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BÁO CÁO
Hoạt động chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
tháng 8, lũy kế 8 tháng, một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2021
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN:
1. Các cuộc họp, làm việc của Thường trực UBND huyện:
Thường trực UBND huyện tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn huyện, trọng tâm là thực hiện Công văn số 1443/UBND-NCTH
ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh
thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; thực hiện chỉ đạo
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới theo Công văn số 1532/UBND-NCTH ngày 15 tháng
8 năm 2021.
Ngoài ra, Thường trực UBND huyện còn tham dự các cuộc họp, làm việc và
hội nghị như: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid19; họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổ công tác đặc biệt về
công tác phòng, chống dịch Covid-19; Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về tình
hình phòng, chống dịch Covid-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các
nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội Quyết nghị tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa
XV liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; dự phiên họp Chính phủ
trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và
Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;
dự phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã
hội đến cuối năm 2021; dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề);
họp giao ban trực tuyến hàng ngày với tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid19; họp trực tuyến về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính
phủ; họp cùng Thường trực UBND tỉnh đề xuất thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid -19 sau giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg; họp triển khai thực
hiện việc kiểm soát, kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ
đời sống người dân gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động
vận tải trên; họp với lãnh đạo Sở Công thương trao đổi kế hoạch đảm bảo nguồn
cung hàng hóa thiết yếu trong giai đoạn cao điểm ứng phó với dịch bệnh Covid-19;
Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang năm
2020; họp trực tuyến tỉnh về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản; rà soát tiến độ
thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ, DN khó
khăn do dịch bệnh Covid-19; làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh đến kiểm tra Vùng Xanh phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại
huyện; họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sơ kết kế hoạch thiết
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lập “Vùng xanh” trên địa bàn huyện; họp cùng lãnh đạo Sở Giao thông vân tải bàn
phương án quản lý điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa thiết yếu tại
Bến xe khách Vị Thanh; họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện
sơ kết tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện…
2. Công tác ban hành văn bản của UBND huyện, Thường trực UBND
huyện:
Trong tháng, UBND huyện đã tiếp nhận 838 văn bản đến (có 227 văn bản của
UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh), lũy kế đã tiếp nhận 5.445 văn bản đến. Ban
hành 918 văn bản đi (trong đó có 371 Quyết định, 01 văn bản QPPL của HĐND
huyện, còn lại là các văn bản khác), lũy kế đã ban hành 6.284 văn bản đi. Ngoài ra,
Văn phòng HĐND và UBND huyện đã ban hành 05 văn bản thông báo ý kiến kết
luận của Thường trực HĐND, UBND huyện tại các cuộc họp, làm việc với các
phòng, ban ngành huyện và địa phương.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH:
1. Lĩnh vực kinh tế
1.1. Sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn
- Vụ lúa Hè Thu 2021 đã xuống giống được 17.188/17.000ha, đạt 101,1% kế
hoạch, đến nay đã thu hoạch dứt điểm, năng suất đạt 7,9 tấn/ha, sản lượng đạt
112.066 tấn. Hiện tại sản lượng lúa vụ Hè Thu được tiêu thụ hết sau khi thu hoạch,
không bị tồn đọng trong dân. toàn huyện có 2.719ha/2.538 hộ tham gia ký kết với
các doanh nghiệp. Vụ lúa Thu Đông 2021 đã xuống giống được 12.570ha, hiện
đang phát triển tốt, giống OM18, OM5451, Đài thơm 8 và IR 50404...
- Trong tháng đã trồng mới được 221,8ha rau màu các loại, nâng tổng diện
tích rau màu hiện có trên địa bàn huyện là 2.466,5ha, chủ yếu là rau ăn lá và dưa
hấu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sản phẩm rau bị tồn đọng, chủ yếu
là rau ăn lá tại xã Vĩnh Tường, mỗi ngày thu hoạch trên 100kg rau, tuy nhiên chỉ
tiêu thụ nhỏ lẻ tại địa phương nên hiện còn tồn đọng trên địa bàn. Lực lượng
CBKT ngành Nông nghiệp vận động người dân liên kết với các tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp, cửa hàng phân phối rau, củ, quả; hướng dẫn nông dân tham gia
Website kết nối cung cầu qua địa chỉ https://htx.cooplink.com.vn giúp người dân
kết nối trao đổi hàng hóa nông sản…
- Tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn huyện hiện nay là 2.200ha, trong đó
có 1.497,8ha đang cho trái; trong tháng không có diện tích trồng mới. Do ảnh
hưởng của dịch covid-19 không có thương lái thu mua nên giá bán một số loại trái
cây sụt giảm. Hiện trên địa bàn huyện còn tồn đọng trên 20 tấn trái cây các loại
như: nhãn, bưởi, mít và chanh không hạt; các xã, thị trấn thành lập các tổ, nhóm
thu gom nông sản tại địa phương để tập kết sản phẩm, đồng thời, tìm kiếm giải
pháp liên kết với các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động cung ứng các mặt hàng
nông sản để giúp bà con tiêu thụ được sản phẩm.
- Diện tích nuôi thủy sản trong tháng được 16ha, lũy kến đến nay đã thả nuôi
229,68ha; trong đó, 228,9ha cá ao, 0,78ha cá ruộng.
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- Tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra,
giám sát và đôn đốc công tác tiêm phòng trên đàn gia cầm, gia súc, vệ sinh thú y,
kiểm soát giết mổ, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào địa bàn huyện;
đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm không để xảy ra dịch bệnh. Tiếp tục triển khai
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng
trên địa bàn huyện. Tổng đàn gia súc hiện có là 18.431/14.430 con, đạt 127,7% kế
hoạch; Tổng đàn gia cầm hiện có là 568.411/632.000 con, đạt 89,9% kế hoạch.
Hiện tại, gia súc và gia cầm tiêu thụ bình thường, không tồn đọng do ảnh hưởng
dịch bệnh Covid-19. Trong tháng không phát sinh mới số nhà nuôi chim yến, hiện
toàn huyện có 11 nhà nuôi chim yến của 09 cơ sở.
- Chương trình OCOP được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Toàn huyện có
07 sản phẩm OCOP, trong đó có 03 sản phẩm đạt 4 sao (Gạo sạch Vị Thủy, xã
Vĩnh Tường; Nấm bào ngư sấy tẩm gia vị ăn liền và Bột chuối xiêm sấy, xã Vị
Trung) và 04 sản phẩm đạt 3 sao (Mắm cá lóc Sáu Ngộ, xã Vị Thủy; Giỏ bán
nguyệt - Thanh Tú, xã Vị Thắng; Dưa hấu VietGAP, xã Vĩnh Thuận Tây; Xoài cát
hồng, xã Vĩnh Trung).
- Công tác xây dựng xã nông thôn mới: Chỉ đạo các ngành và các địa phương
xây dựng kế hoạch thực hiện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, dự
kiến đến hết quý 3 sẽ hoàn thành và ban hành kế hoạch chung trên toàn huyện. Đến
nay huyện Vị Thủy có 4/9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới gồm: Vị Thanh, Vị
Thủy, Vị Thắng và Vị Trung; các xã còn lại đạt từ 10 - 16 tiêu chí theo Bộ tiêu chí
xã nông thôn mới. Đối với xã Vĩnh Thuận Tây, UBND huyện đang chỉ đạo các
ngành chuyên môn và địa phương rà soát, tổng hợp hồ sơ cần thiết cho bước chuẩn
bị trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Để hạn chế thiệt hại của mưa bão và diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp
hiện nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện luôn cập
nhật thông tin và tổ chức phân công cán bộ trực 24/24 khi có mưa bão xãy ra. Từ
đầu năm đến nay, toàn huyện có 02 căn nhà sập và 09 căn tốc mái, ước tổng thiệt
hại lên đến 195 triệu đồng.
1.2. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại
dịch vụ và phát triển lưới điện
- Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện ước đạt 23,668
tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 203,115/306 tỷ đồng (giá so sánh), đạt 66,37% kế
hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 183,4
tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 1.876,6/2.858 tỷ đồng, đạt 65,66% kế hoạch. Tăng
cường tuyên truyền và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các
khu vực chợ góp phần nâng cao ý thức người dân và tiểu thương. Đồng thời, đảm
bảo cung, cầu hàng hóa thiết yếu trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp cùng ngành điện, thường xuyên tuyên
truyền về an toàn sử dụng điện; thường xuyên kiểm tra hệ thống chiếu sáng công
cộng trên địa bàn, đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả. Đến nay có
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24.503/24.546 hộ có điện sử dụng, đạt 99,82 % trên tổng số hộ dân, tỷ lệ hộ dân sử
dụng điện an toàn 99,08% (Số hộ dân theo kết quả điều tra dân số đến ngày
01/4/2019).
1.3. Công tác giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng cơ bản, chỉnh
trang đô thị
- Về giao thông nông thôn: hoàn thành Chiến dịch Giao thông nông thônThủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021 (riêng chỉ tiêu trồng cây xanh
thực hiện đến ngày 02/9/2021). Thực hiện được 64.100m2 phần đường GTNT,
1.751m2 phần cầu GTNT. Thực hiện đào đắp 50.000/40.000m3 thủy lợi nội đồng,
đạt 125% so với kế hoạch giao. Tổng giá trị khối lượng thực hiện: 16,495 tỷ đồng,
trong đó, ngân sách hỗ trợ: 13,127 tỷ đồng, xã hội hóa: 3,368 tỷ đồng.
- Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản: Trong tháng không có tiếp nhận hồ
sơ cấp phép xây dựng. Lũy kế đã cấp 47 giấy với tổng diện tích xây dựng 5.694m2,
tổng diện tích sàn 7.498m2. Thực hiện phê duyệt, công bố 2 đồ án: Quy hoạch chi
tiết Khu tái định cư thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; Quy
hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Gia Tường tại ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị
Thủy. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ năm 2021 là 112,533 tỷ đồng
(tăng so với tháng trước 42,846 tỷ đồng), giá trị khối lượng thực hiện 52,464 tỷ
đồng, đạt 46,62% kế hoạch, giá trị giải ngân 52,464 tỷ đồng, đạt 46,62% kế hoạch.
1.4. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:
- Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Vị Thủy đã được Hội đồng
nhân dân huyện Vị Thủy khóa XII, Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp giữa năm 2021) thông
qua ngày 09 tháng 8 năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn hoàn
thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND huyện thông báo đến các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện Vị Thủy
trong năm 2022 để xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
- Ban hành Quyết định thu hồi đất 03 dự án gồm: Hệ thống cống ngăn mặn
nam kênh Xà No, giai đoạn 2; Kè kênh Xáng Nàng Mau (giai đoạn 2); Trường
THCS Vị Đông; thu hồi đất của 07 hộ gia đình, với diện tích đất thu hồi 1.264,6m².
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 03 dự án thu hồi đất trên, với
tổng số tiền 3.768.746.801 đồng, trong phạm vi giải phóng mặt bằng có 02 hộ dân
bị ảnh hưởng nhà phải di chuyển chổ ở đủ điều kiện nhận tái định cư.
- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện và các địa phương chủ động phòng
ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa. Thực hiện rà soát, cung cấp thông
tin công tác thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;
đồng thời, triển khai hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng,
chống dịch COVID-19.
1.5. Về thu, chi ngân sách:
- Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước đến nay ước đạt
342.000/457.818 triệu đồng, đạt 74,70% kế hoạch, trong đó, thu nội địa được
32.900/52.660 triệu đồng, đạt 62,48% kế hoạch. Tổng chi ngân sách Nhà nước là
320.500/427.980 triệu đồng, đạt 74,89% kế hoạch, trong đó chi đầu tư phát triển
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(qua ngân sách) là 52.000/70.283 triệu đồng, đạt 73,99% kế hoạch, chi thường
xuyên 210.000/324.688 triệu đồng, đạt 61,89% kế hoạch.
- Công tác thu thuế và các khoản phí, lệ phí trong tháng thực hiện được 229
triệu đồng, lũy kế đến nay thực hiện được 31.808/52.660 triệu đồng, đạt 60,40%
kế hoạch, trong đó: Thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh được 9.269 triệu
đồng, đạt 42,91%; phí, lệ phí được 2.959 triệu đồng, đạt 82,21%; lệ phí trước bạ
6.822 triệu đồng, đạt 62,02%; thuế thu nhập cá nhân được 5.170 triệu đồng, đạt
50,20%; thu tiền sử dụng đất được 3.390 triệu đồng, đạt 154,1%.
2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
2.1. Hoạt động Văn hoá - Thông tin - Thể thao:
- Tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong đó,
trọng tâm là tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch theo quy định của Tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế; đặc biệt chấp hành quy
định 5K; không hoang mang, lo lắng quá mức làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh
hoạt hàng ngày; không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin sai sự thật gây
hoang mang về diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn. Công tác tuyên truyền
thông qua nhiều hình thức: hệ thống truyền thanh huyện 09 buổi/ngày (cách 01 giờ
phát thanh 01 lần); thông qua nhóm Zalo, Facbook; đội tuyên truyền lưu động bằng
xe honda; hệ thống loa các điểm chùa; nhà thờ, nhà nguyện... kịp thời cập nhật tình
hình dịch bệnh, các quy định và biện pháp phòng chống dịch bệnh để nâng cao nhận
thức của người dân.
- Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm như: kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ
tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2021), 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ
Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021), 76 năm ngày cách mạng Tháng Tám-Tổng
khởi nghĩa giành chính quyền (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), 76 năm ngày thành lập Công
an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2021)…
2.2. Y tế - Dân số - KHHGĐ:
- Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể và các địa phương thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác,
tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống
dịch như chống giặc” và phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai thực hiện tốt thông
điệp 5K “Đeo Khẩu trang - Khử khuẩn - Giữ Khoảng cách - Không tập trung Khai báo y tế”.
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vị Thủy đã ban hành
Kế hoạch số 138/KH-BCĐ ngày 04/8/2021 về việc xây dựng khu vực “vùng xanh”
trên địa bàn huyện Vị Thủy, chọn xã Vị Trung làm điểm chỉ đạo và triển khai thực
hiện từ ngày 05/8/2021. Quán triệt, tuyên truyền kế hoạch xây dựng khu vực “vùng
xanh” trên địa bàn huyện Vị Thủy đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể bà con nhân
dân nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ.
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- Triển khai thực hiện Công văn số 1532/UBND-NCTH ngày 15 tháng 8 năm
2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo quy định.
- Triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BCĐ ngày 17/8/2021 của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về Thiết lập vùng cách ly y tế để
phòng, chống dịch COVID-19 (thuộc ấp 5, thị trấn Nàng Mau); Quyết định số
62/QĐ-BCĐ ngày 17/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh về Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 (thuộc ấp 1,
thị trấn Nàng Mau) và Quyết định số 65/QĐ-BCĐ ngày 18/8/2021 của Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về mở rộng phạm vi thiết lập vùng
cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 (thuộc ấp 1, thị trấn Nàng Mau).
- Tiếp tục thực hiện rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có
liên quan đến các ca bệnh hoặc đi về từ vùng dịch, đặc biệt Ban chỉ đạo huyện đã
ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu giám sát để tất cả các trường hợp đi về từ vùng
dịch và những người sống cùng nhà phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng
thời, liên tục thông báo cho các địa phương, Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn
về những địa điểm nguy cơ để người dân biết, khai báo với cơ quan y tế để được
sàng lọc, xét nghiệm kịp thời.
- Năng lực tiếp nhận các khu cách ly tập trung của huyện là 1.050 người tại 05
cơ sở, trong đó 03 cơ sở đang hoạt động gồm: Trường Cao đẳng luật Miền Nam
(địa chỉ: ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy); Trường THPT Lê Hồng Phong (địa
chỉ: ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy); Chi Cục thuế khu vực I (ấp 4, TT.Nàng
Mau, huyện Vị Thủy, cách ly cho lực lượng phòng chống dịch); 02 cơ sở đang
triển khai chưa hoạt động: Trường THPT Vị Thủy (địa chỉ: ấp 3, TT.Nàng Mau,
huyện Vị Thủy); Trường Cao đẳng cộng đồng cơ sở 2 (địa chỉ: ấp 7, xã Vị Trung,
huyện Vị Thủy). Tổng số hiện đang cách ly tập trung đến ngày 19/8/2021 là 100
người; cách ly tại nhà và nơi cư trú là 185 người, theo dõi sức khỏe tại nhà 600
người.
- Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện từ ngày 19/7/2021 đến
19/8/2021 là 2.974 mẫu. Trong đó: 60 Test nhanh kháng nguyên; Kết quả: Âm tính
(lũy kế từ ngày 19/7/2021 đến ngày 19/8/2021 là 1.316 mẫu; kết quả: Âm tính); 97
mẫu RT-PCR; đang chờ kết quả (lũy kế từ ngày 19/7/2021 đến ngày 19/8/2021 là
1.658 mẫu; kết quả: 1.553 mẫu Âm tính, 08 mẫu dương tính, 97 mẫu đang chờ kết
quả).
- Tính đến ngày 15/8/2021, trên địa bàn huyện Vị Thủy đã tiêm tổng số 8.426
mũi (trong đó: Tiêm mũi 01 là 7.677; tiêm mũi 02 là 749). Ghi nhận không có
trường hợp phản ứng bất lợi sau tiêm.
- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo
thường xuyên, đã khám chữa bệnh cho 13.763 lượt người (điều trị nội trú 260 lượt
người); lũy kế đã khám chữa bệnh cho 146.783 lượt người (điều trị nội trú 5.768
lượt người). Trong tháng, trên địa bàn huyện không có cas sốt xuất huyết và tay chân - miệng, lũy kế từ đầu năm là 04 cas sốt xuất huyết (giảm 02 cas so với cùng
kỳ); 24 cas tay - chân - miệng (tăng 17 cas so với cùng kỳ).
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2.3. Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo thẩm định báo cáo thi đua của các tập thể và cá nhân ngành giáo
dục; rà soát tình hình huy động học sinh đến thời điểm tháng 8/2021. Kiểm tra
công tác chuẩn bị tựu trường, khai giảng năm học 2021-2022; Tổng kết năm học
2020-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Chỉ đạo hoàn
thiện hồ sơ sáp nhập Trường Tiểu học thị trấn Nàng Mau 2 vào Trường Tiểu học
thị trấn Nàng Mau 1. Hướng dẫn các trường thực hiện hợp đồng giáo viên nhân
viên năm học 2021-2022. Chỉ đạo cập nhật số liệu hoàn thành chương trình Mầm
non, Tiểu học và số liệu học sinh tốt nhiệp THCS vào hồ sơ PCGD; Chỉ đạo các
đơn vị huy động trẻ 5 tuổi ra lớp; rà soát các tiêu chuẩn PCGD mầm non, PCGD
tiểu học và THCS.
2.4. Chính sách xã hội - Xóa đói giảm nghèo:
- Công tác chăm lo cho các đối tượng hưởng chính sách được thực hiện tốt,
quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện công tác trợ cấp
đảm bảo đúng quy định. Trợ cấp tháng 8 cho 814 đối tượng gia đình chính sách với
số tiền 1.323.334.000 đồng, lũy kế đến nay đã chi trợ cấp cho 6.649 lượt đối tượng
gia đình chính sách với số tiền 10.431.689.060 đồng. Trợ cấp tháng 8 cho 4.236
đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền là 1.661.310.000 đồng, lũy kế đến nay đã chi
trợ cấp cho 33.917 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền là 13.263.345.000
đồng. Chi hỗ trợ 41 mai táng phí cho thân nhân đối tượng BTXH với số tiền
295.200.000 đồng, lũy kế đến nay đã chi hỗ trợ 180 mai táng phí với số tiền là
1.045.800.000 đồng.
- Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)
đã hỗ trợ cho 3.521 lượt đối tượng người có công, tổng số tiền 1.182.500.000
đồng; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng, thân nhân
02 liệt sĩ và gia đình chính sách già yếu, khó khăn… trên địa bàn huyện cho 180
đối tượng, tổng số tiền 118.000.0000 đồng. Bí thư Tỉnh ủy hỗ trợ xây 02 căn nhà
tình nghĩa cho con liệt sĩ tại xã Vị Thắng và Vĩnh Trung, mỗi căn trị giá
50.0000.000 đồng; vận động xã hội hóa tặng 86 phần quà với số tiền 30.150.000
đồng.
- Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,
huyện rà soát được 3.751 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định, huyện đã
gửi đề nghị về tỉnh 13 đợt. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 12 đợt với 3.454
người, tổng kinh phí là 5.181.000.000 đồng.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ngành và địa phương vận động ủng hộ
cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, đến nay đã vận động: Ủng hộ mua
vacxin phòng chống dịch covid-19 được 241.315.344 đồng, đã chuyển về tỉnh
231.842.344 đồng. Vận động nhu yếu phẩm ủng hộ các chốt, khu cách ly tập trung
được tổng số tiền 556.490.000 đồng; Vận động chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn do
ảnh hưởng dịch Covid -19 được tổng số tiền: tổng số tiền: 1.411.500.000 đồng; Vận
động hỗ trợ cùng chia sẽ khó khăn Thành phố Hồ Chí Minh trên 130.000.000 đồng.

8
3. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh:
- Về quốc phòng: Các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm các kíp trực sẵn
sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng
theo kế hoạch. Đảmo bảo quân số, lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Điều động lực lượng Dân quân tự vệ, Dân quân
cơ động bảo đảm an ninh, an toàn các khu cách ly, các chốt kiểm soát phòng,
chống dịch Covid - 19 về địa bàn huyện.
- Về an ninh: Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định. Chỉ đạo lực lượng nắm chặt tình hình ở
cơ sở để kịp thời phát hiện và giải quyết ngay tại cơ sở, không để vụ việc phát sinh
liên quan đến an ninh trật tự. Công tác nắm tình hình trong tôn giáo, dân tộc và
quản lý người nước ngoài được thực hiện tốt, qua đó chưa phát hiện dấu hiệu nghi
vấn. Đồng thời, các lực lượng đã tăng cường phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh; tăng cường công
tác rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến các ca
bệnh Covid-19.
- Trật tự an toàn xã hội: trong tháng không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội,
(Lũy kế 8 tháng xảy ra 26 vụ, điều tra làm rõ 23 vụ, bắt xử lý 37 đối tượng, so với
cùng kỳ giảm 12 vụ). Tội phạm ma túy xảy ra 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy,
02 đối tượng (Lũy kế 8 tháng xảy ra 08 vụ, 08 đối tượng, so với cùng kỳ giảm 01
vụ). Tội phạm về kinh tế không xảy ra. Triệt phá 03 điểm tệ nạn xã hội, có 11 đối
tượng tham gia, đang củng cố hồ sơ xử lý.
- Lĩnh vực an toàn giao thông: Trong tháng, không xảy ra tai nạn giao thông
(Lũy kế 8 tháng xảy ra 03 vụ TNGT, làm chết 02 người, bị thương 01 người, so với
cùng kỳ giảm 03 vụ, số người chết tương đương, giảm 04 người bị thương).
4. Lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, công tác tư
pháp:
- Công tác thanh tra hành chính: trong tháng không tổ chức cuộc thanh tra
hành chính. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã triển khai 05 cuộc (theo kế hoạch 03,
đột xuất 02), số đơn vị được thanh tra trực tiếp 19, so với cùng kỳ năm 2020 tăng
02 cuộc; đã ban hành kết luận 02 cuộc, kiến nghị xử lý vi phạm như sau: Xử lý về
kinh tế: Tổng số tiền sai phạm là 143.338.215 đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân
sách nhà nước là 143.338.215 đồng; Xử lý hành chính: Kiểm điểm 01 tập thể và 17
cá nhân. Các đơn vị được thanh tra đang thực hiện khắc phục theo kiến nghị.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được quan tâm chỉ
đạo thực hiện thường xuyên: Trong tháng, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị
số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày
18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, không có công dân đến. Lũy kế
đến nay tiếp thường xuyên 41 lượt, với 41 công dân; Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột
xuất 78 lượt với 03 công dân (trong đó Chủ tịch UBND huyện bố trí tiếp định kỳ
18 lượt, với 02 công dân); tổ chức 02 cuộc đối thoại với 02 công dân, liên quan đến
02 vụ khiếu nại. Trong tháng không có phát sinh đơn; lũy kế đã tiếp nhận 08 đơn,
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đã xử lý 08 đơn.
- Công tác Tư pháp: Trong tháng, đã tổ chức lồng ghép triển khai luật các
cuộc họp trực tuyến được 60 cuộc, có 1.510 lượt người tham dự, tập trung vào các
văn bản luật như: Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiên các biện pháp cấp
bách về phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/7/2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện,…
- Toàn huyện có 12 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ra vào địa bàn huyện và
11 Tổ tuần tra, kiểm tra lưu động, tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính đối với
các tổ chức, cá nhân vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hàng
ngày, đoàn kiểm tra của huyện tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các văn bản chỉ đạo
của UBND tỉnh và các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tất cả các
xã, thị trấn trong huyện; chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn
tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn theo quyết định phân
công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách; đồng thời, chỉ đạo các tổ tuần tra, kiểm tra việc
thực hiện giờ giới nghiêm của người dân. Qua tuần tra, kiểm tra đã lập biên bản xử
lý, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm. Lũy kế từ ngày 19/7 19/8/2021: toàn huyện đã ban hành 110 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với
số tiền 495.000.000 đồng.
- Công tác hòa giải: Trong tháng, Tổ hòa giải tiếp nhận và đưa ra hòa giải 02
vụ, đạt 100%. Trong đó: Hòa giải thành 02 vụ, đạt tỷ lệ 100% (lũy kế 8 tháng tiếp
nhận và đưa ra hòa giải 121 vụ, đạt 100%, trong đó: Hòa giải thành 107 vụ, đạt tỷ
lệ 88,42%).
5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng:
- Công tác xây dựng chính quyền: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện đã phối hợp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện, các xã, thị trấn tập trung
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.
- Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Ban hành
37 quyết định về việc thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo, các Ban tổ chức hoạt
động phong trào, Tổ chuyên môn giúp việc nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và các
địa phương triển khai việc thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người lao
động làm việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu tại Công văn
số 2850/VP.UBND-NCTH ngày 25/7/2021 và Công văn số 3224/VP.UBNDNCTH ngày 17/8/2021.
- Trong tháng, ban hành 09 Quyết định khen thưởng cho 39 tập thể và 199 cá
nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua, tổng kinh phí là 144,5 triệu đồng.
- Công tác cải cách hành chính: tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn theo chỉ đạo của UBND
tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
III. NHẬN XÉT CHUNG
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1. Ưu điểm
Sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế; sự quyết tâm của
Huyện ủy, UBND huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh; sự vào cuộc đồng
bộ của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19, nâng mức cảnh báo, cảnh giác cao hơn, quyết liệt
hơn; Các ban, ngành, đoàn thể và địa phương có chủ động phối hợp trong triển
khai thực hiện nhiệm được ban chỉ đạp huyện giao. Các chính sách đền ơn, đáp
nghĩa, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời nhưng vẫn đảm bảo
phòng, chống dịch Covid-19; giải quyết trợ cấp cho các đối tượng đúng đủ theo
quy định, nhất là hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định
số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình an ninh chính trị - trật tự
an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
2. Khó khăn, hạn chế
Dịch bệnh trong nước diễn tiến phức tạp, bệnh đã xảy ra trong cộng đồng ở
nhiều tỉnh, thành. Trong đó có nhiều trường hợp về từ địa phương có ca bệnh, việc
khai báo y tế không trung thực, nên khả năng bệnh lây lan trong cộng đồng là rất
lớn. Một số ít người dân ý thức chưa cao, ra đường không đeo khẩu trang, còn tập
trung đông người.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 9 NĂM 2021
1. Về lĩnh vực kinh tế:
Chỉ đạo ngành nông nghiệp hướng dẫn xuống giống, chăm sóc vụ lúa Thu
Đông năm 2021; tăng cường kiểm tra, theo dõi công tác phòng, chống dịch bệnh
chủ động trên gia súc, gia cầm. Thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình sản xuất
và tiêu thụ nông sản trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ nông dân. Tăng cường triển
khai hướng dẫn người dân liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cửa
hàng phân phối rau, củ, quả; hướng dẫn nông dân tham gia Website kết nối cung
cầu qua địa chỉ https://htx.cooplink.com.vn giúp người dân kết nối trao đổi hàng
hóa nông sản.
Tiếp tục triển khai thủ tục hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc kịp thời, giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu chỉ đạo của
UBND tỉnh. Thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng, không để phát sinh
các trường hợp xây dựng trái phép, không phép, kịp thời ngăn chặn và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm.
2. Về Văn hóa - Xã hội:
Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các văn bản chỉ
đạo của UBND tỉnh và các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Triển
khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y
tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là thực
hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại Công văn số
1532/UBND-NCTH ngày 15 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai các biện pháp
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phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường quản lý người ngoài
tỉnh (nhất là từ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương) về địa phương; tổ chức
đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Tuyên truyền người dân chấp hành tốt
khung thời gian quy định đi chợ của chính quyền địa phương.
Thực hiện tốt công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 và khu cách ly tập trung
tại huyện Vị Thủy. Tiếp tục thực hiện test nhanh để sàng lọc, tách F0 ra khỏi cộng
đồng theo kế hoạch chung của tỉnh. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế
hoạch.
Các đoàn kiểm tra của huyện tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác phòng,
chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn. Kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ các
trường hợp cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà, đảm bảo đúng theo quy định.
Tăng cường công tác vận động, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ rà soát các đối tượng được hỗ trợ
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, chỉ đạo hỗ trợ kịp thời, đúng quy định.
Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn tiếp tục thông tin tuyên truyền
về việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K; thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông
báo cho chính quyền về các trường hợp nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch;
khuyến cáo không phân biệt đối xử với các trường hợp mắc bệnh, để người dân
chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, yên tâm khai
báo y tế tự nguyện và không để xuất hiện tình huống hoang mang trước diễn biến
mới của tình hình dịch bệnh.
Tiếp tục tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương theo chỉ đạo
chung của tỉnh và huyện, trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 76 năm Quốc khánh
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021); Di chúc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/19026/9/2020); 91 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2021); 76 năm Ngày Nam
Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2021); 44 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên
Hợp quốc (20/9/1977-20/9/2021);…
Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đối với
các đơn vị trực thuộc ngành Giáo dục. Triển khai năm học mới 2021-2022 theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến
phức tạp của dịch bệnh Covid -19.
3. Về Quốc phòng - an ninh, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
Tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, kết hợp chặt chẽ
cùng các lực lượng có liên quan tăng cường biện pháp nắm tình hình, tuần tra canh
gác, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã. Đảm
bảo quân số trực lễ Quốc khánh 2/9 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và triển khai
nhiệm vụ năm 2022.
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Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã
hội, nắm chắc tình hình, đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường
thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, tập trung công tác tuyên truyền, phát động
nhân dân tham gia phòng chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm
tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên
địa bàn huyện. Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng
cháy, chữa cháy.
Tiếp tục tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi
phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các đoàn kiểm tra của huyện, xã,
thị trấn tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các
quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
4. Công tác xây dựng chính quyền-cải cách hành chính-thi đua khen
thưởng:
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và các địa phương triển khai việc
thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người lao động làm việc đảm bảo
phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu tại Công văn số 2850/VP.UBNDNCTH ngày 25/7/2021 và Công văn số 3224/VP.UBND-NCTH ngày 17/8/2021.
Tiếp tục thực hiện cử CBCC cấp huyện, cấp xã tham gia các lớp đào tạo, bồi
dưỡng theo hình thức trực tuyến về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8,
lũy kế 8 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Vị
Thủy./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- TT. Huyện ủy, HĐND;
- Thành viên UBND huyện;
- Các Phòng, ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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