu Hội 
đồng nhân dân cắp xã nhiệm kỳ 2021 -  2026 với số lượng tham dự 372 đại biểu.

Công tác nội vụ quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn 
thư lưu trữ, công tác thanh niên được triển khai thực hiện đúng quy định.

Tổ chức thành công bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022-2027 gắn 
với bầu Ban Thanh tra nhân dân và Tổ hòa giải viên ở cơ sở. Ket qủa có 77/154 
ứng cử viên trúng cử Trưởng khóm, ấp, trong đó số lượng người tái cử tiếp tục 
trúng cử là 55 người đạt tỉ lệ 71.43%.

6.2. Công tác tư pháp
Đầu năm đến nay, huyện đã triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của 

Ngành Tư pháp; triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, rà soát 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kết quả thực hiện góp ý 117 văn bản. Tổ 
chức kiểm tra tính pháp lý của 03 hồ sơ đưa 03 đối tượng đưa vào cai nghiện bắt 
buộc (hồ sơ tồn đọng năm 2021 chuyển sang). Triến khai công tác tuyên truyền,
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phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Tổ chức hội nghị triên khai công 
tác tư pháp năm 2022 và triển khai văn bản luật. ^

Triển khai thực hiện đúng quy định công tác tư pháp, hộ tịch, từ đâu năm 
đến nay đã tiếp nhận 28.854 ho sơ hộ tịch (trong đó: cấp huyện 2.427 trường 
hợp; cấp xã 26.427 trường hợp).

Công tác hòa giải cơ sở được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. 
Tổng số tiếp nhận từ đầu năm đến nay 182 vụ, đưa ra hòa giải 180 vụ. Trong đó: 
Hoà giải thành 171 vụ; Hoà giải không thành 09 vụ; đang hòa giải 2 vụ. Tỷ lệ 
đưa vụ việc hòa giải/tổng số đơn nhận đạt 98,90%; Tỷ lệ hòa giải thành/tông sô 
đưa ra hòa giải đạt 95%.

6.3. Công tác tiếp công dân - thanh tra
Các ngành huyện tổ chức tiếp 240 lượt công dân, số người được tiếp 227 

người, với 227 vụ việc (tiếp lần đầu 154, tiếp nhiều lần 73), trong đó: Tiếp 
thường xuyên 168 lượt/162 người/162 vụ việc (tiêp lân đâu 116 vụ việc, tiêp 
nhiều lần 46 vụ việc); Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất được 72 lượt/65 
người/65 vụ việc (tiếp lần đầu 38 vụ việc, tiếp nhiều lần 27 vụ việc). Qua tiếp 
công dân đã nhận mới 107 đơn (trong đó, khiếu nại 47 đơn; phản ánh, kiến nghị 
60 đơn) không thuộc thẩm quyền.

Công tác giải quyết đơn khiếu nại chủ yếu tập trung vào việc giải quyết 
khiếu nại đất đai liên quan đến giải tỏa bồi thường các công trình phục vụ xã 
hội, phát triển kinh tế. Qua tiếp nhận đơn, vận động giải thích đơn giá và chính 
sách chủ trương của dự án đến nay không có phát sinh điểm nóng và khiếu nại 
vượt cấp. Tình hình khiếu nại giảm so với cùng kỳ năm 2021. Từ đầu năm đến 
nay đã nhận mới 13 đơn, kỳ trước chuyến sang 06 đơn. số đơn đã xử lý 19 đơn 
(trong đó: 01 đơn thuộc thẩm quyền, 18 đơn không thuộc thẩm quyền). Kết quả 
đã giải quyết xong 01/01 đơn thuộc thấm quyền.

Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 04 cuộc thanh tra hành chính. Kết 
quả đã ban hành 04 kết luận thanh tra.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-ƯBND ngày 09/02/2022 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, 
UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-ƯBND ngày 16/02/2022 về thực 
hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện. Đồng 
thời, đẩy mạnh việc tuyên truyên, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, 
hành động của cả hệ thông chính trị và toàn xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra, 
điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của xã hội trong 
phòng, chống tham nhũng tiếp tục đưọ'c đề cao và tăng cường.

7. An ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội
Tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2022 với tổng số 114 công 

dân (trong đó: Công an 39; Quân sự: 75); công tác tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ được thực hiện đúng theo quy định và các văn bản hướng dẫn của cấp 
trên. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ 
xã Lương Phi, thị trân Tri Tôn; diên tập phòng thủ dân sự xã Núi Tô, xã Vĩnh
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Phước. Triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ vê phê duyệt đê án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 
nhìn đên năm 2030. Tính đên nay, huyện đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công 
dân là 112.848 hồ sơ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo 
an ninh trật tự, tăng cường phòng chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, nhất là 
trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đầu năm 
đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến 17 
đối tượng, giảm 03 vụ so cùng kỳ; phát hiện bắt giữ 104 vụ liên quan đến 86 đối 
tượng vận chuyển, mua bán hàng cấm, tăng 11 vụ so cùng kỳ; phát hiện bắt giữ 
05 vụ liên quan 06 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, giảm 12 
vụ so cùng kỳ; triệt xóa 18 tụ điểm tệ nạn xã hội, so với cùng kỳ giảm 03 vụ. 
Xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, làm chết 07 người, so cùng kỳ tăng 02 vụ, 02 
người chết.

III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:
1. Thuận lọi
Tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài trong những năm vừa qua ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện, sức khỏe và 
đời sống của người dân. Đầu năm 2022, dịch bệnh dần được kiểm soát, hoạt 
động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường 
mới, nền kinh tế dần phục hồi nhờ thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch 
hiệu quả, vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đe đạt được kết quả tăng 
trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, các ngành, các câp đã nô 
lực, triển khai đồng loạt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lân thứ XII, 
các kế hoạch, chương trình, đề án, cụ thể hóa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2021-2025, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội năm 2022. 
Kết quả trong năm 2022 các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động 
thương mại -  dịch vụ, du lịch phục hồi và phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới, đời sông người dân được chăm lo chu đáo, học 
sinh được trở lại trường tiếp tục học tập, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể 
dục, thể thao hoạt động trở lại phục vụ đời sống tinh thần cho người dân, an ninh 
trật tự được giữ vững.

2. Khó khăn, hạn chế
Mặc dù nền kinh tế đã khôi phục và tăng trưởng khá tốt, song tình 

hình sản xuất nông nghiệp chưa có bước đột phá, vẫn còn phụ thuộc vào sản 
lượng và biến động của giá cả thị trường. Giá trị gia tăng của nông sản chưa 
cao, chưa có nhiều sản phẩm có thương hiệu và vị thế trên thị trường.

Việc hình thành các tổ liên kết sản xuất, hợp tác xã chưa đi vào chiều sâu. 
Trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu đã tạo được một số mô 
hình hiệu quả làm tiền đề phát triển, tuy nhiên vẫn chưa được nhân rộng.
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Trong xây dựng nông thôn mới mức độ đạt tiêu chí một sô xã còn thâp, 
đặc biệt là các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tỷ lệ các tiêu chí có tăng lên nhưng còn 
chậm so với yêu cầu đặt ra. Việc giữ vững và nâng chât các tiêu chí còn khó 
khăn.

Giá cả các mặt hàng tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng giá, tình trạng đóng cửa 
ngưng hoạt động của một số cửa hàng xăng dầu ảnh hưởng đên lun thông và 
nhiên liệu sản xuất; tình hình buôn bán hàng giả, hàng kém chât lượng gia tăng, 
tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong xã hội.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ các chính sách để khôi phục sản xuất 
nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nguôn cung lao động bât ôn;  ̂chi phí 
nguyên vật liệu đầu vào, chi phí logistics tăng cao; thiếu hụt nguồn vốn để tái 
san xuất; 'khó khăn trong việc quay lại thị trường và tìm kiếm khách hàng.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng ở địa phương có lúc, có nơi 
chưa thật sự được chú trọng, nhất là tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới, cất 
nhà trên bờ sông vẫn còn xảy ra.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm, tiến độ thi công các công trình 
chưa đạt yêu cầu đề ra.

Dịch bệnh COVID-19 tuy đã được kiểm soát tốt nhung vẫn tiềm ẩn nguy 
cơ bùng phát do xuất hiện các biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến chủng 
Omicron, công tác truyền thông về phòng chống dịch cho nhân dân hiện nay 
chưa thường xuyên, một số người dân còn e ngại trong công tác tiêm mũi nhắc 
lại, mặc dù cử đoàn đến tận nhà vận động, nhưng người dân vân không họp tác 
và số người đi vắng khỏi địa phương rất nhiều nên tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại gặp 
không ít khó khăn.

Tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa các địa phương, tỷ lệ giảm 
nghèo trong đồng bào dân tộc thiếu số còn thấp, hộ phát sinh nghèo mới còn cao 
(thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19), 
phần lem hộ thoát nghèo đều nằm trong chuấn cận nghèo và có nguy cơ tái 
nghèo.

Tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông vẫn còn xảy 
ra, tình hình trộm cắp, ma túy, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

PHẦN THỨ HAI
Phương hưóng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh 
tê - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm phải đẩy mạnh quyết liệt và đồng bộ các 
giải pháp nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế, tạo động lực để đẩy mạnh phát 
triên kinh tê trong các năm tiêp theo nhăm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, các ngành, các cấp căn cứ vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xây dựng các chỉ tiêu định hướng của 
ngành năm 2023 phải phù họp với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện một 
cách on định, bền vững.
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I. NHỮNG KHÓ KHĂN KHI XÂY DựNG KÉ HOẠCH NĂM 2023
1. Thuân lơi• •

Tri Tôn là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn, khá tập trung, tạo điều 
kiện thuận lợi trong công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, có điều kiện hình thành vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao, 
rau màu, cây ăn trái, cây dược liệu, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn ứng 
dụng công nghệ cao. Kinh tế nông nghiệp phát triển sẽ tác động các lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ và du lịch.

Là địa phương có nhiều di tích lịch sử, di tích văn hoá, nhiều lễ hội truyền 
thống đặc sắc, với cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng, độc đáo gắn kết 
với các khu du lịch trọng điểm khác của tỉnh sẽ là điều kiện đế du lịch huyện 
phát triến mạnh mẽ.

Trên cơ sở định hướng phát triển của tỉnh, huyện Tri Tôn hoàn toàn hội 
đủ các yếu tố, điều kiện để khai thác tốt tiềm năng, phát huy hiệu quả lợi thế ở 
lĩnh vực nông nghiệp, du lịch để vươn lên phát triển mạnh mẽ trong thời gian 
tới.

2. Khó khăn
Dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát do xuất hiện với các 

biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến chủng Omicron làm ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh và nguy cơ đút gãy các chuôi cung ứng sản xuât, qua 
đó làm ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của huyện.

Nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, nhưng vẫn còn sản xuất nhỏ và 
phân tán, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm còn yếu. Một số lĩnh vực 
chịu ảnh hưởng nhiều do biến đổi khí hậu sẽ tác động không nhỏ đên mục tiêu 
phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

Các vấn đề về thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi trường như hiện tượng 
mưa, bão, sạt lỡ, sụp lún, ô nhiễm gần khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh 
gây bức xúc cho người dân nếu không xử lý kịp thời; tình trạng hạn hán, xâm 
nhập mặn dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống 
nhân dân.

Sự phát triển của ngành công nghiệp - TTCN tại huyện còn chậm do cơ sở 
kinh doanh nhỏ lẻ, năng lực tổ chức, quản lý và công nghệ còn hạn chế, chưa 
đáp ứng được yêu cầu hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp sản xuất chính, 
sản phẩm tạo ra chủ yếu sản xuất gia công nên giá trị gia tăng thấp.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa được đầu 
tư hoàn chỉnh, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, nguồn thu ngân sách quy 
mô nhỏ; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao và tiềm ấn nguy cơ tái nghèo sẽ ảnh 
hưởng lớn đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Công tác phòng, chống tội phạm (nhất là tội phạm ma túy); các loại tội 
phạm có tổ chức, trộm cắp, tín dụng đen, buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng 
giả,... còn diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, 
trật tự trên địa bàn huyện....

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2023
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1. Mục tiêu
Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chông dịch bệnh 

vừa phục hồi và phát triển kỉnh tế - xã hội ”, là điều kiện để người dân, doanh 
nghiệp yên tâm sinh sống và sản xuất, kinh doanh. Đây mạnh chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế, hướng đến chuyển biến về chất, tạo ra giá trị thực. Tập trung đầu tư 
cơ sở hạ tàng, nhất là hạ tầng giao thông để tạo nền tảng phát triển du lịch, 
thương mại và dịch vụ. Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đăng, thuận lợi 
cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chủ động họp tác, liên kết vùng, phát huy thế 
mạnh của huyện, ứng  phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, 
chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyến giao công nghệ vào sản xuất và chế biến. 
Thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Giữ vững on định chính trị, quốc 
phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu
(1) Tổng giá trị sản xuất đối với một số ngành hàng đạt: 8.254 tỷ đồng 

tăng 6,83% so với năm 2022.
(2) Giá trị sản xuất bình quân đạt 148,166 triệu đồng/ha.
(3) Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình đạt 56,820 triệu đồng.
(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 2.445 - 2.520 tỷ đồng.
(5) Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 101.100 triệu đồng.
(6) Trường học đạt chuẩn Quốc gia : 03 trường (27/57 trường).
(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo : 44,55%
(8) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm : 2%
Trong đó: hộ nghèo người dân tộc giảm 3-4%
(9) Số bác sĩ trên 10.000 dân
(10) Số giường bệnh trên 10.000 dân
(11) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế
(12) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
(13) Quy mô dân số
(14) Tỷ lệ dân số nông thôn và thành thị được cung cấp nước sạch: 

88,57%.

6 bác sĩ/10.000 dân
15 giường bệnh/10.000 dân
98,06%
01 xã đạt chuẩn nông thôn

117.698 người

(15) Tỷ lệ che phủ rùng : 38,01%
(16) Tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện hoàn thiện chính 

quyền điện tử: 70%.
III. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP THựC HIỆN 
1. v ề  phát triển kinh tế 
1.1. v ề  nông nghiệp
* M ục tiêu
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Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nội ngành 
nông nghiệp theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Quy hoạch, tổ 
chức lại sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh với quy mô 
lớn theo hướng trang trại, hợp tác xã, tổ họp tác gắn với thị trường tiêu thụ.

Chủ động phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất, gắn liền với công tác 
PCLB, TKCN giảm nhẹ thiên tai; Tập trung công tác xây dựng thủy lợi vùng 
cao để đáp ứng cho diện tích tưới trong mùa khô ở các xã ven triền núi, nạo vét 
kênh mương chống hạn và chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với bảo vệ 
môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
hoàn chỉnh, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đáp ứng yêu cầu 
sinh hoạt và đời sống nhân dân.

* Giải pháp
- Trồng trọt
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 
và tầm nhìn đến năm 2030, Ke hoạch thực hiện Chương trình hành động của 
Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, Đồ án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mô hình 
chuỗi liên kết, từng bước tổ chức lại sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển và ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tập trung triển khai kế hoạch xuống giống đảm bảo lịch thời vụ, hoàn 
thiện lại các vùng đê bao sản xuất vụ 3 nhất là các vùng mới, chỉ sản xuất 3 vụ ở 
những vùng có đê bao an toàn. Hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các kỹ 
thuật sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, áp dụng kỹ thuật sản xuât theo 
tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, SRP và tham gia các chuỗi liên kết lúa gạo 
để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Tiếp tục mở rộng cả về quy mô, đối tượng, chủng loại giống cây trồng có 
giá trị cao để sản xuât hàng hoá, mang tính đặc trưng và phát huy thê mạnh của 
địa phương như: vùng lúa chất lượng cao, vùng trồng dược liệu, cây ăn trái, 
chuối cấy mô, chăn nuôi theo hướng trang trại,... hình thành vùng chuyên canh 
màu.

- Chăn nuôi
Khuyến khích các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển trang trại 

tập trung liên kết với doanh nghiệp; Hình thành các vùng chăn nuôi xa khu dân 
cư, bố trí lại hợp lý chuồng trại, ứng dụng các quy trình, công nghệ nuôi tiên 
tiến, sử dụng hố biogas đế xử lý chất thải, đảm bảo cho môi trường chăn nuôi 
nhỏ và vừa phát triển bền vững.

Hỗ trợ triển khai dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao 
của tập đoàn TH True milk quy mô 20.000 con tại xã Vĩnh Gia. Quy hoạch vùng 
trông cỏ, cây thức ăn cho bò khoảng 3.000 ha tại các xã Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, 
Lạc Quới, Lương An Trà. Khuyến khích nông dân trồng cỏ, cây làm thức ăn 
chăn nuôi gia súc trên các vùng đất trồng lúa kém hiệu quả.
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Tiếp tục hỗ trợ các xã, thị trấn hình thành phát triển các tổ hợp tác, họp 
tác xã chăn nuôi nhằm duy trì ổn định tổng đàn trong năm, đàn bò đạt 10.000 
con, heo 27.000 con và gia cầm trên 450.000 con.

Thực hiện tốt công tác theo dõi, kiếm tra các lò giết mo gia súc, nhằm bảo 
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi đua ra tiêu thụ ngoài thị trường đối với 
người tiêu dùng.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, tổ chức triển 
khai tốt công tác chăn nuôi và thú y. Tăng cường năng lực hệ thống thú y, để có 
đủ năng lực chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả heo 
châu phi, cúm gia cầm, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các quy định về đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu độc khử trùng, phòng trừ sinh học.

- Công tác nuôi trồng, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Tập trung phát triển các mô hình nuôi thủy sản lúa cá, nuôi trong mương 

vườn cây ăn trái, nuôi lông bè ở nhũng kênh lớn, phát triên các mô hình nuôi 
ứng dụng khoa học -  kỹ thuật và sản xuất. Tăng cường công tác tập huấn tuyên 
truyền các văn bản pháp luật trong sản xuất kinh doanh thủy sản nhằm từng 
bước nâng cao ý thức và trách nhiệm trong sản xuất, không sử dụng các loại hoá 
chất kháng sinh độc hại cấm sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản, nâng cao ý thức 
của các hộ nuôi trong việc sử dụng, giữ gìn và bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.

Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng ngư dân sử 
dụng ngư cụ cấm đánh bắt thủy sản trên các khu vực trọng điếm. Thường xuyên 
tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản đến ngư dân và cộng đồng dân cư.

- Thuỷ lợi
Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng phục vụ vùng sản xuất như hệ thống thủy lợi vùng cao, hồ chứa, kênh 
mương thủy lợi (vốn NĐ 35 và thủy lợi phí), các chính sách hỗ trợ trong đầu tư 
nhà màng, nhà lưới; thực hiện tốt việc xã hội hóa tạo được nguồn kinh phí thực 
hiện ngoài nguồn kinh phí của nhà nước còn có sự tham gia từ kinh phí của các 
doanh nghiệp, người dân.

Tập trung rà soát các tiểu vùng về mức độ an toàn, gia cố các đê, đập còn 
yếu, xử lý tốt các cống bọng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nạo vét kênh 
mương, duy tu sửa chữa cống nhằm đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho sản 
xuất, sinh hoạt, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (thủy lợi kết hợp 
giao thông nông thôn, nội đồng).

Đầu tư khai thác các hồ chứa nước phục vụ sản xuất vùng cao như hồ Ô 
Thum, hồ Soài Chek, Hồ Soài So, hồ Ô Tà Sóc.

- Lâm nghiệp
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, làm tốt công tác bảo vệ rừng 

tại các chốt kiểm tra, tuần tra các điểm nóng khai thác, vận chuyển lâm sản trái 
phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Triển khai đồng bộ phương án 
phòng cháy chữa cháy rừng đến các xã và chủ rừng; tổ chức thường trực 
PCCCR vào mùa khô đế phát hiện, xử lý kịp thời các vụ cháy.
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- Nông thôn mới.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Chú trọng triển khai trên diện 

rộng đến mọi người dân trên địa bàn; trong đó, làm rõ mục đích, ý nghĩa của 
việc xây dựng nông thôn mới, quyền lợi và vai trò của người dân để tranh thủ sự 
đồng tình của toàn dân tham gia.

Tiếp tục vận động xã hội hóa trong thực hiện Chương trình một cách họp 
lý trên cơ sở hài hòa lợi ích, không huy động quá sức dân. Khơi dậy tính tự giác 
và phát huy tính tự nguyện của người dân. Tôn vinh những cá nhân, tập thể có 
nhiều đóng góp công sức, trí tuệ, giải pháp, vật chât đê xây dựng nông thôn và 
nâng cao đời sống vật chât tinh thân dân cư nông thôn. Triên khai có hiệu quả 
các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
nông dân và doanh nghiệp nông thôn tiếp cận các chính sách tín dụng nông thôn 
để đầu tư phát triển sản xuất. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông 
nghiệp nông thôn thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển tạo thu nhập cho người 
dân nông thôn.

Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện 
xây dựng xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Thực hiện lông ghép 
các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quôc gia, các chương trình, dự án 
của Trung ương, tỉnh, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác đế đầu tư phát 
triển nông thôn mới. Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng phát 
triển kinh tế, các công trình giao thông nông thôn, hệ thông thủy lợi, điện nông 
thôn phục vụ xây dựng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vùng sản xuất chuyên 
canh theo mô hình cánh đồng lớn, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP 
bằng hình thức Pano tuyên truyền trực quan tại các xã trong lộ trình xây 
dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2021-2025.

Xác định những tiêu chí có tính đột phá, tạo điều kiện thực hiện các tiêu 
chí khác theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12 là 
Nông nghiệp, dịch vụ và công nghiệp chế biến. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 
các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, trong đó ưu tiên thực hiện các tiêu chí 
không cần vốn đầu tư của nhà nước như liên kết sản xuất, tổ chức lại sản xuất, 
nâng cao giá trị sản phẩm,... Phấn đấu trong năm 2023 xã Lạc Quới đạt chuẩn xã 
nông thôn mới và xã Lương Phi đạt chuân xã nông thôn mới nâng cao.

Chú trọng duy trì nâng chất những tiêu chí đã đạt; đặc biệt là xã đạt chuẩn 
“xã nông thôn mới”, “xã nông thôn mới nâng cao” phải tiếp tục củng cố, nâng 
cao chất lượng giữ vững danh hiệu.

Phát huy hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc dân 
chủ, công khai, minh bạch; phát huy vai trò chủ thế của người dân và nâng cao 
vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện của các Ban ấp trong quá trình 
xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, đền ơn - đáp 
nghĩa, giảm nghèo bền vững.

1.2. Lĩnh vực Công nghiệp -  TTCN và Xây dựng 
a) v ề  Công nghiệp -  TTCN
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* Mục tiêu: Phát triển công nghiệp — TTCN ở nông thôn là yếu tố bảo 
đảm sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa, đấy nhanh quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo huớng tăng lao động của ngành công 
nghiệp, giảm lao động trong nông nghiệp, bảo đảm mục tiêu xoá đói, giảm 
nghèo đối với lao động và dân cư nông thôn. Phát triển các làng nghề tiểu thủ 
công nghiệp của địa phương.

* Giải pháp
Tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến nhằm khai thác lợi thế về 

các nguồn nguyên liệu san có. Phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản 
phẩm.

Đa dạng hóa sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Đe án 
OCOP tỉnh An Giang nhằm phát triển các đặc sản, sản phẩm làng nghề và dịch 
vụ du lịch nông thôn làm lợi thế đối với các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Tiếp tục phối họp các Ban, ngành tỉnh cùng huyện kêu gọi đầu tư tại các 
cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt các ngành nghề chế biến lương 
thực, xay xát, chế biến thúc ăn chăn nuôi,.. .từng bước thực hiện di dời các cơ sở 
sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào hoạt động tại các cụm công 
nghiệp.

Triển khai có hiệu quả chương trình chính sách khuyến công đến các cơ 
sở công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, chú trọng đến việc khôi phục 
và phát triển các ngành nghề nông thôn.

Đẩy mạnh công tác khuyến công như: Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nguồn 
nhân lực, tuyên truyền chính sách pháp luật, hỗ trợ chính sách thực hiện, thúc 
đẩy quảng cáo, quảng bá thương hiệu,...

Hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện vào 
Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang thời kỳ 2021 -  2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. Đưa vào khai thác và sử dụng cụm công nghiệp Lương An 
Trà. Tiếp tục lcêu gọi đầu tư hạ tầng vào các cụm công nghiệp Núi Tô và Cô Tô.

b) v ề  xây dựng - giao thông
* M ục tiêu: Tập trung huy động, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Chấp hành và thực hiện tốt các quy 
định của pháp luật về đầu tư công.

* Giải pháp
Tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện Ke hoạch đàu tư công trung hạn 

5 năm giai đoạn 2021-2025, Kê hoạch đâu tư công năm 2023 theo quy định của 
pháp luật về đầu tư công.

Xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2023 
chủ động rà soát săp xêp thứ tự uu tiên, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh 
đâu tư phân tán, dàn trải, đông thời bố trí vốn phù hợp với khả năng triển khai 
thực tê và khả năng cân đối vốn của cả huyện.
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Tăng cường công tác phối họp giữa các ngành và các địa phương trong 
triển khai thực hiện. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch 
đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thế. Thực hiện 
nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc 
đột xuất theo quy định. Theo dõi, đôn đốc (chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà 
thầu) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Tranh thủ huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác 
cho đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn đầu tư công.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: xây dựng, trật tự 
đô thị, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hạn chế không đế tình trạng xây 
dựng không phép, trái phép xảy ra... Thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài 
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Phối hợp với các Sở, ban ngành tỉnh tiến hành thi công các công trình, 
nâng cấp mở rộng đường tỉnh 941 (đoạn từ cầu 16 đến đường 3 tháng 2 thị trấn 
Tri Tôn), nâng cấp mở rộng đường tỉnh 948, 949 và 945, triển khai thực hiện dự 
án xây dựng mới Khu hành chính huyện Tri Tôn.

Tiếp tục triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở 
rộng đường kênh T4 (đường vào Tập đoàn TH), đường ĐIT.81 (Ba Chúc - Sóc 
Tức) đoạn còn lại; Xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông nội thị và giao 
thông nông thôn, đồng thời duy tu sửa chữa các công trình giao thông đảm bảo 
an toàn giao thông trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông hàng 
hóa và vận chuyển hành khách an toàn ngày càng cao. Phấn đấu sản lượng kinh 
doanh vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách hàng năm tăng từ 5-10%.

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện quản lý đội ngũ lái xe, 
nhân viên phục vụ trên xe phải có đủ điều kiện và tiêu chuấn theo quy định, lái 
xe phải chấp hành việc điều khiển phương tiện không quá 10 giờ trong ngày và 
không lái liên tục quá 4 giờ. Không uống rượu, bia trước khi lái xe, không 
phóng nhanh, vượt ẩu, giành đường....

1.3. Lĩnh vực dịch vụ • • •
a) v ề  thương mại
* Mục tiêu: Hoàn chỉnh các điểm chợ, đặc biệt là các chợ đầu mối và chợ 

trung tâm huyện để từ đó đa dạng hóa các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu giao lưu, 
trao đối và tiêu thụ hàng hóa. Đấy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, 
hỗ trợ doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp) nâng cao sức cạnh 
tranh, thúc đẩy phát triển thương mại nội địa. Tiếp tục duy trì và phát huy thế 
mạnh giao thương khu vực biên giới.

* Giải pháp
Phát triển thương mại nông thôn nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng 

tiêu dùng, tiếp tục nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm; triển khai thực 
hiện có kết quả quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn huyện, tăng cường các 
biện pháp chống tái lấn chiếm chợ tự phát.
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thu hút sự quan tâm của 
người tiêu dùng trong và ngoài huyện, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuât 
kinh doanh, thường xuyên tổ chức các chương trình “Hàng Việt vê nông thôn”, 
“Hội chợ thương mại” nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị phân 
tiêu thụ nội địa, đa dạng các kênh phân phối. Triển khai nhân rộng mô hình 4.0 
(thanh toán không dùng tiền mặt) tại chợ truyền thông và một sô cửa hàng bách 
hoá trên địa bàn.

Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước các ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện; tập trung các biện pháp phòng ngừa, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém 
chất lượng, hang không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ 
tích trữ nâng giá, vi phạm quyền sở hữu công nghệ của các doanh nghiệp kinh 
doanh chân chính để bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, xã hội hóa đầu tư vào các chợ vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới, đặc biệt kêu gọi đâu tư vào cửa khâu phụ Vĩnh 
Gia, tranh thủ huy động và phân bổ nguồn vôn ưu tiên cho những chợ trọng 
điểm, cần thiết nhằm phát huy hiệu quả, lồng ghép thực hiện hoàn thành tiêu chí 
nông thôn mới, nhất là xã điếm, 

b) v ề  du lịch
* Mục tiêu: Đẩy mạnh tốc độ phát triển du lịch Tri Tôn từng bước thành 

vùng trọng điểm thu hút khách du lịch và hình thành thương hiệu Tri Tôn trở 
thành điểm đến hấp dẫn, có đặc trưng riêng và sức cạnh tranh cao.

* Giải pháp
Phát triển du lịch gắn kết với việc triển khai các môn thể thao mạo hiểm, 

thể thao dân tộc như: đua bò, dù lượn, xe đạp, mô tô, ô tô địa hình... Bên cạnh 
đó, tố chức biếu diễn văn hóa nghệ thuật đặc trưng của đồng bào Khmer như: Dì 
kê, đòn Chapay, các loại hình nghệ thuật độc đáo khác của đồng bào. Phát triển 
du lịch trên cơ sở bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, 
bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển lâu dài và bền vững. Tăng cường quảng 
bá, giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương Tri Tôn.

Huy động và khuyến khích các nguồn lực đầu tư để tăng nhanh số lượng 
cơ sở lưu trú, diêm dừng chân, nhà hàng, khách sạn, tụ điểm vui chơi giải trí, các 
cơ sở dịch vụ mua bán hàng hóa lưu niệm, theo hướng văn minh, chuyên nghiệp, 
đế đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng du lịch cho người lao động 
đang công tác tại quán ăn, nhà hàng, nhà nghĩ, khách sạn trên địa bàn, đào tạo 
phát triển loại hình du lịch cộng đồng, tập huấn về văn minh du lịch cho các đối 
tượng xe honda đầu (xe ôm), đối tượng kinh doanh mua bán....

Tiếp tục triển khai dự án Khu du lịch nông nghiệp và tâm linh hồ Tà Pạ- 
Khu du lịch Soài So theo Ke hoạch.

1.4. Phát triển kinh tế tập thể, HTX gắn với chương trình OCOP
, * Mục tiêu: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút ngày càng

nhiêu doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư trên địa bàn huyện; Xử lý dứt 
điểm các hợp tác xã hoạt động yếu kém. Phát triển mới hợp tác gan với mục tiêu
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xây dựng các xã nông thôn mới theo lộ trình đã được phê duyệt để góp phần 
chuyên dịch cơ câu kinh tê, thu hút lao động, giải quyết việc làm, cải thiện đời 
sống người lao động.

* Giải pháp
Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục thưc 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Triến khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 cua 
Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, họp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh 
dịch COVID-19.

Phát triển các hình thức tố chức sản xuất, kinh doanh nhất là ưu tiên phát 
triển hợp tác xã, tố hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm sản xuất các sản 
phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triến kinh tế nông thôn. 
Đặc biệt ưu tiên thành lập mới một số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo 
định hướng “lấy sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển du lịch của huyện 
miền núi Tri Tôn” nhất là các họp tác xã chuyên vê nông nghiệp găn kết với du 
lịch.

Phối họp tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng tham gia chuỗi về 
đàm phán và ký két họp đồng thực hiện chuôi liên lcêt tiêu thụ nông sản. Bên 
cạnh đó sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp/ hợp tác xã xây dựng 
các dự án/ kế hoạch liên kết để thụ hưởng các chính sách theo quy định.

Thường xuyên trao đổi thông tin với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ 
các khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị. 
Đặc biệt là các doanh nghiệp đã thực hiện việc liên kêt tiêu thụ (Công ty 
Angimex-Kitoku, Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Trịnh Văn Phú, Công ty Antesco, 
Công ty Chánh Thu, Dược Hậu Giang,...) và các doanh nghiệp có kê hoạch đâu 
tư lâu dài tại địa phương.

Khuyến khích và hướng dẫn các hợp tác xã mở ra tín dụng nội bộ theo qui 
định của ngân hàng nhà nước, giúp hạn chế tình trạng cho vay lãi nặng ở nông 
thôn và giải quyết kịp thời nhu cầu thiếu vốn vào cuối vụ của nông dân và thành 
viên. Giới thiệu và tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi theo dự án. Tiêp tục thực hiện 
các chính sách hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ lãi suất cho họp tác xã, trang trại vay theo 
kế hoạch, dự án.

Tăng cường kêu gọi đầu tư thông qua việc đưa các sản phẩm chăn nuôi, 
trồng trọt là tiềm năng, thế mạnh của huyện tạo sự thu hút cho các nhà đầu tư 
trong và ngoài địa phương phát triển theo định hướng “ Nông nghiệp -  Du lịch -  
Công nghiệp -  Chế biến”.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác đào 
tạo nghề nông thôn nhằm đào tạo được đội ngũ nhân lực là lao động nông thôn 
tại chỗ, có chất lượng cao phục vụ hiệu quả cho định hướng phát triển du lịch
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kết hợp nông nghiệp, du lịch nông thôn đảm bảo nên kinh te nong nghiẹp, nong 
thôn phát triển nhanh và bền vững. ^

Tập trung hỗ trợ, nâng cấp, củng cố, phát triển các sản phẩm OCOP chủ 
lực huyện. Mỗi xã, thị trấn khuyến khích phát triên ít nhât một sản phâm đặc 
trưng, có lợi thế nhất tham gia đánh giá, phân hạng sản phâm câp huyện.

Tiếp cận và ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), các thành tựu 
của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt thực hiện các ứng dụng công 
nghệ của nông nghiệp 4.0 vào tổ chức sản xuât hàng hóa, dịch vụ sản phâm 
OCOP.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP hỗ trợ công tác quản lý 
nhà nước và kết nối thông tin, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trên địa bàn 
huyện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo cán bộ 
tham gia Chương trình OCOP với những nội dung cơ bản, nhất là hướng dân 
thực hiện Chương trình, Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phâm OCOP; các 
doanh nghiệp, họp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuât,... có đăng ký kinh doanh 
tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuât, quản 
trị kinh doanh.

1.5. v ề  thu -  chi ngân sách trên địa bàn
* Mục tiêu: Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước. Thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí, tăng cường huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

* Giải pháp
Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, quản lý chặt các 

nguồn thu và tăng thu đế có nguồn thu vượt và kết dư đưa vào đầu tư phát triển. 
Khuyển khích công tác xã hội hóa các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục, môi 
trường, văn hóa - thể thao, chợ.... Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
vốn đầu tư của tư nhân, doanh nghiệp.

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích cụ thể các 
nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh 
vực, từ đó tông họp báo cáo và đê xuât các giải pháp quản lý thu có hiệu quả.

Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác thu ngân sách đạt chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra và tổ chức kiểm tra định kỳ các đơn vị sử dụng ngân sách 
trên địa bàn huyện; Tạo nguồn thu, khai thác tốt các nguồn thu tài chính để bổ 
sung cân đối ngân sách và tái đầu tư. Huy động các nguồn lực xã hội và vận 
động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Tập trung cho công tác tổ chức bán tài sản nhà, đất dôi dư không có nhu 
cầu sử dụng thuộc sở hữu nhà nước, nền linh hoạt cụm tuyến dân cư, tăng cường 
công tác thu nợ các hộ mua nền nhà trả chậm trên các cụm tuyến dân cư vượt lũ 
tổ chức thu, nộp kịp thời vào ngân sách để bổ sung nguồn vốn đầu tư.

Thăt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước, tăng cường tiết kiệm điện, xăng dầu; chống lãng phí trong mọi hoạt động
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của các cơ quan nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
và trong đời sống xã hội.

Hạn chế tối đa việc bố trí vốn cho các công trình, dự án khởi công mới 
chưa thật sự câp bách, chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định, chưa có trong quy 
hoạch, còn nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các 
nguồn vốn của Trung ương, tỉnh hỗ trợ như: vốn chương trình mục tiêu, chương 
trình đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, nguồn vốn thủy lợi phí tạo nguồn....

1.6. v ề  khoa học công nghệ
* Mục tiêu: Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về công tác quản lý, tổ chức, 

hoạt động khoa học công nghệ. Phát huy vai trò của khoa học công nghệ và xem 
khoa học công nghệ là đòn bấy của quá trình tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng.

* Giải pháp
Lồng ghép với các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng cấp; kế 
hoạch ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ là một nội dung của quy 
hoạch, kế hoạch phát triển ngành, địa phương.

Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
công nghệ tại các doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đâu tư, hô trợ 
và bảo trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao 
kết quả nghiên cún, từng bước nâng cao mức đóng góp của khoa học công nghệ 
vào tăng trưởng kinh tế của huyện; phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí 
thức, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của huyện nhà.

2. v ề  phát triển văn hóa -  xã hội
2.1. Giáo dục •
* Mục tiêu: Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học; xây 

dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an 
toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng 
văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lôi sông, kỹ năng sông. Phát triên quy mô, 
cơ cấu giáo dục họp lý, hài hòa, đảm bảo công bằng xã hội, từng bước hình thành 
xã hội học tập.

* Giải pháp
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, 
giảng dạy và học tập", phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 
hiện văn hóa công sở trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2019-2025”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng GDĐT góp phần 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy 
mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh; duy trì, nâng cao kết quả
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phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 
hội học tập; nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, giáo dục mũi nhọn.

Đổi mới công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh gắn với lộ trình thực 
hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh 
giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh phù hợp với kê hoạch giáo dục của 
đơn vị. Tăng cương học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu 
khoa học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ, tuyến dụng 
giáo viên ở các môn học, cấp học còn thiếu theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm 
bảo đủ giáo viên dạy học 2 buổi/ngày theo quy định, bảo đảm “có học sinh phải 
có giáo viên đứng lớp”; Triển khai kế hoạch nâng trình độ chuẩn được đào tạo 
của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 
7l/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chất lượng 
giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các 
cấp và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Tổ chức thực hiện 
phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” bảo 
đảm thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị dạy học, đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phố thông 2018 đối với 
các lớp 1, 2, 3, 6, 7; Đe án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong năm 
2023 có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia (trường TH Lê Trì, TH ‘A’ Lương 
Phi, và TH’B’ Châu Lăng. Nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 27/57 
trường, đạt 47,37%.

2.2. Y tế
* Mục tiêu: Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức lchoẻ 

nhân dân; từng bước hiện đại, hoàn chỉnh theo hướng công bằng, hiệu quả và 
phát triển, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, phát triển tốt về thể chất, tinh thần, giảm tỷ 
lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, góp phần tăng chất 
lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện nhà.

* Giải pháp
Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân từ huyện đên xã. Tăng cường công tác truyền thông 
trong lĩnh vực y tế để mọi người dân tự bảo vệ sức khoẻ.

Tập trung phòng chống các loại dịch bệnh: sốt xuất huyết, Tay-Chân- 
Miệng, Covid -  19 và các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác 
có nguy cơ bùng phát trong mùa hè, cảnh giác bệnh Tả, Cúm A/H5N1, Viêm 
não virus.... Giám sát và kiêm soát véc tơ truyền bệnh do virus Chikungunya, 
Dengue và Zika. Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh Sởi, bệnh Bạch hau 
bệnh Dại và thực hiện tiêm chủng phòng bệnh trong cộng đồng.
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Củng cô duy trì ngày sức khoẻ toàn dân để bà mẹ, trẻ em hưởng lợi các 
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Đông thời nhăc nhở mọi người vệ sinh môi trường 
đưa các nội dung giáo dục vệ sinh môi trường vào các đối tượng cần thiết là học 
sinh và hội phụ nữ.

Tăng cường kiểm tra giám sát công tác thực hiện kế hoạch. Nâng cao 
trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, thực hiện tốt chế độ chính sách của Nhà 
nước đối với cán bộ y tế. Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức cho 
cán bộ y tế để đáp úng tốt với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành.

Tăng cường giáo dục y đức để nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân 
dân. Thực hiện cải cách hành chính, thiết chế dân chủ, giáo dục cán bộ công 
chức trong ngành thực hiện tốt 12 điều y đức trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 
nhân dân.

Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh và các 
công tác khác hệ dự phòng. Phân công trách nhiệm rõ ràng mỗi cán bộ phụ trách 
các chương trình mục tiêu y tế quốc gia để quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá 
bằng kết quả cụ thế.

Chỉ đạo và giám sát nâng cao chất lượng tập huấn kiến thức VSATTP, tổ 
chức tập huấn cập nhật các quy định mới về điều kiện đảm bảo VSATTP cho 
các cơ sở, giám sát việc phát thanh tuyên truyền nội dung VSATTP trên các đài 
phát thanh tại các xã, thị trấn.

Đáp ứng nhu cầu CSSKSS/KHHGĐ của người dân và nâng cao chất 
lượng dịch vụ để giảm tỷ lệ sinh và giảm mạnh nạo, hút thai, nâng cao chất 
lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, giảm tỷ lệ viêm nhiêm đường sinh dục, 
hạn ché và tiến tới kiểm soát được tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường sinh 
due như HIV/AIDS, đa dạng hóa các phương tiện tránh thai như dụng cụ tử 
cung, bao cao su, thuốc viên.. . Thực hiện tốt các đợt chiến dịch tăng cường đưa 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng khó khăn, vùng dân tộc đế tạo 
được niềm tin cho đối tượng an tâm thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Nâng cao hiệu quả bảo hiểm y tế, tiếp tục vận động người dân tham gia, 
đẩy mạnh các hình thức bảo hiểm y tế toàn dân, quan tâm người có công với 
cách mạng, người nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá y tế, cta dạng hoá các hoạt động phòng 
chống dịch bệnh, giảm tác hại lây nhiễm HIV/AIDS và an toàn vệ sinh thực 
phẩm, môi trường.

2.3. Văn hóa -  thể thao - thông tin và truyền thông
* Mục tiêu: Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn 
hóa dân tộc, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. Tiếp tục 
nâng mức hưởng thụ văn hóa, thế thao cho người dân, phát triến văn hóa gắn với 
phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Phấn đấu giữ vững khóm, ấp, cơ 
quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 100%, xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới 2 
xã, hộ gia đình văn hóa đạt 85% trong toàn huyện.

* Giải pháp
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Tiếp tục nâng cấp, trùng tu, bảo tồn các công trình văn hóa tiêu biêu, di 
tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia như: Chùa Xvayton, Chùa Vân 
Long, Khu di tích lịch sử nhà Mồ Ba Chúc, Di tích lịch sử cách mạng và kiên 
trúc nghệ thuật chùa Svay-Ta-Nấp (Tà Miệt trên) thuộc xã Lương Phi; Di tích 
lịch sử cách mạng chùa SnaydonKum (Chùa B52) thuộc xã Ô Lâm, các Đình, 
Chùa, trước hết phục vụ cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa 
phương, sau là phục vụ khai thác du lịch văn hóa, du lịch tâm linh trên địa bàn 
huyện.

Tiếp tục phối hợp Bảo tàng An Giang, Sở Văn hóa Thê thao Du lịch đê 
hoàn chỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh như Mếu Bà Chúa xứ Cô Tô và chiến thắng 
ấp chiến lược Wath Lân xã Lê Trì.

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ 
trương về lĩnh vực gia đình và đa dạng hóa các hoạt động truyên thông gia đình, 
phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng hình thức tuyên truyên trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. Họp mặt, biểu dương các gia đình, tập thể, cá 
nhân tiêu biểu. Tổ chức các hội thi, hội thảo, tọa đàm, câp phát tờ rơi, tờ bướm 
và tài liệu tuyên truyền về phương pháp giáo dục con cái trong gia đình, tài liệu 
về luật hôn nhân gia đình, luật bình đăng giới... duy trì mô hình phòng, chông 
bạo lực gia đình tại các xã, thị trấn nhằm "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối 
sống trong gia đình”. Xây dựng mỗi khóm, ấp ít nhất có 01 địa chỉ tin cậy, 
đưòưg dây nóng để thực hiện tốt việc phòng, chống bạo lực gia đình.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục thực hiện kế 
hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 
bàn huyện. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 
4; sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động cơ quan nhà nước. 
Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến và giao tiếp với cơ quan nhà nước tại địa phương. Đào 
tạo đội ngũ công chức, viên chức làm quen với kỹ năng làm việc trong môi 
trường điện tử.

Phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong mọi 
đối tượng. Xây dựng và phát triển gia đình thể thao, câu lạc bộ thể dục thể thao, 
thực hiện có hiệu quả xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao.

Tuyên truyền nội dung các tiêu chí gia đình văn hóa, lồng ghép chặt chẽ 
với nội dung các chương trình quôc gia xây dựng nông thôn mới, học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chương trình mục tiêu quốc gia 
khác, xem đây là công việc thường xuyên, nhằm nâng cao chất lượng gia đình 
văn hóa.

Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua lao 
động sản xuất, đẩy mạnh thực hiện xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, 
gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, tổ chức tiệc cưới, tang lễ đúng theo 
phong tục tập quán, tiết kiệm, quan tâm đến việc nâng cao dân trí, xây dựng tình 
đoàn kết dân tộc.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đến nhân dân đặc biệt ở phum, sóc có đông đồng bào
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khmer sinh sống; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phải phục 
vụ thiêt thực nhu câu văn hoá, tinh thần và sức khoẻ của nhân dân, kết hợp các 
hoạt động khai thác, thu hút khách tham quan, du lịch.

2.4. An sinh xã hội, giảm nghèo, lao động, việc làm
* Mục tiêu: Chăm lo và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với 

hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội, Người có công với cách mạng. 
Quan tâm đâu tư cải thiện đời sông vật chât và tinh thân cho người dân, từng 
bước rút ngan khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch mức sống giữa thành thị và 
nông thôn, phấn đấu đạt gần mức bình quân chung của tỉnh; Tập trung đẩy mạnh 
công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, phát triển nhanh nguồn nhân 
lực có chất lượng trực tiếp sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường 
thu hút lao động.

* Giải pháp
Phối hợp tổ chức các hình thức giao dịch việc làm ở huyện, cụm xã tạo cơ 

hội tiếp cận thị trường lao động cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. 
Lồng ghép các dự án dạy nghề trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo, việc làm, chương trình khuyến công, khuyến nông nhằm tạo cơ hội học 
nghề, nâng cao kỹ năng thực hành cho mọi người, nhất là những người nghèo, 
những người sống ở nông thôn, vùng núi, vùng biên giới, vùng đồng bào dân 
tộc.

Triển khai thực hiện tốt và kịp thời các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn, nhằm tạo điều kiện cho lao động thuộc hộ nghèo, lao động 
nông thôn, người dân tộc thiểu số, bộ đội phục viên xuât ngũ, người thuộc đôi 
tượng chuyển đổi nghề, phụ nữ mất việc làm,... có điều kiện tham gia học nghề; 
thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghê cho lao động nông thôn; quan tâm 
triển khai thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ dạy nghề theo đơn đặt hàng của người sử 
dụng lao động. Tập trung đào tạo các ngành nghề đáp ứng nhu cầu học nghề của 
người dân và phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất kinh doanh và phù hợp nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, 
định hướng phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo toàn diện và bền vững; phấn đấu giảm tỷ lệ 
hộ nghèo 2%/năm (trong đó hộ nghèo người dân tộc giảm từ 3-4%/năm), hạn 
chế phát sinh hộ nghèo mới. Đẩy nhanh tiên độ giải ngân tín dụng ưu đãi từ 
nguồn Ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ người nghèo sản xuất kinh doanh, 
cho vay làm nhà ở, sử dụng điện, nước sạch và các chính sách hỗ trợ khác.

Tăng cường công tác quản lý đối tượng, làm tốt công tác điều tra, cập 
nhật bổ sung đẩy đủ, chính xác và theo dõi chặt chẽ, có hệ thống. Chủ động phối 
hợp tổ chức cứu trợ kịp thời và trợ giúp xã hội đối với nhóm dân cư yếu thế 
(người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật...), đối tượng đặc biệt khó khăn do 
nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, hoặc rủi ro đột xuất, thiên tai, hỏa 
hoạn,... Thực hiện kịp thời và đảm bảo trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất 
cho các đối tượng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
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Thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình, dự án xây dựng, cải tạo nâng 
cấp nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các công trình ghi danh liệt sĩ ở địa phương. 
Quản lý, chăm sóc tôt các phân mộ trong nghĩa trang liệt sĩ. Phôi hợp làm tôt 
công tác quy tập hài cốt và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thăm viêng, di chuyên 
phần mộ liệt sĩ theo qui định.

Tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng các mô hình “Ngôi nhà an toàn cho 
trẻ em”, “xã, thị trấn phù hợp với trẻ em”, xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em 
dựa vào cộng đồng; hướng dẫn phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở.

Phát huy tiềm năng, nội lực, sức sáng tạo, tạo cơ hội tốt hơn để nâng cao 
trình độ, năng lực, học nghề, tìm việc làm, phát triển kinh tế gia đình vượt khó 
vươn lên, tăng thu nhập, đảm bảo phụ nữ có nhu cầu được tiếp cận với dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ và bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe, không đế xảy ra tình 
trạng bạo lực gia đình và xâm hại đến trẻ em.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chương trình phòng chống mại 
dâm, nhằm nâng cao nhận thức trong nhà trường, gia đình và cộng đồng dân cư. 
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý người nghiện cai tại 
cộng đồng và quản lý hỗ trợ đối tượng được tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ 
người bị mua bán trở về, xây dựng đề án phòng ngừa trẻ em bị xâm phạm tình 
dục... Trên cơ sở tranh thủ nguồn lực từ các chương trình lồng ghép được triển 
khai ở địa phương như chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết 
việc làm để thực hiện các hoạt động hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng một 
cách bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ 
nạn mại dâm, ma tuý và chuyển hoá các địa bàn trọng điểm, tăng cưòưg kiếm tra 
liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm ở địa bàn trọng điếm.

2.5. Công tác dân  tộc
* Mục tiêu
Khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền 
vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống và thu nhập của vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số so với bình quân chung của huyện; từng bước phát triển toàn diện 
giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân; giữ gìn, phát 
huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ 
phong tục, tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn 
đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững 
mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên 
giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm 
tin của đồng bào dân tộc thiếu số đối với Đảng và Nhà nước.

* Giải pháp
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước vê công tác dân tộc, đáp ứng yêu cầu thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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Thực hiện các chính sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số trên địa bàn huyện theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

Triển khai và tổ chức thực hiện 10 Dự án thuộc Chương trình mục tiêu 
Quốc qua về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01/CTHĐ- 
UBND ngày 23/6/2021 thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 12/6/2018 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 
10/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đông bào 
dân tộc Khmer trong tình hình mới trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ các hủ tục 
lạc hậu, phát huy tốt tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030 được ủy  ban Dân tộc phê duyệt 
tại Quyết định số 85/QĐ-UBDT ngày 24/02/2022.

Phối họp vói Ban Dân tộc tỉnh chiêu sinh, triệu tập học viên tham gia các 
lớp đào tạo tiếng Khmer, lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, lóp tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin..., cho cán bộ, công chức, viên chức dân tộc trong 
tình hình mới.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng tết Chôl Chnăm 
Thmây; Thăm, chúc và tặng quà các chùa Nam Tông Khmer, các vị Ban đại 
diên Phật giáo Nam Tông, các hộ gia đình chính sách dân tộc Khmer; Tô chức 
họp mặt CB,CC,VC, lực lượng vũ trang, chiến sĩ, chức sắc, người có uy tín nhân 
dịp tết Chôl Chnăm Thmây.

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình về các lĩnh vực an ninh chính trị, 
kinh tế, đời sống, thiên tai, dịch bệnh, tình hình tôn giáo, dân tộc, y tế, phối họp 
với địa phương nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc đế chủ động
tham mưu Ban Dân tộc tỉnh kịp thời giải quyêt những bức xúc, khó khăn tại

? r\ 1 /\ , A  . i » A  _ _ Avùng dan tộc thiêu sô.
4. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
* Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, 

khoáng sản bảo đảm nguồn lực khoáng sản được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có 
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ổn định và lâu dài. Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo 
vệ môi trường. Chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

* Giải pháp
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất theo quy hoạch, kế 

hoạch và quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thống kê đất đai hàng năm, 
thực hiện công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định. Trong 
đó tập trung xử lý việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân trên các cụm
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tuyến dân cư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt việc công 
khai hóa thông tin về đất đai để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng

r
. •  A /Vtiêp cận.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tài nguyên và môi 
trường, tạo điều kiện để toàn xã hội giám sát, chia sẽ trách nhiệm trong bảo vệ 
môi trường. Tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, 
chất thải độc hại và chất thải y tế. Đẩy mạnh các giải pháp hữu hiệu giảm thiểu ô 
nhiễm và bảo vệ môi trường, cảnh quan ở khu vực nông thôn, các khu đô thị.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, 
cải thiện chất lượng môi trường; ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, 
biến đổi gen gây nguy hại cho môi trường; bảo vệ đa dạng sinh học, tạo cân 
bằng hệ sinh thái.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống 
thông tin và báo cáo môi trường, đẩy mạnh công tác truyền thông môi trường 
nhằm tăng cường thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi 
trường. Tiếp tục trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường và trồng cây chống 
sạt lở, vận động nhân dân tham gia cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường tại nơi 
ở, trên các dòng sông, kênh mương, đồng ruộng.

Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và thiên 
tai; Chương trình hành động chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ 
thiên tai; Chương trình hành động của Ngành Nông nghiệp về biến đối khí hậu 
và nước biển dâng. Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn ODA đế phát triển cơ sở hạ 
tầng thủy lợi, tập trung đầu tư từng vùng sản xuất gắn với các mô hình sinh kế 
nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và tăng thu nhập của người dân 
trong vùng, thích ứng với điều kiện biến đối khí hậu.

5. An ninh  -  quốc phòng
* Mục tiêu: Nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và an ninh 

nhân dân trong tình hình mới, nhằm giữ vững on định chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

* Giải pháp
Phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh của hệ thống chính trị, nêu cao 

ý thức tự lực, tự cường, khai thác mọi nguồn lực, vận dụng mọi thòi cơ, đấy 
mạnh thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế 
trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng 
thủ ngày càng vũng chắc. Chủ động phòng ngừa bằng các biện pháp đấu tranh 
đồng bộ làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” 
của các thế lực thù địch, đấy lùi và khắc phục nguy cơ; bảo vệ vững chắc địa 
bàn đảm trách, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, đặc biệt là các khu trọng điểm, vùng biên giới, tăng cường hợp 
tác đối ngoại, họp tác với vùng giáp biên giới để duy trì ổn định, tạo môi trường 
thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
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Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức chiến 
đấu, chú trọng lực lượng trên tuyến biên giới nhằm đáp ứng yêu cầu về nhân lực 
phục vụ cho hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới.

Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch 
để có đối sách thích hợp; đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã 
hội, nhất là tệ nạn ma túy hiện nay; tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông, phòng chống cháy nổ, quản lý vũ khí, chống vưọt, nhập biên trái phép.

Đầu tư các nguồn vốn trung hạn, dài hạn phục vụ cho công tác xây dựng 
co bản, tăng cường hạ tâng cơ sở đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ đôi với lực lượng 
vũ trang cấp xã, thị trấn.

6. Quản lý nhà nước
* Mục tiêu: Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong mọi 

hoạt động đời sống xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành 
chính, đơn giản hóa thủ tục để tạo mọi thuận lợi cho người dân. Đây mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, găn với 
việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thông hành chính, tạo sự công khai 
minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Thực hiện đê án vị trí việc làm, tỷ lệ 
công chức, viên chức phù họp và thực hiện tinh giản biên chê theo quy định.

* Giải pháp
Tiếp tục đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ, công chức, 

viên chức đảm bảo đạt chuẩn để đáp ứng được yêu cầu công việc, đồng thời duy 
trì được tính liên tục của nền hành chính.

Tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động 
không chuyên trách theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ kêt họp với 
tinh giản biên chế thực hiện tốt các chế độ chính sách kèm theo đảm bảo cho bộ 
máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách tiền lương.

Tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cao năng cực cạnh tranh 
cấp huyện (PCI); trong đó, triển khai và chỉ đạo thực hiện quy chế “một cửa”, 
“một cửa liên thông”; tiếp tục rà soát, cải cách các thủ tục hành chính, đơn giản 
hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý theo quy định pháp 
luật để nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của từng ngành, 
từng cấp. Thực hiện trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu 
hút đầu tư và đẩy mạnh phát triến sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường kiểm tra công vụ, tiếp nhận phản ánh của người dân để xử lý, 
khắc phục các trường hợp cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhũng 
nhiễu, phiền hà, gây bất bình cho dân.

Triển khai và giám sát việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết 
định, Chỉ thị của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, 
các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư 
pháp. Đấy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức, 
trách nhiệm của các cấp, ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 
nhân dân. Kiện toàn tố chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính.
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Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo không để xảy ra điểm nóng về an 
ninh trật tự. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch thu 
nhập, tài sản của cán bộ, đảng viên theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thông qua sự hỗ 
trợ, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và nhân 
dân, tạo nhiều kênh thông tin để báo chí, nhân dân tham gia giám sát, tố giác 
những tổ chức cá nhân vi phạm.

Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022 và 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ủ y  ban nhân dân huyện Tri Tôn

N ơ i nhận :
-  Văn phòng UBND tỉnh;
- Sỏ KH&ĐT tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thê huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN_9 _



Biểu số 1

CÁC CHỈ TIÊU KINH TÉ TỎNG IIỌP

Năm 2022

TT Chi tiêu Đơn vị Thực hiện 
2021 Ke hoạch Ước TH cả 

năm 2022

ƯTH 2022 
so với thực 
hiện 2021 

’ (%)

Kế hoạch 
2023

Kế hoạch 
2023 so với 

ƯTH 2022 (%)

1 2 3 4 5 7 8 9 10=9/7
1 Tổng giá trị sản xuất (GO) theo giá s s  2010 Triệu đồng 7.201.735 7.652.382 7.725.682 107,28 8.253.717 106,83

+ Nông, lâm nghiệp, thuỳ sàn Triệu đồng 4.720.420 4.850.402 4.851.232 102,77 4.988.597 102,83

+ Công nghiệp Triệu đồng 1.441.115 1.633.250 1.689.240 117,22 1.929.820 114,24

+ Xây dựng Triệu đồng 1.040.200 1.168.730 1.185.210 113,94 1.335.300 112,66

2 Tổng giá trị sản xuất (GO) theo giá hiện hành Triệu đồng 9.912.920 10.612.871 10.720.202 108,14 11.564.803 107,88

+ Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Triệu đồng 6.441.200 6.668.331 6.670.056 103,55 6.910.323 103,60

+ Công nghiệp Triệu đồng 1.890.920 2.155.900 2.236.796 118,29 2.587.360 115,67

+ Xây dựng Triệu đồng 1.580.800 1.788.640 1.813.350 114,71 2.067.120 113,99

3 Thu nhập B/q đầu người hộ gia đình Triệu đồng 48,250 51,240 52,107 107,99 56,820 109,04

4 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng trên địa bàn Triệu đồng 4.586.000 4.936.000 5.275.800 115,04 5.918.100 112,17-

v ầ

|\>s5 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 2.104,37 2.251,67 2.274 108,06 2.445 -2.520 Í'
6 Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Triệu đồng 101.589 73.450 134.574 132,47 101.100 75,13

1
7 Chi ngân sách địa phương Triệu đồng 800.947 613.046 789.015 98,51 687.697 87,16

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản Triệu đồng 14.167 42.820 42.820 302,25 45.820 107,01

- Vốn cân đối ngân sách địa phương Triệu đồng 14.167 42.820 42.820 302,25 45.820 107,01

T ro n g  đ ó : Đ a u  tư  t ừ  n g u ồ n  s ử  d ụ n g  đ ấ t Triệu đồng 1.481 5.000 5.000 337,61 8.000 160,00

- Hỗ trợ từ cấp tỉnh Triệu đồng

- Nguồn ngân sách khác Triệu dồng

b) Chi thưòng xuyên Triệu đồng 786.780 570.226 746.195 94,84 641.877 86,02

1
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Biểu số 2

CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CỐNG NGHIỆP, DỊCH vụ, XUẤT NHẬP KHÂU

Năm 2022 Kế hoạch

TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
2021 Kế hoạch

Ư Ớ C TH cả 
năm

ƯTH 2022 
so với thục 
hiện 2021 

(%)

Kế hoạch 
2023

2023 so với 
ƯTH 2022 

(%)

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

A VÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

1
rỗng giá trị sản xuất
Theo giá so sánh 2010)

Triệu đồng 4.720.420 4.850.402 4.851.232 102,77 4.988.597 102,83

a) Vông nghiệp: Triệu đồng 4.478.811 4.595.272 4.595.333 102,60 4.717.682 102,66

- Trồng trọt Triệu đồng 3.733.312 3.847.193 3.851.445 103,16 3.976.435 103,25

- Chăn nuôi Triệu đồng 208.250 215.226 215.351 103,41 223.965 104,00

b) Lâm nghiệp: Triệu đồng 147.935 154.624 155.369 105,03 162.662 104,69

c) Thủy sản: Triệu đồng 93.674 100.506 100.530 107,32 108.253 107,68

- Nuôi trồng Triệu đồng 55.824 58.616 60.418 108,23 65.614 108,60

- Khai thác Triêu đồng 37.850 41.890 40.112 105,98 42.639 106,30

2 Năng suất, sán lượng một số cây trồng chủ 
yếu

a) Lúa cả năm: Ha 118.092 118.600 114.153 96,66 120.500 105,56
? !

- Năng suất Tấn/ha 6,050 6,100 6,253 103,36 6,150 98,35

- Sản lượng Tấn 714.421 723.460 713.800 99,91 741.075 103,82 • á ầ É•* V*’
b) Ngô: 148 160 140 94,85 160 114,29 —; t ỷ

- Năng suất Tấn/ha 5,80 6,00 5,72 98,67 6,00 104,84.

- Sàn lượng Tấn 852 960 800 93,90 960 120,00

c) Rau màu 2.791 3.550 2.470 88,51 2.720 110,12

- Năng suất Tấn/ha 22,80 23,00 23,00 100,88 23,20 100,87

- Sản lượng Tấn 63.623 81.650 56.810 89,29 63.104 111,08

d) Cây ăn quả: Ha 2.089 2.560 2.200 105,31 2.310 105,00

3 Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

- Thịt hơi các loại Tấn 4.185 4.360 4.365 104,30 4.587 105,09
T ro n g  đó: T h ịt lợn Tấn 2.003 2.150 2.100 104,84 2.209 105,19

4 Lâm nghiệp

- Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 6.523 5.099 6.567 100,61 6.592 100,38
- Tỳ lệ che phủ rừng % 36,5C 37,00 37,88 38,01

6 Tliiíy sân Tấn 4.215 4.560 4.609 109,35 5.116 111,00
- Sản lượng khai thác Tấn 2.200 2.45C 2.453 111,50 2.740 111,70
- Sản lượng nuôi trồng Tấn 2.015 2.11C 2.156 107,00 2.376 110,20

7 Phát triển nông thôn

- Tỷ lệ dán số nông thôn được sử dụng nước 
hợp vệ sinh % 97,43 97,55 97,56 97,85

- Số tiêu chí nông thôn mới bình quàn đạt 
được/xã Tiêu chí 14,7 14,8( 14,93 101,15 15,0C 100,54

1



Năm 2022
Kế hoạch 

2023 so với 
ƯTH 2022 

(%)

TT Chi tiêu Đơn vị Thực hiện 
2021 Kế hoạch ƯỚC TH cả 

năm

ƯTH 2022 
so với thực 
hiện 2021 

(%)

Ke hoạch 
2023

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 5 5 5 100,00 6 120,00

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 41,67 41,67 41,67 50,00
B CÔNG NGHIỆP

1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so 
sánh năm 2010 Triệu đồng 1.441.115 1.633.250 1.689.240 117,22 1.929.820 114,24

2 Chỉ số sẵn xuất công nghiệp (IIP) so với 
cùng kỳ theo gốc năm 2010 % 108,40 113,33 117,22 14,24

- Công nghiệp khai khoáng % 109.31 114,48 117,36 114,87

- Công nghiệp chế biển, chế tạo % 106,94 111,5 117,15 113,29

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước % 109,82 113,93 113,1 112,88

- Cung cấp nước, quản lý vả xử lý rác thải, 
nước thải % 105,84 109,43 112,45 111,39

3 Một số sản phẩm chủ yếu:

- Xay xát gạo Tấn 473.600 512.300 482.650 101,91 538.300 111,53

- Đường mật các loại ( thốt nốt) Tấn 195,00 206,41 207,50 106,41 220,41 106,22

- Bánh keo các loại Tấn 1.780 1.890 18.960 1.065,17 20.290 107,01

- Rươu trăng Lít 1.086.500 1.120.800 1.125.500 103,59 1.250.800 111,13

- Quần áo may san Cái 342.200 355.500 362.300 105,87 385.500 106,40

- Gỗ xẻ các loai m3 74.650 80.660 81.650 109,38 87.290 106,91

- Nông cu cầm tay lOOOcái 7,85 7,60 7,85 100,00 7,50 95,54

c DỊCH VỤ

- Tổng mức bán lè hàng hoá và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành)

Triệu đồng 4.586.000 4.936.000 5.275.800 115,04 5.918.100 112,17

Trong đó:
+ Bán lẻ hàng hóa Triệu đồng 2.954.750 3.235.500 3.420.800 115,77 3.825.000 111,82

+ Dịch vụ lưu trú, ăn uống Triệu đồng 985.650 1.026.800 1.132.500 114,90 1.280.500 113,07

+ Dịch vụ khác Triệu đồng 645.600 673.700 722.500 111,91 812.600 112,47

2



Biểu số 3

CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

TT Chì tiêu Đơn vị

Năm 2022

Kê hoạch 
2023

cế hoạch 2023 
so với UTH 

2022 (%)
Thực hiện 

2021 Ke hoạch ƯỚC TH cả 
năm

ƯTH 2022 
so với thực 
hiện 2021 

(%)
1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

I DÂN só
Dân số trung bình Người 117.712 117.617 117.325 99,67 117.698 100,32

T ro n g  đó:

+ D â n  s ố  n ô n g  thôn N gư ời 80.549 80.451 80.284 99,67 80.540 100,32

+ D â n  sẩ  là dá n  tộ c  th iểu  số N gư ờ i 38.657 38.625 38.530 99,67 38.652 100,32

- Tỷ lệ tăng dân số % 1,05 1,03 1,02 1,01

- Mức giảm tỷ lệ sinh %0 0,2 0,2 0,2 0,2

- Tuổi thọ trung bình Tuổi 73,70 74,50 74,50 101,09 74,70 100,27

- Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai so với 
100 bé gái)

% 108,75 109,00 109,00 108,63

II LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

- Tổng số lao động đang làm việc Người 70.793 75.800 75.800 107,07 75.800 100,00

- Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 
họp đồng

Người - - 16 18
--------------à*_

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 38,43 40,69 41,81 44,55
__________ ' l l

- Số lao động được tạo việc làm Người 5.000 5.774 7.746 154,92 5.000 64,53

T rong  đó: N ữ Người 2.250 2.391 2.391 106,27 2.391 100,dồ

III GIẢM NGHÈO
(theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)

y

- Tổng số hộ của toàn huyện Hộ 33.388 33.388 33.544 100,47 33.544 100,00

- Số hộ nghèo Hộ 1.815 3.623 2.900 159,78 2.230 76,90

- Tỷ lệ hộ nghèo % 5,44 10,85 8,65 6,65

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo % 1,54 1,5-2 2,20 2,00

- Số hộ cận nghèo Hộ 3.168 3.442 3.780 119,32 3.277 86,69
- Tỷ lệ hộ cận nghèo % 9,49 10,31 11,27 9,77
- Số hộ thoát nghèo Hộ 519 668 723 139,31 670 92,67

IV CUNG CẤP CÁC DỊCH v ụ  c ơ  SỞ HẠ 
TẰNG THIỂT YÉU

- Tồng số xã của toàn huyện Xã 12 12 12 100,00 12 100,00

T rong  đó:

+ Số khóm, ấp khó khăn được hường chính 
sách ASXH theo QĐ 172 của TTCP

Xã 6 6 6 100,00 6 100,00

+ Số xã biên giới (nếu có) Xã 2 2 2 100,00 2 100,00
+ Số xã có đường ô tô đến trung tâm Xã 12 12 12 100,00 12 100,00
+ Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm % 10C 100 100 100
+ Số xã có trạm y tế Xã 12 12 12 100,00 12 100,00
+ Tỷ lệ xã có trạm y tế % 10C 10C 100 10C
+ Số xã có bưu điện văn hoá xã Xã 1C 1C 1C 100,00 1C 100,00
+ Tỷ lệ xã có bưu điện văn hoá xã % 83,3: 83,33 83,33 83,33
+ Số xã có chợ xã, liên xã xa 1C 1C 1C 100,00 1C 100,00
+ Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã % 83,31 83,3: 83,33 83,33
- Số hộ được sử dụng điện Hộ 32.971 32.974 32.977 100,02 33.004 100,08
- Tý lệ hộ được sử dụng diện % 98,75 98,76 98,77 98,85
- Sổ hộ được sữ dụng nước sạch, nước hợp 
vệ sinh Hộ 32.530 32.570 32.573 100,13 32.670 100,30
- Tý lệ hộ được sử dụng nước sạch, nước 
hợp vệ sinh %

_ 97,43 97,55 97,56 97,85



TT Chỉ tiêu Đon vị

Năm 2022

Kế hoạch 
2023

Kế hoạch 2023 
so với ƯTH 

2022(%)

Thực hiện 
2021 Kể hoạch ƯỚC TH c ả  

n ă m

UTH 2022 
so với thực 
hiện 2021 

(%)
T rong  đó:

+ Khu vực thành thị % 98,17 99,17 99,18 99,20
+ Khu vực nông thôn % 96,79 98,37 96,82 97,21
Tỷ lệ dân số nông thôn và thành thị được 
ung cấp nước sach % 86,49 87,57 87,60 88,57

V V TẾ - XÃ IIỘI
Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 99,00 98,00 99,84 98,06
SỐ người tham gia bâo hiểm xã hội bắt

3UỘC
Ngh. người 4.948 5.140 5.140 103,88 5.601 108,97

số giường bệnh/10.000 dân Giưò'ng/10.00 
0 dân 14,50 15 15,00 103,45 15,00 100,00

Số bác sỹ/10.000 dân Bác sỹ/10.000 
dần 5,20 5,00 5,00 96,15 5,00 100,00

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác 
sỹ làm việc

% 100,00 100,00 100,00 100,00

- Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế 
(theo chuẩn mới 2011-2020) % 100,00 100,00 100,00 100,00

- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuồi %0 3,12 <6 0,9 <6

- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi %0 6,25 <11 1,99 < 11

- Tỷ lệ suy dinh dưõng cùa trí. em dưới 5 
tuồi (cân nặng theo tuổi) % 12,06 12,10 11,85 11,85

- Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đè sống Ca 0 0 0

- Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù họp vởi 
trẻ em

xã, phường 15 15 15 100,00 15 100,00

- Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, 
phường phù họp với hẻ em

% 100 100 100 100

VI VĂN HOÁ
- Tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp trên 
địa bàn huyện hoàn thiện chính quyền 
điên tử

% 28 50 58 70

- Số xã phường có nhà văn hoá, thư viện Xã, phường 13 13 13 100,00 13 100,00

- Thời lưọng phát thanh bàng tiếng dân tộc Giờ/nãm 330 330 330 100,00 330 100,00

- Số hộ xem được Đài Truyền hình Việt 
Nam Hộ 32.820 32.827 32.827 100,02 32.837 100,03

- Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt 
Nam

% 98,3C 98,32 98,32 98,35

- Số hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam Hộ 31.715 31.735 31.739 100,06 31.749 100,03

- Tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt 
Nam

% 95, oc 95,05 95,06 95,09

VI) GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Số trường đạt chuẩn quốc gia Trường 2 24 24 114,29 27 112,50

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia % 36,8< 42,11 42,11 47,37

- Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 29.31: 29.585 28.044 95,67 29.151 103,95
+ Mâu giáo Học sinh 4.37( 4.25C 3.304 75,50 4.250 128,63
+ Tiểu học Học sinh 13.05 13.13C 13.024 99,79 12.845 98,63
+ Trung học cơ sờ Học sinh 8.84' 9.06C 8.675 98,06 8.745 100,81
+ Trung học phổ thông Học sinh 3.03« 3.145 3.041 100,07 3.311 108,88

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học
+ Mầu giáo 5 tuồi % 99,0 9 9 ,l í 100,01 100,00
+ Tiểu học % 98,63 99,2( 99,01 99,84
+ Trung học cơ sờ % vôoo 3 88,0( 87,51 88,00



*

Biểu số 4

CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỀN BÈN VŨ NG

TT Chi tiêu Đơn vị Thực hiện 
2021

Năm 2022

Ke hoạch 
2023

Kế hoạch 
2023 so với 
ƯTH 2022 

(%)
Kế hoạch ƯỚC TH cả 

năm

UTH 2022 so 
với thực hiện 

2021 (%)

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

1 Tỷ lệ chất thải rắn ờ đô thị được thu gom % 73,40 82,50 80,40 97,45 85,00 105,72

2
Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng được xử lý (*) %

3
Số khu công nghiêp, khu chế xuất đang 
hoạt động

Khu

4
Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang 
hoạt động có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Khu

5
Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất 
đang hoạt động có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

%
ệ

— ề

Ì/M
i ễ l

V.

1



*

Biểu số 5

CÁC CHỈ TIÊU KINH TÉ TẬP THỀ

TT C h ỉ tiêu Đ ơ n  vị
T h ự c
h iện
2021

N ă m  2 0 2 2

K ế h o ạch  
20 2 3

K ế  h o ạ ch  
202 3  so  

vớ i Ư T H  
2 0 2 2  (% )

K e  h o ạch
ƯỚC T H  cả  

năm

U T H  2 0 2 2  so 
vớ i th ự c  h iện  

2 0 2 1 ( % )

1 2 3 4 5 7 8 = 7 /4 9 10=9/7

P H Á T  T R I  Ẻ N  K IN H  T É  T Ậ P  T H Ẻ

I H ọ p  tá c  xã

1 T ổ n g  số  hợp  tác  x ã H T X 24 25 26 108,33 28 107 ,69

Trong  đó:

+ s ổ  H T X  thành  lập  m ớ i H T X 3 2 3 100 ,00 3 100 ,00

+  S ổ  H T X  g iã i th ề H T X 8 3 1 12,50 2

2 T ổng  số  thành  v iên  hợp tác  xã N gườ i 4 9 0 5 1 0 541 110,41 5 7 0 105 ,36

3 T ồng  số  lao độn g  tro n g  H T X N gườ i 4 15 4 2 0 5 85 140 ,96 6 5 0 111,11

Trong  đó : s ố  lao  đ ộ n g  là  th à n h  v iên  H T X N g ư ờ i 2 9 2 3 1 2 356 121,92 3 7 0 103,93

II T ổ  h ọ p  tá c

1 T ổng  số  tổ  hợp tác T ổ  hợ p  tác 34 58 4 8 141,18 58 120,83

Trong  đ ó : s ố  tổ  h ợ p  tác  đ ă n g  k ý  c h ứ n g  th ự c T ố  h ợ p  tác 3 4 3 4 34 100,00 34 10 0 ,0 0

2 T ổ n g  số  th àn h  v iên  tổ  h ợ p  tác T ồ  h ợ p  tác 511 8 20 6 00 117,42 820 136,67

1



Biểu mẫu số 6
CÁC CHỈ TIÊU VÈ PHÒNG CHÓNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ, GIẢM NHẸ BIÉN ĐỔI KHÍ HẬU

TT Chỉ tiêu Đon vị

Năm 2022

Ke hoạch 
2023

Kế hoạch 
2023 so 
với UÌ'H 
2022 (%)

Thực hiện 
2021 Kế hoạch ƯớcTH 

cả năm

u m  
2022 so 
với thực 

hiện 2021 
ro/.s

I
VÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 
THÔN

1 rỷ lẽ che phủ rừng % 38,43 37,00 37,88 37,00

2
Số vùng sản xuất được đầu tư thủy lợi công nghệ 
cao để chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với 
điều kiên biến đổi khi hậu

Vùng

3 Tỳ lệ các điểm sạt lở được sửa chữa trước mùa mưa 
ũ

% 20,00 10,00 10,00 30,00

II CÔNG NGHIẼP - THƯƠNG MẠI

1

Tỷ lệ các điểm được xác định là khu vực xung yếu 
của hệ thống điện (trạm biến thế, đường đây truyền 
tải và lưới cung cấp) đuợc rà soát, kiểm tra, gia cố 
nếu cần thiết để kịp thời khắc phục các sự cố do 
thiên tai gây ra

% 100 100 100 100

2

Kế hoạch chuẩn bị cung cẩp các mặt hàng thiét yểu 
trong và ngay sau thiên tai cho các vùng bị ảnh 
hưóng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng thường 
xuyên bi thiên tai, được lập chi tiết và chuẩn bị

KH

3
Điện năng được sản xuất từ các loại năng lượng 
sạch, tái tạo nối lưới/tổng số điện năng sử dụng trên 
đia bàn tinh

MWh/nãm

4

Tỷ lệ địa phương được tuyên truyền về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích sử 
dụng các thiết bị tiêu thụ điện có dán nhãn tiết kiệm 
năng lượng

% 100 100 100 100

5 Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thài 
đat chuẩn

%

in AN SINH XÃ HỘI

1 Tỷ lệ đối tượng gặp thiên tai, tai nạn rủi ro đột xuất 
đươc đảm bảo cứu trợ kịp thời % 100 100 100 100

2 Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp, 
trợ giúp, hòa nhập cộng đồng % 80 87,00 91,30 90,00

3 Số người chết vì hậu quâ thiên tai Người 5

4 Số người bị thưong do thiên tai Người 2 2

5 Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai Tỷ đồng 2 1

IV VTÉ

1
Tỷ lệ cơ sở y tế có cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
thuốc thiết yếu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
trong mùa lũ

% 100 100 100 100

2 Tỷ lệ chất thài y tế tại các cơ sờ y tế được xử lý đạt 
tiêu chuẩn % 100 100 100 100

3
Tỷ lệ cán bộ chuyên môn tại các vùng trọng điêm 
được tập huấn về cung cấp dịch vụ y tế trong tinh 
huống thiên tai

% 95,00 95,00 95,00 95,00

4
Tý lệ đối tượng dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, 
người cao tuồi,...) được ưu tiên chăm sóc sức khỏe 
nói chung và trong đợt thiên tai

% 95,00 95,00 95,00 95,00

5 Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 
loại vaccin trong thiên tai % 95,00 95,00 95,00 95,00

6 Tỳ lệ phụ nữ đè được khám thai từ 3 lần trở lên 
trong thiên tai % 97,08 >96 >96 >96

V GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Tý lệ các cơ sở giáo dục đưa nội dung GNKRTT- 
TƯBĐKH vào chương trinh giáo dục, hoạt động 
ngoại khóa/tập huấn trong nhà trưởng như “ứng 
phó với Biến đổi khí hậu”, “Kỹ nẫng sống”, “Phòng 
chống tai nạn thương tích”, “Chuẩn tối thiểu về giáo 
dục trong hoàn cành khẩn cấp”. Đảm bảo các nội 
dung trên được lồng ghép phù hợp, tránh chồng 
chéo, quá tải cho học sinh

% 10C 10C 10C 100



TT Chì tiêu Đơn vị

Năm 2022

Kẽ hoạch 
2023

Ke hoạch 
2023 so 
với ƯTH 
2022 (%)

:hực hiện 
2021 Kế hoạch Ư ỚC TH 

cả năm

CTIH 
2022 so 
với thực 
úện 2021 

io/.\

2

Số các cơ sờ giáo dục trong vùng thường xuyên xảy 
a thiên tai (trường, lóp, nhà vệ sinh trong trưòng) 
lược sử dụng là địa điểm để ngưòi dân sơ tán trong 
hiên tai

% 100 100 100 100

3

Sán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quàn lý 
huộc ngành Giáo dục và các cán bộ quản lý cơ sở 
giáo dục được nâng cao nhận thức về GNRRTT- 
TƯBĐKH

% 100 100 100 100

VI rÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên %

2 Tỷ lệ tái sử dụng, tái chế chất thải rẳn %

3
Tỷ lệ khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lờ hoặc thường 
xuyên xảy ra sạt lở có biển báo cành báo bào đàm 
an toàn

%

4 Số hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao xảy ra 
sat lờ

Hộ

VII THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1 Thời lượng phát thanh tuyên truyền nội dung phòng 
chống rủi ro thiên tai cùa Đài truyền thanh huyện, xã Giờ/nãm 54,84 54,84 54,84 54,84

2
Thời lượng phát thanh tuyên truyền nội dung biến 
đổi khí hậu và ứng phó biến đổi khí hậu của Đài 
truyền thanh huyện, xã

Giờ/năm 54,84 54,84 54,84 54,84

3

Xây dựng và triển khai các dự án úng dụng công 
nghệ thông tin vào phòng chống rủi ro thiên tai và 
ứng phó biến đổi khí hậu:
- Xây dựng cơ sờ dữ liệu bản đồ (GIS) quản lý về 
biến đổi khí hậu (sạt lở, xâm ngập mặn,...) bản đồ 
số, hệ thống thông tin địa lý,...
- ứng dụng công nghệ thông tin cành báo thiên tai, 
biến đổi kill hầu

Dự án

4 Tỷ lệ chính xác cùa hệ thống dự báo, cành báo trên 
đia bàn

%

5 Thời gian cho phép dự báo, cảnh báo vể khí tưọng 
thủy văn trên đi a bàn

Ngày

6

Tô chức đào tạo, tập huân cho đội ngũ phóng viên, 
nhân viên đài truyền thanh huyện, xã về kỹ năng 
sửa chữa, vận hành hệ thống trang thiết bị truyền 
thanh và kỹ năng viết tin, bài, câu chuyện truyền 
thanh, phóng sự truyền thanh.... Để thực hiện 
truyền thông tại địa phương, trong đó bao gồm 
tuyên truyền phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và
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VII XÂY DựNG - PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1 Tỷ lệ trường học, nhà trẻ, bệnh viện trong khu vực 
đô thi đươc cấp nước trong và sau thiên tai % 100 10( 10( 100

2 Số hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao xảy ra 
sat lờ

Hộ

3 Tỷ lệ diện tích cây xanh/công viên/hố trữ nước trên 
tổng diên tích các khu đô thị % 70,00 75,0( 75,0( 75,00

IX Cơ SỞ HẠ TẰNG GIAO THÔNG
1 Đường huyện được cứng hóa km 90,oc 90,0 90,0< 90,01
2 Tỷ lệ đưòng huyện được cứng hóa % . 90,oc 95,0 3 95,0 95,oc
3 Đường xã được cứng hóa km 95,oc 95,63 95,0 95,6(
4 Tỷ lệ đường xã được cứng hóa % 95,oc 95,03 95,0 95,oc


