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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị đánh giá tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ  

trọng tâm những tháng cuối năm 2020 và sơ kết đánh giá tình hình,  

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 
 
 

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện An Phú tổ chức hội 

nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 và sơ kết đánh giá tình 

hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (giai đoạn 1) trên địa bàn 

huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Hòa Hợp chủ trì Hội nghị.  

Thành phần tham dự: Ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; 

lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; Thành viên UBND huyện; Thành viên Ban 

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; lãnh đạo các cơ quan: Chi 

cục Thống kê, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất, Ban quàn lý dự án đầu tư và Xây dựng khu vực An Phú, Đài truyền 

thanh. 

Sau khi nghe các nội dung báo cáo: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 

tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 

2020; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 1 trên địa bàn huyện 

và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; ý kiến thảo 

luận của các đại biểu dự họp; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Hòa Hợp kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

Kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020 của huyện diễn ra trong bối cảnh 

tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh 

hưởng đến mộtchỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đời sống nhân 

dân. Nhưng huyện đã tập trung lãnh đạo, điều hành bước đầu hạn chế được một 

số thiệt hại do dịch bệnh gây ra, tình hình kinh tế - xã hội cũng đạt được nhiều 

kết quả khả quan. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: Giá trị 

sản xuất nông nghiệp bình quân thực hiện được 180,2 triệu đồng/01 ha, đạt 

286,03% kế hoạch; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 121,95% kế hoạch; thu từ kinh 

tế địa bàn được 70 tỷ đồng, đạt 107,69% kế hoạch, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 

là 98,12%, đạt 108,66% kế hoạch… Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có 

nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách 

tiếp tục được quan tâm. 



2 

 

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thời tiết diễn biến 

bất thường, giông lốc, sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân 

dân; tại nạn giao thông vẫn chưa được kiềm chế; công tác phòng, chống tội 

phạm, buôn lậu xảy ra nhiều vụ phức tạp. 

Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

trong những tháng còn lại, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn 

chế và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

II. Lĩnh vực kinh tế 

- Các ngành (Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn…) và chủ đầu tư được giao thực hiện các dự án, công trình 

trên địa bàn huyện phải đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các nguồn 

vốn, phấn đấu đến ngày 30/9/2020 phải đạt tỷ lệ giải ngân từ 60% trở lên theo 

tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 285/TB-VPUBND 

ngày 25/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ Chuẩn bị tốt kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông 2020, đặc biệt cần phải 

tuyên truyền, vận động nông dân không xuống giống ngoài vùng đê bao, chủ 

động trong công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo năng suất khi thu hoạch. 

+ Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Thông 

tin, tuyên truyền người dân ý thức chủ động trong công tác phòng, chống thiên 

tai nhằm hạn chế thấp nhất tính mạng, tài sản của nhân dân.  

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện quy 

hoạch lại vùng sản xuất, khắc phục tình trạng người dân tự phát chuyển đổi đất 

trồng lúa sang cây ăn trái và đào ao nuôi cá. 

+ Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ 

cấm và hóa chất; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp 

kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển trái phép, nhập lậu động vật, sản phẩm động vật; đặc biệt là heo, sản 

phẩm từ heo tại khu vực biên giới. 

+ Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng xã, 

ấp nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng 

cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan công tác quản lý trật tự xây dựng, đặc 

biệt là xây dựng lấn chiếm đất công, hành lang lộ giới, vỉa hè, sông, kênh, rạch 

tại thị trấn An Phú, khu vực Búng Bình Thiên và một số địa phương khác. Kiểm 

tra các hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện. 
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- Phòng Tài nguyên – Môi trường: Tăng cường công tác quản lý tài 

nguyên, môi trường và khoáng sản; chú trọng công tác tuyên truyền cho người 

dân hiểu lợi ích của dự án nạo vét thông luồng trên địa bàn huyện. 

II. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội 

- Ngành y tế:  

+ Tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho 

đội ngũ cán bộ y tế, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh. 

+ Tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh sốt 

xuất huyết, tay chân miệng trong những tháng cuối năm. Khẩn trương hoàn 

thành thủ tục đưa phòng khám Khu vực Đồng Ky đi vào hoạt động. 

+ Đổi mới công tác quản lý, chính sách thu hút nhân tài...nhằm hạn chế cán 

bộ, đội ngũ y, bác sĩ xin ra khỏi ngành sau khi được đào tạo. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

+ Thực hiện rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm trường bị hư 

hỏng, xuống cấp, trên cơ sở đó có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, mua sắm bổ sung 

kịp thời đảm bảo yêu cầu của năm học 2020-2021. 

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, luân chuyển giáo viên, cán bộ quản lý, kế 

toán…hợp lý, đúng quy định, kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy cho năm học 

mới. 

+ Phối hợp với UBND các xã, thị trấn biên giới rà soát, lập danh sách học 

sinh Việt kiều ở Campuchia (cụ thể số lượng học sinh có hộ khẩu, không có hộ 

khẩu, có nhà người thân tại An Phú...), để có kế hoạch tạo mọi điều kiện tốt nhất 

cho các em nhập học năm học mới, thời gian hoàn thành đến ngày 20/8/2020. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện rà soát, đánh giá việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, cơ quan văn 

hóa trên địa bàn huyện; Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về âm thanh, tiếng 

ồn; Sớm hoàn thành thủ tục thành lập Ban Quản lý Nhà văn hóa dân tộc Chăm 

xã Đa Phước. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

+ Đẩy nhanh tiến độ đào tạo lao động đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; 

kiểm tra việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương, không để xảy ra 

tình trạng tiêu cực. Xây dựng kế hoạch bảo vệ trẻ em trong mùa lũ. 

+ Phối hợp với Công an huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình tiến 

hành xác minh vụ việc trẻ vị thành niên sinh con lan truyền trên mạng xã hội 

trong những ngày vừa qua. 
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- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức họp sơ kết, gắn với việc khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại địa phương. 

- Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú hiệu chỉnh lại thời gian của hệ thống đèn 

chiếu sáng tại Công viên huyện cho phù hợp. 

- Các hoạt động văn hóa, thể thao vẫn diễn ra theo kế hoạch (vì hiện tại 

chưa có văn bản của tỉnh chỉ đạo dừng), nhưng phải đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. 

III. Lĩnh vực nội chính – quản lý nhà nước 

Phòng Nội vụ: Tăng cường công tác kiểm tra công vụ để cán bộ, công chức 

nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cùng với các ngành, địa phương đề xuất, tìm 

những sáng kiến, mô hình, cách làm hay về cải cách hành chính; Thực hiện việc 

tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định. 

Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo tính gương mẫu của 

người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ gắn với chủ đề 

của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là "Nâng cao năng 

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, 

đổi mới; phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế biên giới gắn với bảo đảm quốc 

phòng, an ninh". 

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, đúng theo các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp trên. 

IV. Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội 

- Lực lượng Công an, Quân sự tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, 

an ninh chính trị và an ninh biên giới. Tập trung tấn công trấn áp tội phạm, đặc 

biệt là tội phạm về ma túy; triệt xóa các tụ điểm nóng về tệ nạn xã hội (đá gà, tài 

xỉu…). Duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vị phạm về giao thông, 

để giảm tiêu chí về tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm. Xây dựng 

lực lượng công an trong sạch, vững mạnh. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt cho công tác 

tuyển quân năm 2021 đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu được giao. 

- Đề nghị lực lượng chiến sĩ Biên phòng, Quân sự, Công an và UBND các 

xã, thị trấn biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng 

tổ chức đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

- Các cơ quan ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiến hành 

rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ của ngành, địa phương phụ 

trách tích cực tham mưu, đề xuất đề ra các giải phải thực hiện, phấn đấu đạt kế 

hoạch trong năm 2020.  
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Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú thông báo ý kiến kết luận của 

Chủ tịch UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành cấp huyện;,  

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Mỹ Châu 
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