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BÁO CÁO
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của
Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành các ngành, xã, thị trấn
triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 gắn với các văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh, Huyện ủy. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số
10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng
của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Nghị quyết
số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020
và định hướng đến năm 2030, Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát
triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. Trong 6 tháng
đầu năm, huyện Gò Công Đông gặp nhiều khó khăn tác động đến việc lãnh
đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: tình hình hạn mặn
xâm nhập sớm và lấn sâu vào nội đồng, thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh
hoạt, tình hình dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi còn diễn biến phức
tạp, nhất là tình hình dịch bệnh Covid - 19, giá một số mặt hàng thiết yếu, giá
nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất có chiều hướng tăng, thu ngân sách
gặp khó khăn; tình hình trật tự, an toàn xã hội có lúc, có nơi phát sinh vụ việc
phức tạp, một số trường hợp lợi dụng khiếu kiện vẫn còn đến gây rối an ninh trật
tự tại huyện và kéo lên tỉnh... đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của
nhân dân.
Tuy nhiên, với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng
đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội
trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng:
Các hạng mục xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai thực hiện theo đúng
tiến độ, xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện theo lộ trình; các
chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời, an ninh chính trị
được giữ vững. Kết quả trên các lĩnh vực cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
* Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng
đầu năm 2020:

1. Giá trị sản xuất nông - ngư - lâm nghiệp (giá so sánh 2010): 2.520 tỷ
đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2019.
2. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (giá so sánh 2010): 817 tỷ đồng,
tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019.
3. Giá trị thương mại - dịch vụ (giá so sánh 2010): 695 tỷ đồng, tăng 1,7%
so với cùng kỳ năm 2019.
4. Thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm được 42,071 tỷ đồng (đạt
66% so Nghị quyết). Chi ngân sách địa phương 281,561 tỷ đồng.
5. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện đạt 1.710 tỷ đồng.
6. Tốc độ tăng dân số tự nhiên 0,8%.
7. Duy trì sỉ số các bậc học:
- Bậc tiểu học đạt 100%
- Bậc THCS đạt 99,3%
8. Giải quyết việc làm cho 1.250 lao động
9. Số hộ thoát nghèo năm 2020: 350 hộ
10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ước chiếm 9%
11. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100% (đạt
100% so Nghị quyết). Trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng từ hệ thống cấp nước tập
trung đạt 90%.
12. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt 99,5%
13. Tuyển quân 92 thanh niên, đạt 100% KH.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN TỪNG LĨNH VỰC
I. CÔNG TÁC PHÕNG CHỐNG THIÊN TAI – TKCN
Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch và phương án PCTT-TKCN;
thường xuyên rà soát bổ sung hoàn chỉnh phương án phù hợp với tình hình thực
tế địa phương, nhất là chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống
hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô 2019-2020 theo các văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh. Năm nay hạn mặn xâm nhập sớm và lấn sâu vào nội đồng, nguồn
nước không đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đã mở mở 63 vòi
nước công cộng phục vụ cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện thu quỹ phòng chống
thiên tai năm 2020 theo quy định.
Phối hợp Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi vận
hành điều tiết nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trong mùa khô.
Công tác kiểm tra công trình đê, kè, đê sông, đê biển được thực hiện
thường xuyên. Tiếp tục công tác quan trắc, quản lý, bảo vệ công trình gây bồi tạo
bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Gò Công.
II. VỀ KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn
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a) Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp:
Do ảnh hưởng của tình hình diễn biến thời tiết bất thường, hạn mặn xâm
nhập sớm và lấn sâu vào nội đồng, đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và
đời sống của nhân dân. Trước tình hình trên, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo
các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện các giải pháp
phòng chống hạn mặn.
Nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân không đảm
bảo, đã làm thiệt hạn sản xuất vụ lùa Đông Xuân và tình hình nắng nóng kéo dài
ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống vụ Hè Thu.
- Trồng trọt:
+ Sản xuất lúa: Vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 thực hiện được 10.151 ha,
giảm 174 ha so với cùng kỳ năm trước, (đạt 35,46% KH năm), năng suất đạt 4,6
tấn/ha, (thấp hơn 2,37 tấn/ha so cùng kỳ), sản lượng 43.062 tấn, đạt 26,06% KH
năm (thấp hơn 28.917 tấn so cùng kỳ).
Trong vụ Đông Xuân, đã tổ chức bơm chuyền với tổng số giờ bơm là
82.695 giờ. Đắp 18 đập ngăn mặn đầu các tuyến kênh để bơm trữ nước. Toàn
huyện có 6.058,83 ha diện tích sản xuất nông nghiệp (lúa, hoa màu, cây ăn trái)
bị thiệt hại do hạn, mặn xâm nhập, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 201 tỷ đồng.
Trong đó, UBND huyện đã đề nghị tỉnh hỗ trợ diện tích 5.544,73 ha xuống giống
đúng lịch thời vụ khuyến cáo với số tiền 9.066.860.000 đồng.
Triển khai thực hiện Phương án số 77/PA-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc vận chuyển nước ngọt cứu khẩn cấp cây ăn trái ở các
huyện, thị phía đông (Vùng Dự án Ngọt hóa Gò Công), đến nay huyện đã tiếp
nhận tổng cộng 13.650m3 , trong đó: đã tổ chức cấp phát được 10.229,6m3/1.123
lượt hộ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và tưới cây ăn trái của người dân trên
địa bàn.
Ngoài ra, nhiều cá nhân, đơn vị và mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ
cung cấp nước cho người dân trên địa bàn huyện, tính đến nay: 59.580 khối nước
sinh hoạt, 40 khối nước uống, 29.218 bình nước uống 20-30 lít, 3.200 bình nước
uống 5-7,5 lít, 930 lốc nước suối 500ml, 3.705 can-bình đựng nước, 400 xô 25
lit, 566 xô (220-320 lit), 252 phuy (thùng) chứa nước, 1.615 bồn chứa nước, 90
bình lọc nước và 26 máy lọc nước.
Vụ Hè Thu 2020, theo khuyến cáo, dự kiến kết thúc xuống giống từ
10/7/2020; đến nay toàn huyện đã xuống giống được 2.190 ha (ít nhất xã Tân
Điền 15/1.125ha; Tân Thành 20/1.210 ha; Tăng Hòa 80/1.085ha), nông dân vẫn
đang tiếp tục dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị các vật tư giống, phân bón để
xuống giống khi điều kiện thuận lợi.
Tính chung, đến cuối tháng 6/2020, toàn huyện xuống giống được 12.000
ha lúa, thấp hơn cùng kỳ năm trước 8.502 ha, đạt 41,8% KH năm; thu hoạch
được với sản lượng 43.062 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 28.917 tấn, đạt
26,06% KH.
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+ Sản xuất rau màu: Diện tích màu thực phẩm thực hiện trồng đến cuối
tháng 6/2020 được 6.569 ha, đạt 57,4% KH, thấp hơn cùng kỳ năm trước 1.606
ha; trong đó có 150 ha xuống giống dưới chân ruộng (chủ yếu là dưa hấu và một
số loại rau ăn quả: bầu, bí, mướp, khổ qua…). Sản lượng thu hoạch được 106.894
tấn sản phẩm rau màu các loại, đạt 54,6% KH, thấp hơn cùng kỳ năm trước
26.732 tấn. Trong 06 tháng đầu năm 2020, mặc dù giá các loại rau màu có biến
động, tuy nhiên ổn định ở mức khá: các loại rau ăn lá (cải các loại, mồng tơi, rau
muống…) có giá dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/kg; các loại rau ăn trái (cà
chua, mướp, đậu bắp, bầu, bí xanh…) hiện có giá dao động từ 10.000 - 16.000
đồng/kg, nông dân có lãi khá, người nông dân vẫn có lợi nhuận cao hơn so với
trồng lúa.
- Chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo các xã - thị trấn, các ngành chức năng tích
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, nhất tiếp tục thực
hiện phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Xảy ra 02 trường hợp bị bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi, tiêu hủy 11 con với trọng lượng 1.160 kg, đã hoàn chỉnh hồ sơ
hỗ trợ theo quy định. Thực hiện quản lý chăn nuôi trên phần mềm theo Luật chăn
nuôi (hiện đã thực hiện được 30 hộ). Triển khai đợt tiêm phòng cao điểm đợt
1/2020, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Trong 6 tháng đầu năm, ngành chăn nuôi của huyện gặp rất nhiều khó
khăn do hậu quả từ dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trong năm 2019, ảnh hưởng
của tình hình hạn mặn, dịch bệnh Covid-19, giá cả biến động thất thường. Tuy
nhiên, bằng nhiều giải pháp về hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vốn, phối hợp tìm đầu ra
cho sản phẩm…đàn vật nuôi của huyện đã dần phát triển ổn định về số lượng và
chất lượng với: đàn heo thịt gần 23.000 con (thấp hơn cùng kỳ năm trước 4.250
con), đạt 92% KH; đàn gia cầm 995.000 con (cao hơn cùng kỳ năm trước
106.000 con), đạt 76,54% KH, đàn bò 6.701 con (thấp hơn cùng kỳ năm trước 59
con), đạt 98,54%; đàn dê có số lượng đã trên 50.000 con.
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm người chăn nuôi đều có lãi do bán
được giá, nhất là chăn nuôi heo, do giá heo hơi ở mức cao từ 8,5 - 9,0 triệu
đồng/tạ, heo con giống từ 135-150 ngàn đồng/kg nên người chăn nuôi heo có lãi
cao; tuy nhiên do thiệt hại trong đợt dịch tả lợn Châu Phi trước đây nên nhiều hộ
dân đã quyết định treo chuồng không tái sản xuất hoặc chuyển sang các loại vật
nuôi khác. Giá các loại vật nuôi khác như: Dê, bò, gà.. nhìn chung ổn định ở mức
khá, người chăn nuôi có lời.
- Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 39.220 tấn, thấp
hơn 2.625 tấn so với cùng kỳ năm trước, đạt 33,04% so với kế hoạch năm 2020.
Trong đó: sản lượng khai thác biển 29.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 500
tấn, đạt 50% so với KH; sản lượng nuôi 8.928 tấn, thấp hơn 3.125 tấn so với cùng
kỳ năm trước, đạt 33,66 % KH.
+ Về nuôi thủy sản:
Nuôi tôm: Vụ I đến nay thả nuôi là 576ha/420 hộ với 271.98 triệu con
giống, gồm: 651ha/411 hộ với 269.28 triệu con thẻ giống; 15ha/9 hộ với 2.7 triệu
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con tôm sú giống. Diện tích nuôi tôm bị nhiễm bệnh đến nay là 48 ha/92 hộ với
23.04 triệu con tôm thẻ giống, chiếm tỷ lệ 8.33%.
Thu hoạch tôm lũy kế đến nay được 394ha/302 hộ với 1.752 tấn tôm thẻ.
Giá tôm ổn định ở mức khá, hiện tôm thẻ cỡ 100 con/kg có giá 86-95.000 đồng,
tôm cỡ 30 con/kg có giá 135 – 140.000 đồng/kg; người nuôi có lãi khá.
Nuôi nghêu: Diện tích nuôi nghêu là 2.200 ha. Trong 6 tháng đầu năm,
tình hình dịch bệnh trên nghêu thường xuyên xảy ra gây thiệt hại lớn cho người
nuôi; đến cuối tháng 6/2020 sẽ thu hoạch được với sản lượng khoảng 8.005 tấn,
thấp hơn cùng kỳ năm trước 3.000 tấn; giá nghêu thịt ổn định ở mức cao từ 22 –
25.000 đồng/kg.
Nuôi cá: Do ảnh hưởng của hạn, mặn, đến nay người dân đã thu hoạch hầu
hết ở các ao nuôi; lũy kế diện tích thả nuôi đến nay là 250 ha, thu hoạch được
483 tấn cá thịt các loại.
+ Về khai thác thủy sản: Toàn huyện có 930 phương tiện khai thác thủy
sản. Trong đó, đánh bắt xa bờ 724 phương tiện; gần bờ 206 phương tiện. Nhìn
chung, các tàu đánh bắt xa bờ đạt hiệu quả khá; ước đến cuối tháng 6/2020, sản
lượng đánh bắt đạt 29.052 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 500 tấn, đạt 50% KH.
Đối với phương tiện đánh bắt gần hoạt động không hiệu quả.
- Lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phòng chống cháy
rừng trong mùa nắng được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tổ chức kiểm tra vi
phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, đã phát hiện và xử lý 01 vụ
vi phạm (chặt phá rừng) tại thị trấn Vàm Láng. Diện tích rừng trên địa bàn huyện
hiện còn 443 ha.
b) Về phát triển nông thôn:
- Về xây dựng nông thôn mới: Được tập trung thực hiện theo lộ trình. Đã tổ
chức Lễ công bố 03 xã Gia Thuận, Kiểng Phước và Phước Trung đạt chuẩn xã
nông thôn mới, nâng tổng số xã của huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới
11/11 xã (đạt tỷ lệ 100%). Đối với các xã đã ra mắt tiếp tục củng cố, nâng chất
đạt 19 tiêu chí để làm nền tảng xây dựng ra mắt huyện nông thôn mới. Đồng thời,
xây dựng xã Tân Đông đạt chuẩn xã NTM nâng cao.
Về xây dựng huyện nông thôn mới: Đến nay huyện đã đạt 9/9 tiêu chí
(14/14 chỉ tiêu ) và đã được sở ngành tỉnh thẩm tra công nhận đạt 09 tiêu chí theo
quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính
phủ; UBND huyện hoàn chỉnh lại các hồ sơ, thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh
thẩm tra, xét, công nhận huyện Gò Công Đông đạt chuẩn NTM năm 2020 (Tờ
trình số 781/TTr-UBND ngày 22/4/2020 về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận
huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh
đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định
huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Tờ trình số 158/TTrUBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh).
- Công tác thủy lợi: Đã hoàn thành thi công công trình thủy lợi kế hoạch
năm 2020, gồm: 34 công trình (28 tuyến kênh và 06 cống), tổng chiều dài
31.173m, khối lượng 173.185m3, kinh phí 6.818 triệu đồng. Phối hợp Công ty
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TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi vận hành lấy nước chuẩn bị xổ xả
hệ thống ngọt hóa.
- Giao thông nông thôn: Các xã, thị trấn triển khai 37 công trình giao
thông nông thôn từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Hiện đã
hoàn thành 14 công trình, đang thi công 09 công trình, còn 14 công trình đang
chuẩn bị triển khai thi công.
- Hoạt động cấp nước sinh hoạt: Tiếp tục theo dõi chất lượng và sản lượng
nước BOO từ thị xã Gò Công về khu vực thị trấn Tân Hòa và các xã còn lại trong
huyện. Triển khai thực hiện kế hoạch lắp đặt các vòi nước công cộng phục vụ
sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện trong mùa khô, đã mở 63 vòi nước
công cộng, khối lượng nước cấp qua vòi nước công cộng đến nay là 27.016 m3.
Văn phòng Cấp nước Gò Công Đông mở thêm 22 điểm lấy nước với 71 vòi nước
nhằm cung cấp thêm nước sinh hoạt phục vụ cho nhân dân, khối lượng nước cấp
qua vòi nước đến nay là 65.541 m3.
2. Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường:
- Công tác quản lý nhà nước về đất đai: được đảm bảo thực hiện đúng quy
trình về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. Thực hiện cấp giấy chứng nhận 132
trường hợp, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép 344 trường hợp; thu hồi
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng đối tượng 27 giấy; hủy
giấy chứng nhận 02 trường hợp; tiếp tục công tác giải quyết kiến nghị liên quan
đến đất đai của người dân.
Công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện được tăng cường. Theo dõi
thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử
dụng đất đai các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề
án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.
Tổ chức thu hồi đất để thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm
2020 đã được tỉnh phê duyệt, trong đó tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ thu
hồi đất các công trình trọng tâm như: dự án nâng cấp Đường huyện 05B, Đền thờ
Anh hùng dân tộc Trương Định khu vực II (giai đoạn 2); công trình Bố trí ổn
định dân cư vùng thiên tai sạt lở bờ biển, nước biển dâng khu vực xã Tân Thành;
đường Thủ Khoa Huân nối dài; Công trình Cầu Gò Xoài và Đường liên xã Tân
Trung – Tân Phước.
Tổ chức phát đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLAP trên
11 xã, thị trấn Vàm Láng 45.417/50.370 giấy đã ký, tỷ lệ 103,93% KH tỉnh giao
(43.700 giấy), số giấy còn tồn chưa phát đổi 4.938 giấy, tỷ lệ 9,8% tổng số giấy
chứng nhận đã ký (trong đó có khả năng phát đổi là 1.348 giấy, không có khả
năng phát đổi là 3.590 giấy). Hiện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện
thực hiện phát đổi giấy cho dân. Hồ sơ tiếp tục thực hiện: 10.200 hồ sơ.
- Công tác môi trường: Thẩm tra và lập 17 hồ sơ đăng ký xác nhận kế hoạch
bảo vệ môi trường tại các hộ chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh dịch vụ ở các cơ sở.
Kết hợp với Cảnh sát môi trường kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi
trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, điểm bán gia cầm, ở
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các chợ trên địa bàn huyện. Ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi
trường trên địa bàn huyện trong năm 2020.
- Công tác quản lý tài nguyên nước - khoáng sản: Tiếp tục triển khai công
tác rà soát, điều tra, thống kê, lập danh sách các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã
khoan giếng khai thác nước dưới đất và yêu cầu lập thủ tục đăng ký khai thác
nước dưới đất, trám lấp giếng không khai thác trên địa bàn huyện. Trên địa bàn
huyện không sử dụng giếng khoan các loại, chủ yếu khai thác nước mặt. Hiện
nay, có 144 giếng tầng nông, trong đó đang sử dụng 101 giếng (chủ yếu là nuôi
tôm, chăn nuôi và sinh hoạt), 43 giếng không sử dụng (do nhiễm phèn, kim loại
nặng và nhiễm mặn). Công tác kiểm tra khai thác đất được tăng cường, đến nay
đã cấp phép khai thác đất phục vụ san lắp mặt bằng 29 hồ sơ với khối lượng
55.853 m3.
3. Về phát triển công nghiệp:
a) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy
- Cụm công nghiệp Gia Thuận 1: Chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai
san lắp mặt bằng và xây dựng hạ tầng (San nền thi công đạt 100%; Hệ thống điện
sản xuất thi công đạt 100%; Hệ thống đường giao thông thi công đạt 71%; Hệ
thống thoát nước mưa thi công đạt 98%; Hệ thống thoát nước thải thi công đạt
98%; Hệ thống điện chiếu sáng thi công đạt 84%; Trạm xử lý nước thải thi công
đạt 21%). Hiện chủ đầu tư đã thu hút đươc 01 nhà đầu tư và đã được Ban Quản lý
các Khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy Global
Running với tổ vố đầu tư là 1,155 tỷ đồng với diện tích là 10,4 ha.
- Cụm công nghiệp Gia Thuận 2: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 1382/UBND-KTTC ngày 31/3/2020 về việc
triển khai cụm công nghiệp Gia Thuận 2. UBND huyện đã tiến hành rà soát, đối
chiếu sự phù hợp của quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, thống kê hiện trạng
sử dụng đất, hiện trạng nhà ở và lập hồ sơ, thủ tục đề nghị điều chỉnh vị trí đầu tư
cụm công nghiệp Gia Thuận 2 theo quy định.
- Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp - Nam Sông Hậu petro (trước đây là
dự án tổng kho dầu khí Soài Rạp - Nam Viet Oil): Cơ bản nhà đầu tư đã hoàn
thành các thủ tục pháp lý theo quy định để đầu tư Kho cảng và cầu cảng chuyên
dụng. Đến nay đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho
nhà đầu tư. Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2449/QĐUBND phê duyệt cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông
Hậu thuê đất, phần đất tọa lạc thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh
Tiền Giang, diện tích 377.350,7 m2. Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 07/8/2059.
Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần.
- Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp: UBND tỉnh đã Phê duyệt
Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dịch vụ
Dầu khí Soài Rạp, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (Nhiệm vụ điều chỉnh
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài
Rạp, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) tại Quyết định số 1224/QĐ-UBND
ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.
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- Dự án kho xăng dầu, khí hóa lỏng, khí thiên nhiên và các sản phẩm sau
dầu mỏ của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức: đã được UBND tỉnh cấp chủ
trương đầu tư dự án tại Quyết định 408/QĐ-UBND ngày 21/02/2020. Đã họp dân
thông báo chủ trương đầu tư dự án, các hộ dân đều thống nhất chủ trương.
- Dự án Trung tâm Điện lực Tân Phước: Qua làm việc với nhà đầu tư,
UBND tỉnh chưa chấp thuận chủ trương đầu tư, do nhà đầu tư đề nghị chuyển từ
sử dụng khí hóa lỏng sang nhiệt điện than.
- Dự án điện gió: Hiện trên địa bàn có 3 nhà đầu tư xin đăng ký dự án điện
gió đã được UBND tỉnh cho chủ trương lặp trụ đo gió, gồm:
+ Công ty TNHH Năng lượng tái sinh Trác Việt (Châu Á): lắp đặt 01 cột
đo gió tại ấp Rạch Bùn, xã Tân Điền, hiện nhà đầu tư đang xin chủ trương để lập
hồ sơ 01 dự án, với 2 phương án đề xuất.
+ Công ty Equis Vietnam Pte.Ltd (Singapore): lắp đặt 02 cột đo gió tại ấp
Rạch Bùn, xã Tân Điền, và ấp Cầu Muống, xã Tân Thành. Công ty đã lập hồ sơ
01 dự án, toàn bộ ngoài biển thuộc xã Tân Thành.
+ Công ty Cổ phần năng lượng điện gió Tiền Giang: lắp đặt 02 cột đo gió
tại ấp Trung, xã Tân Điền, và ấp Cây Bàng, xã Tân Thành. Nhà đầu tư đã lập 02
dự án toàn bộ ngoài biển (01 thuộc xã Tân Điền; 01 thuộc xã Tân Thành). Hai
nhà máy điện gió đã được UBND tỉnh thống nhất đề xuất Bộ Công Thương bổ
sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
b) Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp-TTCN
Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng của toàn ngành công nghiệp và
tiểu thủ công nghiệp của địa phương thực hiện 629 tỷ đồng, đạt 50,14%KH. Nhìn
chung, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở gặp nhiều khó khăn, nhất là
các doanh nghiệp xuất khẩu do dịch bệnh Covid-19. Sau khi Chính phủ xóa giản
cách xã hội, tình hình sản xuất đã dần hoạt động ổn định trở lại.
c) Công tác quản lý điện:
Toàn huyện có 38.460 hộ sử dụng điện đạt 100%. Trong 06 tháng đầu năm
đã gắn mới được 113 điện kế, nâng tổng số điện kế chính là 38.085 chiếm tỷ lệ
99,02% hộ dùng điện. Sản lượng điện thương phẩm 06 tháng năm 2020:
55.660.733 kwh. Thực hiện tiết kiệm được 1.935.046 kwh, đạt 90,84% kế hoạch.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn điện.
4. Phát triển lĩnh vực thương mại – dịch vụ
a) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy
Phát triển hệ thống chợ trên địa bàn: Hoàn thành việc nâng cấp, nâng cấp
sửa chữa các chợ Vạn Thành - Bình Nghị, chợ Tân Thành, chợ Giồng Tân Phước Trung, Chợ Gia Thuận đã đi vào hoạt động ổn định. Đã hoàn thành việc
mở rộng đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (giai đoạn 1), đang triển khai
thực hiện giai đoạn 2.
b) Hoạt động thương mại:
8

Tập trung theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên
địa bàn huyện; tiến hành sắp xếp, bố trí ổn định cho các hộ kinh doanh, đảm bảo
an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm, đặc biệt là chợ Gò
Công Đông, chợ Tân Tây, chợ Vàm Láng, chợ Kiểng Phước; đảm bảo trật tự văn
minh thương nghiệp, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.
Nhìn chung, tình hình mua bán, giá cả hàng hóa ổn định và đảm bảo đáp
ứng tốt nhu cầu người dân. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, trong thời gian
thực hiện giảm cách xã hội, sức mua và mức bán lẻ hàng hóa giảm, một số hộ
kinh doanh nộp đơn tạm ngưng kinh doanh. Tổng mức hàng hóa bán lẻ trong 6
tháng đầu năm 2020 đạt 1.690 tỷ đồng.
c) Công tác quản lý thị trường: Tăng cường công tác kiểm tra quản lý thị
trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng
giả, hàng kém chất lượng, quản lý chặt việc mua bán gia súc, gia cầm và sản
phẩm từ gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái pháp luật.
d) Dịch vụ vận tải: Thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận chuyển
hàng hóa về tập kết các địa điểm lên xuống hàng trong địa bàn huyện. Khối
lượng vận chuyển hàng hoá được được 859.075 tấn, luân chuyển hàng hóa
52.576.000 T.Km; số lượng vận chuyển hành khách đạt 127.700 lượt người, luân
chuyển hành khách 27.058.500 HK.Km. Nhìn chung, dịch vụ vận tải đáp ứng
nhu cầu vận chuyển hàng hoá cũng như đi lại của người dân. Tuy nhiên, do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên
khối lượng vận chuyển hành khách đạt thấp.
đ) Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục phát triển
ổn định: Nhờ đa dạng hoá loại hình dịch vụ, đã góp phần đáp ứng nhu cầu phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển dịch vụ ra khu vực
nông thôn. Thông tin liên lạc luôn thông suốt, kịp thời; chất lượng nhận chuyển
thư từ, báo chí, bưu phẩm …tại các điểm bưu điện, dịch vụ bán hàng qua mạng
được thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian giao nhận.
e) Về du lịch:
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, huyện đã
triển khai thực hiện tạm dừng hoạt động các điểm vui chơi, giải trí, tham quan du
lịch trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tương Chính Phủ và UBND tỉnh. Hiện nay,
Hoạt động tại Khu Du lịch biển Tân Thành đã hoạt động trở lại binh thường.
Tình hình trật tự được đảm bảo; việc mua bán kinh doanh được sắp xếp ổn định
tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí. Trong 6 thánh có
khoảng 7.500 lượt khách đến tham quan, du lịch, giảm 21.500 lượt so năm 2019.
5. Về thu, chi ngân sách
Tập trung thực hiện các giải pháp khai thác các nguồn thu, đảm bảo thu
đúng, thu đủ, kịp thời điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp
theo tỷ lệ quy định. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày
26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền
chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
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Thu ngân sách từ kinh tế địa phương đến ngày 30/6/2020 được 42,071 tỷ
đồng, đạt 66,6% KH. Trừ tiền sử dụng đất 28,312 tỷ đồng, đạt 52,3% KH. Trong
đó:
- Thu từ doanh nghiệp Nhà nước
237 triệu đồng, đạt 56,4 % KH
- Thuế CTN-NQD
11,007 tỷ đồng, đạt 40% KH
- Trước bạ
4,113 tỷ đồng, đạt 51,4% KH
- Thuế sử dụng đất phi NN
88 triệu đồng, đạt 48,9% KH
- Thu phí – lệ phí
2,201 tỷ đồng, đạt 57,9% KH
- Thuế thu nhập cá nhân
5,210 tỷ đồng, đạt 43,4% KH
- Cấp quyền
13,759 tỷ đồng, đạt 152,9% KH
- Thuê mặt đất, mặt nước
12 triệu đồng, đạt 42,7% KH
- Thu khác
5,440 tỷ đồng, đạt 70,7% KH
Cân đối giải quyết các nhu cầu chi địa phương đến nay được 281,561 tỷ
đồng đạt 58,75% KH.
6. Về lĩnh vực ngân hàng
- Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT đã huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong
nhân dân được 973,41 tỷ đồng. Doanh số cho vay 94,5 tỷ đồng (trong đó cho vay
sản xuất nông nghiệp 9,3 tỷ đồng, ngành thương nghiệp 37,05 tỷ đồng, ngành
nông nghiệp 31 tỷ đồng, cho vay tiêu dùng 25 tỷ đồng). Tổng dư nợ 949,08 tỷ
đồng (dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn là 911,31 tỷ đồng, chiếm 96,02%
tổng dư nợ), trong đó nợ quá hạn 10 tỷ đồng, chiếm 1,06% so tổng dư nợ. Dư nợ
bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là 13,72 tỷ đồng, chiếm 1,5% tổng dư nợ. Dư
nợ bị ảnh hưởng hạn mặn là 86,11 tỷ đồng với 1.456 khách hàng.
- Ngân hàng chính sách xã hội: Thực hiện cho vay hộ nghèo; nước sạch vệ
sinh môi trường; học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Nghị
quyết 120, cho vay hộ cận nghèo với doanh số cho vay 23.932 triệu đồng với 804
lượt khách hàng; tổng dư nợ là 272.696 triệu đồng (đạt 97,5% kế hoạch), trong
đó nợ quá hạn 171 triệu đồng, chiếm 0,06% so tổng dư nợ. Nhìn chung, các
chương trình tín dụng đối với người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội được
quan tâm thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, giải
quyết việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi
học.
7. Đầu tư phát triển, phát triển đô thị, phát triển doanh nghiệp và
kinh tế hợp tác
a) Đầu tư phát triển toàn xã hội
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện đạt 1.710 tỷ đồng, đạt
54,8% KH. Trong đó: vốn từ ngân sách 278,8 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng vốn
đầu tư phát triển toàn xã hội; vốn đầu tư trong dân và vốn khác 1.431,2 tỷ đồng,
chiếm 83,7%.
b) Về xây dựng kết cấu hạ tầng:
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Trong năm 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã triển khai thi công 63
công trình bao gồm các công trình chuyển tiếp và các công trình khởi công mới
trong năm 2020. Cụ thể:
- Công trình chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2020: gồm 03 công trình giao
thông, tổng mức đầu tư là 43.215 triệu đồng, lũy kế kế hoạch vốn được giao là
35.030 triệu đồng, thanh toán từ khởi công là 33.673 triệu đồng (96,13% KH).
- Công trình chuyển tiếp năm 2019 sang năm 2020: gồm 07 công trình (03
công trình dân dụng, 03 công trình giao thông và 01 công trình thủy lợi), tổng
mức đầu tư là 144.505 triệu đồng, lũy kế kế hoạch vốn được giao là 76.862 triệu
đồng, thanh toán từ khởi công là 69.897 triệu đồng (90,9% KH).
- Công trình khởi công mới năm 2020 là: 53 công trình (19 công trình giao
thông, 18 công trình thủy lợi, 16 công trình dân dụng). Tổng mức đầu tư là
222.323 triệu đồng (trong đó vốn tỉnh là 172.506 triệu đồng, vốn huyện là 49.817
triệu đồng). Kế hoạch vốn được giao là 92.123 triệu đồng, thanh toán từ khởi
công là 46.562 triệu đồng (50,54% KH).
c) Phát triển đô thị:
- Dự án lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Tân Tây: Sở Xây dựng
đã tổ chức lấy ý kiến Hội đồng thẩm định của tỉnh, đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa
các nội dung góp ý, sau khi hoàn chỉnh Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Dự án lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư nông thôn
kết hợp thương mại dịch vụ hai bên đường 871B đoạn nối cụm công nghiệp Gia
Thuận 1: đã lấy ý kiến của Sở Xây dựng về nội dung đồ án quy hoạch; hiện yêu
cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa các nội dung góp ý của Sở Xây dựng để trình phê
duyệt.
- Dự án lập quy hoạch xây dựng vùng huyện: UBND tỉnh phê duyệt phần
đồ án tại Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 và Quyết định số
1137/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 về Ban hành quy định quản lý quy hoạch vùng
huyện.
Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành
các quy định về xây dựng nhà ở, không xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra các trường hợp xây, sửa nhà ven các tuyến
Đường tỉnh, Đường huyện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang lộ
giới. Kiểm tra xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện, phát hiện và lập biên bản 02
trường hợp.
d) Phát triển doanh nghiệp:
Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Tiền
Giang về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh đến năm 2020. Từ đầu năm đến nay đã phát triển được 08 doanh
nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 523.550 triệu đồng (đạt 22,8%KH),
nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 208 doanh nghiệp. Đã tổ chức Hội nghị
gặp gỡ doanh nghiệp lần 1 năm 2020. Qua đó triển khai một số chính sách hỗ trợ
cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid -19.
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Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, qua thống kê, số doanh nghiệp bị ảnh
hưởng như sau: Số doanh nghiệp giải thể là 02 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp
tạm ngừng hoạt động là 05 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp bị thiệt hại là 131
doanh nghiệp (Trong đó: có 83 doanh nghiệp bị thiệt hại từ 70% doanh thu trở lên;
48 doanh nghiệp bị thiệt hại từ 30% - 70% doanh thu).
đ) Hoạt động kinh tế tập thể:
Đến nay, trên địa bàn huyện có 14 Hợp tác xã (01 quỹ tín dụng, 02 Hợp tác
xã vận tải, 11 Hợp tác xã nông nghiệp) và 51 Tổ hợp tác (trong đó có: 45 THT
hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực thủy sản; lĩnh vực môi trường: 02
THT; lĩnh vực CN-TTCN: 04 THT). Nhìn chung, các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt
động tương đối ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn.
e) Khoa học công nghệ:
Triển khai các ứng dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống cụ thể
các chương trình:
- Tập huấn Kỹ thuật 09 cuộc gồm: Tập huấn kỹ thuật trồng trọt 3 cuộc;
Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi (nuôi gà, heo ATSH) 3 cuộc; Tập huấn kỹ thuật
nuôi thủy sản: cá, tôm 3 cuộc.
- Tiếp tục tham gia thực hiện một số nhiệm vụ khoa học công nghệ như:
+ Nghiên cứu sự phù hợp trong canh tác cây măng Tây ứng dụng công
nghệ tưới nhỏ giọt trên vùng đất ven biển Gò Công Đông, Tiền Giang: thực hiện
tại Tân Đông, quy mô 800 m2 (đang thực hiện).
+ Đề tài “Vườn thanh long kiểu mẫu”: thực hiện tại xã Kiểng Phước, đã
thuyết minh kinh phí, đang triển khai thực hiện, nông hộ đang chuẩn bị trụ, đang
xây dựng nhà điều hành.
+ Đề tài “Mô hình thử nghiệm nuôi tôm sú mật độ cao trong ao lót bạc
đáy” thực hiện tại xã Kiểng Phước.
III. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
1. Giáo dục và đào tạo
Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, các cấp học trên địa bàn huyện nghỉ
học theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện nay các trường đang bắt đầu giảng dạy
chương trình học kỳ 2. Thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 từ ngày
15/7/2020.
Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy học sát
đối tượng, bám chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình phổ
thông. Cơ sở vật chất trường lớp từng bước đầu tư xây dựng theo hướng đạt
chuẩn quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy, nâng cao chất
lượng giáo dục. Đến nay, toàn huyện có 21/42 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ
50% (mầm non: 05 trường, tiểu học: 11 trường, trung học cơ sở: 05 trường).; 02
trường THPT Nguyễn Văn Côn và Gò Công Đông được công nhận đạt chuẩn
quốc gia năm 2020. Trình độ giáo viên trên chuẩn: Mầm non trên chuẩn 140/207
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giáo viên, tỷ lệ 67,63%; Tiểu học trên chuẩn 424/523 giáo viên tỷ lệ 81%; THCS
trên chuẩn 202/381 giáo viên, tỷ lệ 53%.
Năm học 2019-2020:
Bậc mầm non - mẫu giáo, huy động ra lớp với 390 cháu lớp nhà trẻ (đạt
89,6% so KH), đạt tỷ lệ 8,71% so dân số độ tuổi và 4.434 trẻ bậc mẫu giáo (đạt
95,8% so KH), đạt tỷ lệ 72% so dân số 3-5 tuổi, huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp.
Bậc tiểu học, huy động ra lớp 11.627 học sinh (so với cùng kỳ giảm 10 học
sinh), đạt 99,4% KH, đạt tỷ lệ 100% so dân số 6 tuổi.
Bậc trung học cơ sở, huy động ra lớp 8.497 học sinh, đạt 99,6% KH, đạt tỷ
lệ 95,1% so dân số độ tuổi.
Năm học 2019 – 2020 có 157/8.497 học sinh bậc THCS bỏ học, chiếm tỷ
lệ 1,85%. UBND huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục và các xã, thị trấn tăng cường
huy động học sinh trở lại lớp.
Công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và thực
hiện, các xã, thị trấn tiếp tục duy trì chuẩn quốc gia về chống mù chữ - phổ cập
giáo dục tiểu học, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập mầm non 5
tuổi. Được UBND tỉnh công nhận huyện đạt phổ cập mầm non 5 tuổi; đạt chuẩn
phổ cập giáo dục tiểu học mức 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức 2; đạt
chuẩn xóa mù chữ mức 2.
Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 6: 57 lớp, 2.399 học sinh (tăng
4 lớp, 70 học sinh so với năm 2019). Triển khai công tác chuẩn bị hỗ trợ bảo vệ,
y tế đảm bảo an toàn và nghiêm túc trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (từ 16/7/2020
đến 18/7/2020) và kỳ thi tốt nghiệp THPT (từ 08/8/2020 đến 10/8/2020) tại 02
Hội đồng thi: trường THPT Nguyễn Văn Côn và THPT Gò Công Đông. Tổng số
thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là: 1.248 thí sinh. Trong đó:
Trường THPT Nguyễn Văn Côn: 421 thí sinh; THPT Gò Công Đông: 827 thí
sinh.
2. Y tế
Công tác Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện.
Công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động triển khai và giám sát chặt chẽ
đã hạn chế các loại dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm khác. Tróng đó tập trung
triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các
văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và UBND tỉnh, UBND huyện ban
hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nhất
là trong thời gian thực hiện giản cách xã hội. Trên địa bàn huyện có 34 trường
hợp theo dõi sức khỏe (đã hoàn tất thời gian cách ly). Trong đó: Tổ chức cách ly tại
nhà 01 trường hợp về từ Hàn Quốc tại xã Tăng Hòa ; cách ly y tế 01 trường hợp
thuyền viên đánh bắt cá xa bờ có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và yếu tố dịch tễ không
rõ ràng. Kết quả xét nghiệm Covid-19: Âm tính. Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại
nhà: 32 trường hợp; 21 trường hợp từ nước ngoài trở về địa phương; 11 trường hợp
từ nước ngoài đã được cách ly tập trung trở về địa phương.
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Công tác phòng chống bệnh sốt huyết và các bệnh truyền nhiễm khác được
quan tâm thực hiện, khống chế kịp thời không để lây lan trên diện rộng. Xảy ra
02 ổ dịch sốt xuất huyết (giảm 06 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2019), đã cho xử lý
phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành. Tổ chức ra quân chiến dịch diệt chiến dịch
diệt lăng quăng phòng chống bệnh lây truyền qua muỗi đợt I và II năm 2020. Đến
nay, bệnh sốt xuất huyết xảy ra 22 trường hợp (giảm 72% so với cùng kỳ năm
2019); bệnh chân - tay - miệng xảy ra 17 trường hợp (tăng 36% so với cùng kỳ
năm 2019); tiêu chảy xảy ra 104 trường hợp (giảm 35% với cùng kỳ năm 2019);
thủy đậu xảy ra 19 trường hợp (giảm 13% so với với cùng kỳ năm 2019); quai bị
xảy ra 03 trường hợp (giảm 67% so với cùng kỳ năm 2019), sởi/rubella xảy ra 01
trường hợp (giảm 88% trường hợp so cùng kỳ năm 2019).
Công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được
nâng lên về chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn,
tạo được lòng tin trong nhân dân. Đến nay, có 123.495 lượt người đến các cơ sở
y tế khám chữa bệnh, trong đó có 95.374 lượt khám BHYT, trẻ em dưới 5 tuổi
3.159 trường hợp.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và tổ
chức thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nhân “Tháng hành động quốc gia vì chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm”. Trong 6 tháng đầu năm, không xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực
phẩm.
Tập trung tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ áp
dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, tình trạng mất cân bằng giới tính khi
sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Kết quả thực hiện: tỷ lệ sàng lọc trước sinh
là 62,73% so với chỉ tiêu 60%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 73,37% so với chỉ tiêu 87%;
thực hiện chỉ tiêu các biện pháp tránh thai đạt 92,84% (12.749/13.781 trường
hợp).
3. Bảo hiểm xã hội:
Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị có sử dụng lao động tham gia BHXH, cấp
thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định. Tổng thu BHXH đến nay được 79,67
tỷ đồng đạt 45% kế hoạch (tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019). Công tác chi trả
cho đối tượng hưởng BHXH được giải quyết kịp thời đầy đủ, đúng quy định, đến
nay đã chi trả 48,405 tỷ đồng đồng. Việc chi trả qua thẻ ATM được triển khai
thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đạt 52,56%. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện hiện
nay đạt 97,65%.
4. Lao động, việc làm và chính sách xã hội
* Công tác lao động - việc làm: Thẩm định và giải ngân 87 dự án nhỏ hỗ trợ
cho 87 hộ vay từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, số tiền 3.975 triệu đồng,
tạo việc làm cho 246 lao động, trong đó có 121 lao động nữ. Tuyên truyền cho
người lao động tham gia đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài và lao động có nhu
cầu việc làm đi làm việc tại các khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh bằng hình thức trực tuyến.
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Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức đưa 12 lao động đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng. Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong tình hình phòng, chống dịch Covid19 theo Công văn số 983/BCĐ ngày 28/4/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh, năm nay
không tổ chức lễ phát động và kiểm tra tại các doanh nghiệp. Tổ chức 02 lớp dạy
nghề cho 40 lao động nông thôn.
* Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng Covid – 19
theo Nghị quyết 42/NQ- CP của Chính Phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của
thủ tướng Chính phủ:
- Nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo,
người bán vé số lẻ: 17.129 người với kinh phí hỗ trợ 17.897,4 triệu đồng; đã chi
16.761 người với kinh phí hỗ trợ 17.650,8 triệu đồng, trả lại ngân sách 368 người
(do trùng đối tượng) với kinh phí 346,35 triệu đồng; đã thực hiện quyết toán xong
đợt 1,2,3.
+ Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2020 cho
huyện tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 tiếp tục chi cho người
dân gặp khó khăn do dịch covid đợt 4: 103 người với kinh phí 110.250.000 đồng.
- Nhóm đối tượng Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ
việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng
không đủ điều hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp
đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh vốn dưới 100 triệu: 829 người,
trong đó:
+ Đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư: 122 hộ kinh doanh vốn
dưới 100 triệu; gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 4 lao động thất
nghiệp; 703 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao
động tự do).
* Công tác đền ơn đáp nghĩa: Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính
sách cho các đối tượng theo quy định. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đến nay là
684/860 triệu đồng, đạt 79,53% so kế hoạch tỉnh giao. Tổ chức xây dựng và bàn
giao đưa vào sử dụng 28 ngôi, sửa chữa 09 ngôi nhà tình nghĩa. Toàn huyện có
413 Mẹ Việt Nam Anh hùng (18 Mẹ còn sống). Tiếp tục vận động các cơ quan,
đơn vị nhận nhận phụng dưỡng, đỡ đầu cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh
khó khăn.
Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy
định. Chi trợ cấp hàng tháng cho 1.095 đối tượng chính sách người có công đảm
bảo kịp thời và đúng quy định. Chi hỗ trợ các chế độ cho 545 trường hợp với
tổng kinh phí 354,320 triệu đồng. Rà soát, lập danh sách đối tượng thờ cúng liệt
sĩ đề nghị tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ chi cho đối tượng năm 2020.
Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương
binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) và Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà gia đình, bàn
giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương
binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).
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* Công tác xóa đói giảm nghèo: Tập trung thực hiện các chính sách, giải
pháp về giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, giao chỉ tiêu 350 hộ thoát nghèo
năm 2020 cho các xã thị trấn. Đầu năm 2020, toàn huyện có 1.061 hộ nghèo
chiếm 2,77% so tổng số hộ.
* Công tác trẻ em: Tiếp tục thực hiện vận động Quỹ bảo trợ trẻ em để hỗ
trợ cho trẻ em có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong cuộc sống và triển khai kế
hoạch tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Cấp phát 60 suất quà và 20
suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học, kinh phí từ nguồn vận
động của Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động hỗ trợ. Tổ chức đưa 10 phụ huynh của
trẻ em nghèo khó khăn nhận máy lọc nước tại tỉnh Tiền Giang, tổng kinh phí 15
triệu đồng. Thăm và hỗ trợ 02 trẻ em bị bạo hành tại xã Tân Tây mỗi trẻ 500.000
đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện có 03 trẻ em bị chết đuối,
UBND huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có trẻ em bị chết
đuối với kinh phí 1.500.000 đồng và chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phòng chốg đuối nước trên địa bàn huyện.
* Công tác phòng chống tệ nạn: Đưa 17 đối tượng nghiện ma túy đi cai
nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Thực hiện xây
dựng Mô hình xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm tại xã Tân Tây.
5. Văn hóa - thông tin và thể dục thể thao
a) Lĩnh vực văn hóa – thể thao
Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh
Tý, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Qua 09 đêm tổ chức Hội
xuân (từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi - mùng 4 tháng Giêng năm Canh Tý)
đã thu hút khoảng 73.500 lượt người tham quan, vui chơi (tăng 1.500 lượt so với
năm 2019). Đồng thời chỉ đạo tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, họp mặt có tập trung đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và
UBND tỉnh trong thời gian phòng chống dịch Covid- 19.
Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa gây
tiếng ồn được tăng cường, đã tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện
tử ở các xã – thị trấn, kiểm tra văn hoá và tệ nạn xã hội 06 cuộc với 27 điểm,
kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn 09 cuộc với 33 điểm,
qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được
củng cố và nâng chất. Toàn huyện có 36.964 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn
hóa năm 2020, đạt tỷ lệ 100%; 101/101 ấp khu phố đăng ký giữ vững danh hiệu
ấp – khu phố văn hóa năm 2020. Tổ chức Lễ công bố thị trấn Vàm Láng đạt danh
hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2020, đến nay, có 02/02 thị trấn
đạt chuẩn văn minh đô thị (thị trấn Tân Hòa và thị trấn Vàm Láng).
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về
xây dựng gia đình trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết
Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các
văn bản, Đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 – 2020. Các câu lạc bộ, đội
nhóm về phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền đạo đức lối sống gia đình
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Việt Nam, về chống tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài
được duy trì và nâng chất hoạt động.
b) Truyền thanh: Hoạt động truyền thanh ổn định, tập trung tuyên truyền
các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; đảm bảo sóng phát thanh phục vụ yêu cầu
nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là đầy mạnh tuyên truyề phòng chống
dịch Covid- 19 và Đại hội Đảng các cấp… Đến nay, biên soạn 93 chương trình
thời sự, 35 chuyên tiết mục, 39 mục tuyên truyền, đã sử dụng 420 bài, 808 tin, 11
gương. Cộng tác với đài phát thanh - truyền hình tỉnh, báo Ấp Bắc 08 phóng sự,
153 tin, 13 ghi nhận, 04 gương, 01 mô hình phản ánh.
IV. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH
1. Công tác nội vụ
- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ: Lập thủ tục gửi Sở Nội vụ trình Ủy ban
nhân dân tỉnh phương án sáp nhập 02 ấp, 06 khu phố chưa đạt chuẩn theo quy
định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ; báo cáo kết quả lấy ý kiến
người dân về đề án sáp nhập ấp Xóm Dinh với ấp Chùa Đất Đỏ đạt dưới 50%
người dân thống nhất.
Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2020; Kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt
động của các cơ quan chuyên môn huyện, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.
Quyết định giao biên chế hành chính năm 2020 cho các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND huyện.
Thực hiện sắp xếp cán bộ, công chức xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP
của Chính phủ. Đã để nghị tỉnh tố chức xét chuyển đổi 12 công chức xã thành
công chức huyện. Đồng thời xét chuyển 03 viên chức thành công chức.
Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ công chức
lãnh đạo, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức được thực hiện đúng
theo quy trình. Quyết định bổ nhiệm, bộ nhiệm lại 07 trường hợp. Quyết định
tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non 101 trường hợp; thông báo công
nhận kết quả trúng tuyển cho 26 trường hợp trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức
năm 2019 và năm học 2019-2020. Quyết định nghỉ hưu cho 33 trường hợp; thôi
việc theo nguyện vọng 09 trường hợp; thôi việc giải quyết chế độ cho 08 cán bộ
không chuyên trách cấp xã.
Quyết định xếp lương theo trình độ chuyên môn cho 12 cán bộ chuyên
trách cấp xã. Quyết định nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy
định cho 186 trường hợp. Thống nhất xếp phụ cấp theo trình độ đào tạo cho
người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho 47 trường hợp. Thống nhất bố trí
và xếp phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cho 13 người. Đề nghị
Sở Nội vụ giải quyết chế độ cho cán bộ chuyên trách cấp xã theo Nghị định
26/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho 04 trường hợp.
Phối hợp với Trường chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức khai giảng lớp bồi
dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên với 80 học viên tham dự. Đăng ký
nhu cầu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp xã 32 người và các lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ 21 trường hợp.
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- Công tác thi đua, khen thưởng: Quyết định giao chỉ tiêu và chuyên đề thi
đua năm 2020 và giai đoạn cho các xã-thị trấn. Quyết định phân công các cơ
quan, đơn vị huyện phụ trách 11 chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2020, 05
chuyên đề thi đua năm 2020 và 04 chuyên đề giai đoạn. Triển khai kế hoạch Hội
nghị điển hình tiên tiên năm 2020.
Trao 06 cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, 21 Bằng khen, 17 Bằng công
nhận Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ
tặng Bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều
năm liền; 02 tập thể, 05 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
vì đã có thành tích thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội trên địa bàn xã Phước
Trung. Tờ trình gửi Bộ chi huy Quân sự tỉnh đề nghị phong tặng danh hiệu Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Tân Đông.
Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 36 tập thể
và Lao động tiên tiến cho 216 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cho 64 cá nhân. Quyết
định công nhận mới 03 trường học và tái công nhận 38 cơ quan, 41 trường học,
13 xã - thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2019. Tặng Giấy
khen của Chủ tịch UBND huyện cho 142 tập thể và 239 cá nhân có thành tích trong
thực hiện các chỉ tiêu và chuyên đề thi đua năm 2019; đột xuất, theo đợt, công tác từ
thiện xã hội trong năm 2020.
- Công tác tôn giáo: Hướng dẫn các chức sắc, tín đồ tôn giáo hoạt động
theo hướng “Tốt đời đẹp đạo”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết dứt
điểm các phát sinh không lành mạnh trong hoạt động của các tôn giáo theo
pháp luật. Tổ chức đoàn đến thăm và chúc tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn
huyện nhân dịp tết Nguyên đán. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý
nhà nước về tôn giáo năm 2020. Thống nhất chủ trương về việc sửa chữa nhà
bếp, phần dưới Chánh điện (nhà khách) Chùa Phước Hòa, khu phố Lăng 1, thị
trấn Vàm Láng.
2. Cải cách hành chính:
Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; tuyên truyền
và kiểm tra công tác cải cách hành chính; Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua
“Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020. Tổng kết chương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện.
Quyết định Ban hành chỉ số cải cách hành chính cho các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn huyện; phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa
bàn huyện cho các cơ quan chuyên môn huyện, đơn vị sự nghiệp công lập huyện
và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho
công chức cấp xã khảo sát ý kiến người dân về ứng dụng công nghệ thông tin
trên địa bàn huyện.
Triển khai Hướng dẫn 373/SNV-CCHC ngày 24/02/2020 của Sở Nội vụ và
đăng ký xã kiểu mẫu trong quản trị hành chính công năm 2020 trên địa bàn
huyện. Triển khai kế hoạch tổ chức thi vòng loại cuộc thi “Tìm hiểu về Chính
quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019-2020.
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3. Thanh tra-tiếp công dân
Thực hiện 03 cuộc thanh tra, kết luận thanh tra 02 cuộc, đang thực hiện 01
cuộc. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 822.000 đồng, thu hồi nộp ngân sách
822.000 đồng, ban hành văn bản phê bình 02 cá nhân, rút kinh nghiệm 02 tập thể,
04 cá nhân. Đã chỉ đạo chấn chỉnh về quản lý tài chính, thực hiện tốt công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; chấn chỉnh
những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm giúp các xã, cơ quan thực
hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được xác định là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm và được tập trung thực hiện. Đến nay, cấp huyện
đã tiếp 16 lượt với 16 lượt người. Trong đó: lãnh đạo huyện tiếp 14 ngày, tiếp 10
lượt với 10 lượt người; tiếp công dân thường xuyên 06 lượt với 06 lượt người dân
đến phản ánh, kiến nghị (tương đương so cùng kỳ).
Cấp xã: Đến nay tiếp 23 lượt với 25 lượt người (tăng 19 lượt tăng 21 lượt
người so cùng kỳ). Trong đó: lãnh đạo tiếp 10 lượt với 12 lượt người; tiếp công
dân thường xuyên 13 lượt với 13 lượt người dân đến phản ánh, kiến nghị.
Công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung thực
hiện tốt, đúng luật. Cấp huyện phát sinh 06 (giảm 01 đơn so cùng kỳ). Có 04 đơn
kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền (giảm 03 đơn so cùng kỳ), đã giải quyết
xong 02 đơn phản ánh, kiến nghị; 01 đơn tố cáo và 01 đơn phản ánh đã xác minh
và có văn bản trả lời không thụ lý. Cấp xã phát sinh 13 đơn thuộc thẩm quyền
giải quyết (giảm 01 đơn so cùng kỳ) gồm 03 phản ánh, 02 kiến nghị, 07 tranh
chấp, 01 tố cáo; đã giải quyết xong 12 đơn gồm 03 đơn phản ánh, 02 đơn kiến
nghị, 06 đơn tranh chấp (hòa giải không thành 03, thành 03), 01 đơn tố cáo; còn
lại 01 đơn tranh chấp đang xác minh giải quyết.
Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu kiện kéo
dài trên địa bàn huyện không còn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch
UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện trong tiếp công dân định kỳ đã cùng lãnh
đạo các ngành huyện tăng cường gặp gỡ, giải thích, thực hiện hỗ trợ ổn định cuộc
sống bằng các chính sách xã hội nên kéo giảm tầng xuất các đối tượng kéo lên
tỉnh khiếu kiện. UBND huyện đã xây dựng phương án rà soát để giải quyết 06
vụ còn khiếu kiện trên địa bàn huyện báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, đến
nay đã giải quyết cơ bản 05 vụ, còn 01 vụ đang rà soát giải quyết.
Tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Bình Ân, Chủ
tịch UBND xã Tân Phước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo. Đồng thời kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại
UBND các xã-thị trấn. Qua kiểm tra, đã ban hành Công văn chấn chỉnh thực hiện
nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
- Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục triển khai sâu rộng Luật
Phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến
năm 2020; các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham
nhũng; triển khai thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2020 của
UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Nghị
quyết số 134 – NQ/HU ngày 08/01/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về
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thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức và nhân dân thông suốt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này. Ban
hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020. Đến nay, chưa phát hiện và
xử lý hành vi tham nhũng trên địa bàn huyện
4. Công tác Tư pháp
Đảm bảo công tác ban hành, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của
HĐND -UBND huyện và kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp
luật của HĐND - UBND các xã, thị trấn theo quy định.
Triển khai Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012
của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số
19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và
thi hành án hành chính. Triển khai kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước
về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kế hoạch kiểm tra công tác
ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi
phạm hành chính năm 2020.
Thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật.
Phối hợp MTTQ, các đoàn thể, UBND các xã-TT tổ chức tuyên truyền các văn
bản luật, dưới luật, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, kinh tế-văn hóa xã hội
địa phương. Đã tổ chức tuyên truyền 541 cuộc, với 18.507 lượt người tham dự.
Nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản Luật và dưới Luật.
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) và Thông tri số 18-TT/TU ngày
08/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân; các Đề án, Kế hoạch
PBGDPL theo hướng tập trung cho cơ sở, vùng sâu, vùng xa.
Công tác hộ tịch, chứng thực ở cấp huyện đảm bảo thực hiện theo đúng
quy định, đã cấp lại giấy khai sinh bản chính; cấp trích lực bản sao hộ tịch, thay
đổi cải chính hộ tịch, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, xác định lại dân tộc... cho
2.434 trường hợp. Tập trung rà soát, bổ sung thông tin để chuyển dữ liệu hộ tịch
vào phần mềm quản lý hộ tịch chung của Bộ Tư pháp. Công tác chứng thực hợp
đồng, giao dịch, chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký đến nay được 9.381 lượt.
Hoạt động hòa giải ở cơ sở được thực hiện thường xuyên, đã tiếp nhận 10 đơn;
hoà giải thành 09 đơn đạt 90%, không thành 01 đơn.
Công tác thi hành án: đang thụ lý 940 việc (trong đó án cũ chuyển sang
284 việc, thụ lý mới 656 việc); đã giải quyết xong 531 việc, còn lại 408 việc đang
thi hành (trong đó hoãn thi hành: 12 việc; chưa có điều kiện thi hành 83 việc).
Tổng số tiền phải thi hành 40.105 triệu đồng trong đó cũ chuyển sang là: 12.578
triệu đồng, mới thụ lý 27.527 triệu đồng).
5. Quốc phòng
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Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu
của các cấp. Chủ động hợp với lực lượng Công an, Biên phòng triển khai kế
hoạch giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát,
bảo vệ an toàn tuyệt đối các cao điểm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
nhất là các ngày lễ, tết.
Quyết định giao chỉ tiêu tuyển dân quân 264 thanh niên, giải ngạch 264
dân quân và giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tập huấn,
huấn luyện quân sự năm 2020 cho các đối tượng theo kế hoạch. Tổ chức chu đáo
lễ đưa thanh niên lên đường nhập ngũ 92 thanh niên (trong đó Quân sự 85 thanh
niên, Công an: 07 thanh niên (chỉ tiêu giao 12). Tổ chức đăng ký thanh niên tuổi
17. Tổ chức huấn luyện dân quân, đạt 100% và các lực lượng khác đảm bảo quân
số chỉ tiêu giao; hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh quân sự.
Xây dựng văn kiện tham gia diễn tập chỉ huy-tham mưu 1 bên 2 cấp có
thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định số
30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010, Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của
Chính phủ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng năm 2020.
6. An ninh, trật tự an toàn xã hội
Triển khai thực hiện nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự,
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục
tiêu trọng điểm và các ngày lễ, tết… công tác nắm tình hình an ninh nội bộ, triển
khai các biện pháp nghiệp vụ đối với các trường hợp tham gia khiếu kiện được
tăng cường. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm tình hình an ninh ổn định, tệ nạn
xã hội được kiềm giảm, tuy nhiên tình hình người dân khiếu kiện vẫn còn diễn ra,
tội phạm hình sự có chiều hướng tăng.
Trật tự an toàn xã hội: xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự (tăng 3,84% so với
cùng kỳ), làm chết 01 người, bị thương 10 người; thiệt hại về tài sản 147,9 triệu
đồng, điều tra khám phá 21/27 vụ, 31 đối tượng, đạt 77,78%, khởi tố 26 vụ 30 bị
can, thu hồi tài sản 64,9 triệu đồng. Trong đó: trọng án xảy ra 01 vụ, làm chết 01
người, điều tra khám phá 01 vụ 01 đối tượng; Thường án xảy ra 26 vụ (tương
đương so với cùng kỳ), bị thương 10 người, tài sản thiệt hại 147,9 triệu đồng; làm
rõ 20/26 vụ, 30 đối tượng (đạt 76,92%), thu hồi 64,9 triệu đồng. Phát hiện 15/18
vụ tàng trữ trái pháp chất ma túy (giảm 37,5% so với cùng kỳ), điều tra khởi tố
15 vụ, 18 bị can.
Tệ nạn xã hội xảy ra 23/41 vụ với 82/217 đối tượng (giảm 44% so với
cùng kỳ), khởi tố 15 vụ 17 bị can. Tai nạn cháy: xảy ra 01 vụ cháy (tàu cá), thiệt
hại tài sản khoảng 13 tỷ đồng. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ làm
chết 01 người (tăng số vụ và số người chết so cùng kỳ).
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
A. CÁC CHỈ TIÊU, KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU ƯỚC ĐẾN CUỐI
NĂM 2020
1. Các chỉ tiêu kinh tế
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- Giá trị sản xuất nông - ngư - lâm nghiệp (giá so sánh 2010): ước đạt
6.533 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2019.
- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (giá so sánh 2010): ước đạt
1.965 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019
- Giá trị thương mại - dịch vụ (giá so sánh 2010): ước đạt 1.506 triệu đồng,
tăng 4,8% so với năm 2019
- Thu ngân sách từ kinh tế địa phương dự kiến đạt 63.322 triệu đồng. Chi
ngân sách địa phương dự kiến đạt 653.526 triệu đồng.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 3.120 tỷ đồng,
2. Các chỉ tiêu về xã hội - an ninh quốc phòng
- Duy trì sĩ số các bậc học:
+ Bậc tiểu học đạt 100%
+ Bậc THCS trên 98,5%
- Tốc độ tăng dân số khoảng 0,8%/năm
- Giải quyết việc làm cho 2.350 lao động
- Phấn đấu hỗ trợ 350 hộ thoát nghèo
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 9%
- Tỷ lệ tuyển quân đạt 100%KH
3. Các chỉ tiêu môi trường
- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%. Trong
đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung 90%.
- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý: 99,5%.
B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRÊN TỪNG LĨNH VỰC
I. CÔNG TÁC PHÕNG CHỐNG THIÊN TAI -TKCN
Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh phương án phòng chống thiên taiTKCN phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Thường xuyên theo dõi, cập
nhật thông tin diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn để chủ động ứng phó có
hiệu quả khi thiên tai xảy ra. Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống
khắc phục hạn mặn. Phối hợp với công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi
vận chuyển nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân,
kiểm tra thường xuyên hệ thống đê bao, cống ngăn mặn rò rỉ gây ảnh hưởng đến
sản xuất. Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm tra hiện trạng công trình đê, kè và
rừng phòng hộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực phòng chống thiên tai - TKCN
theo quy định.
II. KINH TẾ
Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 10-NQ/TU
của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm
22

2020 và định hướng đến năm 2030 trên cơ sở đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế 3
vùng trong tỉnh.
Tập trung thực hiện phát triển các ngành kinh tế theo tinh thần Nghị quyết
10-NQ/TU về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng, trọng tâm là phát triển kinh tế
của huyện gắn kết với phát triển vùng, từng bước phát triển kinh tế biển và vùng
ven biển có hiệu quả, thu hút đầu tư phát triển các khu - cụm công nghiệp tập
trung, cảng tổng hợp ven biển, vận chuyển biển; phát triển đánh bắt, nuôi trồng
thủy sản nước mặn, lợ; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch biển... Cụ thể trên
từng lĩnh vực như sau:
1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn
a) Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp:
Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện kế hoạch cắt vụ,
chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng theo đề án của tỉnh; theo dõi tình hình
thực tế để tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống vụ lúa Hè Thu. Bố trí cơ
cấu mùa vụ thích hợp với phương án phòng chống hạn, mặn; khuyến cáo cơ cấu
giống lúa thích hợp cho từng địa phương; tập trung công tác phòng chống dịch
bệnh trên cây trồng. Phấn đấu thực hiện vụ Hè Thu đạt sản lượng đạt 51.000 tấn,
lũy kế cả năm được 94.062 tấn, đạt 56,9%KH.
+ Màu thực phẩm: Khuyến khích mở rộng diện tích trồng màu dưới chân
ruộng, chú ý giống màu dễ bảo quản sau thu hoạch. Khuyến cáo nông dân nên
sản xuất những loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường để mang lại hiệu
quả cao. Phấn đấu xuống giống màu thực phẩm đạt diện tích 10.700 ha; sản
lượng cả năm được 190.500 tấn, đạt 100%KH. Đưa diện tích màu xuống chân
ruộng từ 300-400 ha.
- Chăn nuôi: Theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất
là phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm
soát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh
cho nhân dân, quản lý chặt chẽ hộ chăn nuôi, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy
ra
Khuyến khích nông dân phát triển mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh,
chú trọng phát triển các loại gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn
với chế biến tập trung, kiểm soát dịch bệnh, xử lý môi trường bằng biện pháp
nuôi trên đệm lót sinh học và hầm Biogas. Duy trì công tác kiểm dịch động vật,
kiểm soát giết mổ, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm
tra xử lý nghiêm việc ấp nở gia cầm, vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc - gia
cầm và sản phẩm gia súc - gia cầm trái phép, không đăng ký; thực hiện việc mở
sổ quản lý chăn nuôi ở quy mô gia đình. Duy trì đàn heo khoảng 25.000 con, đàn
gia cầm 1.300.000 con, đàn bò 6.800 con.
- Thủy sản: Tiếp tục theo dõi tình hình nuôi trồng, khai thác thủy sản trên
địa bàn huyện, thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống bệnh, khuyến cáo người
nuôi tôm, nghêu, … các giải pháp bảo vệ thủy sản nuôi trước diễn biến bất lợi
của thời tiết. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong các lĩnh vực
khai thác, bảo vệ nguồn lợi, môi trường nuôi trồng thủy sản. Tuyên truyền để ngư
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dân tham gia đánh bắt thủy hải sản không xâm phạm lãnh hải của nước bạn. Phấn
đấu diện tích nuôi thuỷ sản: 3.354 ha, trong đó: Nuôi tôm 880 ha; Nuôi nghêu
2.200 ha; Nuôi cá 274 ha. Tổng sản lượng đạt 76.496 tấn (đạt 90,5%KH), trong
đó: Sản lượng nuôi 20.496 tấn, Sản lượng khai thác biển 56.000 tấn.
- Lâm nghiệp: Duy trì thường xuyên công tác quản lý rừng, đất rừng, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm về rừng, chăm sóc tốt diện tích rừng trồng
mới.Trồng rừng tại những bãi bồi thuộc dựa án Kè gây bồi tạo bãi , trồng dặm
lại những diện tích rừng bị chết, và trồng mới 520.000 cây phân tán. Kiểm tra, xử
lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng.
b) Phát triển nông thôn:
- Về xây dựng xã nông thôn mới: Tập trung hoàn chỉnh lại bộ hồ sơ huyện
nông thôn mới theo ý kiến đóng góp của các huyện, thành, thị và sở ngành tỉnh
để phấn đấu ra mắt huyện nông thôn mới theo lộ trình trong năm 2020. Xây dựng
xã Tân Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Củng cố nâng chất các xã đã ra
mắt đạt chuẩn nông thôn mới.
- Thủy lợi nội đồng: Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các
công trình thủy lợi nội đồng năm 2020 theo kế hoạch được duyệt. Lập kế hoạch
đầu tư các công trình thủy lợi năm 2021.
- Giao thông nông thôn: Các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn
thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình giao thông nông thôn theo
đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
- Về cấp nước sinh hoạt nông thôn: Tiếp tục thi công các tuyến ống nước
phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Tăng cường kiểm tra các tuyến ống chuyển tải
nước BOO ở các xã trên địa bàn huyện, hộ sử dụng nước để có kế hoạch bảo
dưỡng, sửa chữa kịp thời. Duy trì nguồn nước cấp phục vụ nhu cầu nhân dân; hạn
chế ngưng cấp nước sinh hoạt do sự cố kéo dài cũng như thất thoát nước; kiểm
tra nước phân phối thường xuyên, xổ xả vệ sinh trong mạng chuyển tải đảm bảo
cung cấp nước cho nhân dân trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến cuối năm có trên
99% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.
2. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:
Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định. Thực hiện thu hồi đất,
cho thuê đất đúng quy trình. Lập hồ sơ quản lý đất công và xử lý các trường hợp
lấn chiếm đất công theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tốt công tác đền
bù, giải toả, thu hồi đất phục vụ cho các dự án trên địa bàn huyện. Thẩm định
phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư phát
triển kinh tế, phúc lợi xã hội trên địa bàn huyện theo quy định. Tăng cường công
tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của người dân
những quy định về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Tiếp tục thực hiện công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận theo dự án Vlap
và hồ sơ đất đai của người dân đảm bảo đúng tiến độ, không để hồ sơ trễ hẹn.
Chấn chỉnh tình hình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai theo
Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất
năm 2021.
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Thường xuyên kiểm tra, thẩm định tình trạng môi trường tại các điểm chăn
nuôi, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phối hợp các tổ chức đoàn thể tăng cường
công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường; kiểm
tra hoạt động xả nước thải vào nguồn nước của các doanh nghiệp. Kiểm tra tình
hình thực hiện phương án thu gom rác thải nông thôn. Phấn đấu vận động nhân
dân ở các khu dân cư tập trung xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 98%; khu vực đô
thị tập trung đạt 99,2%, trong đó có hợp đồng xe lấy rác đạt 94%.
Bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản một cách hợp lý,
tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.
3. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
- Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: Tập trung ổn định, phát triển sản xuất
kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất công nghiệp TTCN, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm; tập trung phát triển các sản phẩm chủ
lực. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN địa phương năm 2020 đạt
1.308 tỷ đồng đạt 104,26% so với kế hoạch.
- Về phát triển khu công nghiệp- cụm công nghiệp: Huy động vốn đầu tư
từ các thành phần kinh tế để phát triển công nghiệp; chú trọng việc đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện tốt các chính sách thu hút và đào tạo lao
động đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp nhất là nguồn lao động tại địa
phương để phục vụ trong khu, cụm công nghiệp góp phần giải quyết việc làm cải
thiện đời sống người dân.
Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công
nghiệp trên địa bàn huyện. Mời gọi các nhà đầu tư đến đầu tư các dự án công
nghiệp trên địa bàn huyện.
- Về quản lý điện: Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát tiết kiệm điện
theo chủ trương của nhà nước. Hỗ trợ ngành Điện trong công tác đầu tư xây
dựng, cải tạo lại lưới điện trên địa bàn. Kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm và an
toàn trong sử dụng điện, xử lý các vi phạm về hành lang bảo vệ công trình lưới
điện cao áp.
4. Về thương mại, dịch vụ
- Hoạt động thương mại: Tăng cường công tác quản lý thương mại, đảm
bảo công tác thu phí, lệ phí, trật tự mua bán. Quản lý chặt chẽ tình hình kinh
doanh của các cửa hàng xăng dầu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng
hóa đến cuối năm 2020 đạt 3.640 tỷ đồng.
- Quản lý thị trường: Tăng cường công tác quản lý thị trường để ngăn chặn
buôn lậu và gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất
lượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đoàn kiểm tra liên
ngành huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm hoạt động vận chuyển,
giết mổ, buôn bán thịt heo trên địa bàn huyện, xử lý các trường hợp vi phạm theo
quy định.
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- Về dịch vụ vận tải: tăng cường quản lý và thực hiện các giải pháp nâng
cao chất lượng vận tải hành khách theo tuyến cố định. Sắp xếp bến bãi và luồng
tuyến một cách hợp lý, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại
của nhân dân. Đảm bảo mục tiêu an toàn và thuận tiện trong vận tải hành khách,
tăng cường kiểm tra chất lượng phương tiện vận tải.
- Về du lịch: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hành động triển khai
thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh uỷ Tiền Giang về
phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh xúc
tiến, quảng bá du lịch theo hướng đầu tư đa dạng hóa sản phẩm du lịch đi đôi với
việc nâng cao chất lượng các dịch vụ, tạo ra sản phẩm đặc trưng về du lịch sinh
thái biển của huyện, gắn kết các tour liên kết du lịch. Tiếp tục mời gọi các nhà
đầu tư tham gia các dự án du lịch.
- Về bưu chính, viễn thông: Phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính,
viễn thông hoạt động hiệu quả. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn
thông chất lượng, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh.
5. Về thu, chi ngân sách
Tăng cường công tác chống thất thu thuế, khai thác nguồn thu mới, phấn
đấu thu ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 26.705 triệu đồng, lũy kế cả năm
2020 được 63.322 triệu đồng, đạt 100,3% so với dự toán năm 2020.
Bố trí cơ cấu chi ngân sách một cách hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, đúng chế
độ đúng định mức. Bố trí ngân sách nhà nước theo nguyên tắc thắt chặt chi
thường xuyên, tiết kiệm, chống lãng phí dành cho việc chi đầu tư phát triển. Cân
đối các nhu cầu chi địa phương dự kiến 6 tháng cuối năm 2020 là 303.396 triệu
đồng, lũy kế cả năm 2020 là 653.526 triệu đồng, đạt 136,4% dự toán năm 2020.
6. Tín dụng - ngân hàng
Tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh,
nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay đối với hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách theo đúng
qui định. Ngân hàng NN - PTNT phấn đấu huy động vốn trong dân đạt 1.091 tỷ
đồng, dư nợ cho vay 974 tỷ đồng, tỷ lệ cho vay nông nghiệp - nông thôn đạt 97%
trên tổng dư nợ, nợ xấu ở mức 0,3% trên tổng dư nợ. Ngân hàng chính sách xã
hội tranh thủ mọi nguồn vốn có thể để đảm bảo cho vay các chương trình an sinh
xã hội. Phấn đấu dư nợ cho vay các chương trình cả năm 2020 đạt 278.000 triệu
đồng (tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019), duy trì nợ quá hạn dưới mức 1% trên
tổng dư nợ.
7. Đầu tư phát triển, phát triển đô thị, phát triển doanh nghiệp và
kinh tế tập thể
- Đầu tư phát triển: Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình,
hạng mục công trình chuyển tiếp năm 2019 và công trình mới năm 2020. Tổng
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đến cuối năm thực hiện được 3.120 tỷ đồng.
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- Phát triển đô thị: Tăng cường công tác quản lý nhà đất - đô thị, thực hiện
cấp phép xây dựng theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra tình hình xây sửa
nhà ở trên địa bàn nhất là ở khu đô thị, khu dân cư tập trung và ven các tuyến
đường đúng quy định của pháp luật.
- Phát triển doanh nghiệp:Tập trung phát triển doanh nghiệp theo kế hoạch
đến cuối năm phát triển được 35 doanh nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhất là doanh
nghiệp nhỏ và các hộ kinh doanh cá thể. Tăng cường tiếp xúc các doanh nghiệp,
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và
phát triển sản xuất; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang
đầu tư mới nhanh chóng hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định. Phát huy vai trò
của Hội doanh nghiệp huyện Gò Công Đông theo hướng liên kết.
- Về phát triển kinh tế hợp tác: Củng cố, nâng chất các Hợp tác xã thực
hiện đúng Luật HTX năm 2012 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của
bộ ngành Trung ương. Khuyến khích thành lập mới Hợp tác xã và Tổ hợp tác
trong các ngành, các lĩnh vực, trong khu vực nông thôn để làm cầu nối tiêu thụ
sản phẩm tăng thu nhập của người dân. Tổ chức ra mắt thành lập mới hợp tác xã
Tân Thành.
- Về khoa học công nghệ: Tăng cường kêu gọi các dự án ứng dụng công
nghệ vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; thực hiện đề tài ứng dụng khoa học
và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến. Chú
trọng ứng dụng chuyển giao công nghệ về giống cây, giống con có năng suất và giá
trị kinh tế cao phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế nông
nghiệp và nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế
biến nông sản và sản xuất giống nông nghiệp. Ưu tiên xây dựng các mô hình sản
xuất nông sản an toàn, xây dựng vùng nguyên liệu, mô hình liên kết giữa nhà sản
xuất - nhà khoa học - nhà chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hình thành các biện pháp
kỹ thuật nuôi, trồng, bảo quản và chế biến các sản phẩm chủ lực theo hướng an toàn,
xây dựng thương hiệu có qui mô tập trung nhằm tăng hiệu quả và phát triển bền
vững. Duy trì ổn định các mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái đã thực hiện ở
các xã – thị trấn.
III. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục tổ chức hoàn thành chương trình học kỳ II và tổng kết năm học
2019 – 2020 theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ chủ
yếu năm học 2020-2021. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa
trẻ đến trường” năm học 2020 - 2021; huy động hết trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6
tuổi vào lớp 1; tuyển sinh lớp 6, trẻ trong độ tuổi phổ cập giáo dục tiểu học, học
sinh độ tuổi phổ cập giáo dục trung học cơ sở đã bỏ học tiếp tục đi học lại.
Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo
viên cho năm học mới. Đẩy mạnh công tác xây dựng, sửa chữa phòng học, trang
bị bàn ghế, sách giáo khoa và dụng cụ học tập, giảng dạy. Phối hợp chuẩn bị tổ
chức chu đáo kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia đảm bảo an toàn.
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2. Y tế
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân, thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh. Chủ động, tích cực
trong công tác phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết và
không được chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
Covid- 19; phát hiện và xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra, không để lây lan trên
diện rộng và gây tử vong. Đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại thuốc thiết yếu, chủ
yếu trong việc điều trị bệnh cho nhân dân với giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Phấn
đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 9,08% theo nghị quyết đề ra.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, kiểm tra, thanh tra các cơ sở
hành nghề y dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát hiện và xử lý kịp thời
các sai phạm trong lĩnh vực y tế.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình.
Nâng cao hoạt động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh
sản, đảm bảo ổn định dân số, duy trì mức sinh thấp hợp lý và khống chế tình
trạng mất cân bằng giới tính. Tuyên truyền về sàng lọc trước sinh và sơ sinh góp
phần nâng cao chất lượng dân số. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán
bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số ở cơ sở.
3. Bảo hiểm xã hội:
Giải quyết các nhu cầu chi BHXH theo đúng quy định; tiếp tục đôn đốc,
nhắc nhở thu hồi dứt điểm nợ tồn đọng, tập trung khai thác thêm nguồn thu ở các
đơn vị ngoài quốc doanh, tiếp tục thu bảo hiểm y tế tự nguyện trong hộ gia đình.
Đảm bảo giải quyết kịp thời các nhu cầu chi BHXH theo quy định. Vận động
toàn dân tham gia BHYT trên địa bàn, phấn đấu cuối năm 2020 đạt tỷ lệ bao phủ
BHYT 98,1% (KH 97,8%).
4. Lao động Thương binh và Xã hội
- Công tác lao động- việc làm: Tập trung giải quyết việc làm cho người
trong độ tuổi lao động không có việc làm, chú trọng các dự án thu hút nhiều lao
động để góp phần giải quyết việc làm và giảm nghèo. Tạo điều kiện phát triển
các loại ngành nghề kết hợp tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh, phấn
đấu đến cuối năm giải quyết 2.000 lao động có việc làm ổn định và có trên
12.000 lao động làm việc theo thời vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền về đào
tạo nghề; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, tổ chức tư vấn cho thanh niên tham
gia xuất khẩu lao động. Tổ chức điều tra cung, cầu lao động theo kế hoạch của
tỉnh. Tập Trung mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động nghèo,
lao động là người tàn tật trên lĩnh vực dạy nghề phi nông nghiệp.
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại các doanh nghiệp, nhắc
nhở, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Hướng dẫn, giải quyết kịp thời các
chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các
bên nhằm hạn chế xảy ra đình công, lãng công. Hoàn chỉnh danh sách và chi trả
cho các đối tượng do ảnh hưởng dịch Covid 19 giai đoạn 2.
- Thực hiện chính sách người có công: Tập trung thực hiện tốt công tác chăm
lo đời sống cho đối tượng chính sách; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính
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sách ưu đãi người có công. Phấn đấu vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa đến
cuối năm đạt 100% kế hoach đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động kỉ niệm 73 năm
ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).
- Công tác giảm nghèo - bảo trợ xã hội: Thực hiện tốt chương trình mục
tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, đảm bảo các hộ nghèo thoát nghèo được bền
vững, hạn chế hộ nghèo phát sinh. Kiểm tra phương án thoát nghèo tại các xã, thị
trấn; Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 sau khi có kế
hoạch cụ thể của tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình
giảm nghèo ở các xã, thị trấn, phấn đấu cuối năm có 350 hộ thoát nghèo.
Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tổ chức các hoạt động
phục vụ trẻ em nhân dịp hè, lễ, tết trung thu; đảm bảo trẻ em dưới 6 tuổi được
cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời.
4. Văn hóa, thông tin và thể dục thể thao
a) Văn hóa và thông tin: Tăng cường công tác công tác tuyền truyền và tổ
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm,
đại hội Đảng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 156 năm ngày Anh hùng dân tộc
Trương Định tuẫn tiết (20/8/1986-20/8/2020).
Tăng cường kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa
gây tiếng ồn, lĩnh vực thông tin - truyền thông, game bắn cá… Tiếp tục nâng cao
chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn
đấu cuối năm bình xét đảm bảo đúng quy trình công nhận gia đình văn hóa đạt từ
92% trở lên. Củng cố nâng chất các xã, ấp - khu phố văn hóa đã được công nhận,
phát huy hiệu quả hoạt động của nhà văn hoá, Ban chủ nhiệm ấp văn hoá. Phấn
đấu 100% xã văn hóa nông thôn mới, ấp – khu phố được tái công nhận danh hiệu.
Tổ chức các hoạt động ngày gia đình Việt Nam 28/6. Tiếp tục duy trì và
nâng chất hoạt động các Ban chỉ đạo thực hiện các đề án từ huyện đến xã-thị
trấn; các Câu lạc bộ, đội nhóm về phòng, chống bạo lực gia đình, về tuyên truyền
đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam, về chống tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn
người nước ngoài.
Tổ chức kiểm tra chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ
quan nhà nước” năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần
nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện.
Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, phát triển các môn thể thao thế
mạnh của huyện, các hoạt động thể dục thể thao quần chúng... Tổ chức tốt các
hội thao, hội thi cấp huyện và tham gia cấp tỉnh.
b) Truyền thanh: Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, đảm
bảo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Thông tin kịp thời các sự
kiện, sự việc, chú ý khai thác đặc thù thế mạnh của địa phương. Duy trì chương
trình thời sự đài cơ sở phát trên sóng đài huyện, đảm bảo 100% đài cơ sở tham
gia. Củng cố nâng chất lượng hoạt động truyền thanh cơ sở, khai thác tốt các cụm
FM không dây, giữ vững 100% đài truyền thanh xã-TT đạt chuẩn truyền thanh
hóa.
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IV. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH
1. Công tác Nội vụ
- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ: Tiếp tục thực hiện Đề án 02 của Ban
Thường vụ Huyện ủy. Xây dựng Đề án sáp nhập trường Tiểu học Phước Trung 1
và Phước Trung 2. Thực hiện việc sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
luân chuyển, cán bộ công chức theo đúng quy định. Thực hiện tiếp nhận, bố trí
các trường hợp xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện theo
quyết định của UBND tỉnh. Xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp
giáo dục năm 2020 và năm học 2019-2020.
Cử cán bộ, công chức huyện, xã tham gia các lớp bồi dưỡng theo thông
báo chiêu sinh. Thực hiện nâng lương cán bộ, công chức, viên chức theo quy
định.
- Công tác thi đua khen thưởng: Kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu,
chuyên đề thi đua năm 2020, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, chuyên đề thi
đua năm 2020. Giải quyết kịp thời các đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn
vị. Hướng dẫn các xã - thị trấn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2015-2020.
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện lần III, 2015-2020
- Công tác tôn giáo: Đảm bảo quản lý các hoạt động tôn giáo đúng quy
định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận
động các chức sắc, các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của nhà nước. Nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh trước những
âm mưu lợi dụng tôn giáo và các hoạt động từ thiện để làm trái pháp luật. Phối
hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp giải quyết các đơn xin, văn bản kiến nghị
của các tổ chức tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thăm các cơ sở
tôn giáo nhân dịp lễ Vu lan, lễ Noel…
2. Cải cách hành chính
Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa
các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác cải cách
hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường thực hiện
quy chế dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt
động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp để nhân dân cùng tham gia giám
sát và thực hiện. Tổ chức thi vòng loại cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện
tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019-2020. Tổ chức kiểm tra
công vụ và văn hóa công sở; kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.
Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thực hiện theo đúng trình tự thủ
tục và thời gian quy định, không để việc trễ hẹn trong dân. Tiếp tục duy trì và cải
tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
trong các cơ quan hành chính nhà nước.
3. Công tác Thanh tra - tiếp công dân
Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020 và các cuộc
thanh tra đột xuất; theo dõi, kiểm tra thực hiện sau kết luận thanh tra đối với các
cuộc thanh tra đã ban hành kết luận. Tập trung theo dõi công tác tiếp công dân,
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giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn;
tham mưu giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền; tổ
chức kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với
các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân gắn với giải quyết kiến nghị,
phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay ở cấp cơ sở. Tổ chức tập huấn chuyên sâu
nghiệp vụ giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định
31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Tố cáo.
Hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập cho các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra công tác phòng,
chống tham nhũng đối với các xã, thị trấn, các cơ quan trực thuộc UBND huyện.
4. Công tác Tư pháp
Đảm bảo công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản
quy phạm pháp luật của HĐND huyện và UBND huyện; kiểm tra theo thẩm
quyền các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND xã, thị trấn. Tăng
cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật, văn bản dưới Luật và
các văn bản Luật mới ban hành để phục vụ kịp thời nhiệm vụ kinh tế chính trị địa
phương.
Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính.
Tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực
trọng tâm, chuyên đề theo Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2020. Tiếp tục thực
hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo
dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tiếp tục thực hiện
hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
giai đoạn 2018 - 2022”.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức
và nhân dân. Thường xuyên củng cố nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ
tục hành chính, bồi thường nhà nước, theo dõi thi hành pháp luật, thi hành pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành
án, tập trung thi hành các án có điều kiện.
Củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên
ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải
viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp
luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.
Đảm bảo thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch đúng theo quy định.
Thực hiện kiểm tra sổ sách hộ tịch, chứng thực ở các xã-thị trấn để lưu trữ theo
đúng quy định.
5. Quốc phòng

31

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ khu vực, đảm
bảo an ninh chính trị, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự biên giới biển. Lực
lượng vũ trang tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, an
toàn xã hội tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến giáp ranh trên địa bàn huyện.
Tiếp tục tổ chức huấn luyện quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an
ninh năm 2020 cho các đối tượng theo kế hoạch. Triển khai kế hoạch tuyển quân
năm 2021 theo đúng quy định.
Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hình mới. Quản lý chặt chẽ số quân nhân xuất ngũ
về điạ phương để bổ sung đúng, đủ nguồn cho các đơn vị dự bị động viên. Phấn đấu
100% xã - TT tái công nhận đạt vững mạnh về quân sự - quốc phòng địa phương,
trong đó có 80% xã – TT trở lên đạt vững mạnh toàn diện.
6. An ninh, trật tự an toàn xã hội
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự,
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện có
hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện chính trị…
đặt biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII.
Chủ động tổ chức các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, tai nạn, tệ
nạn xã hội; phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá các băng, nhóm
tội phạm hình sự, ma túy, tín dụng đen, các điểm tệ nạn xã hội phức tạp.... Thực
hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế không để gia tăng tội phạm, chuyển hóa địa
bàn xác định trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh quốc
gia, giữ gìn trật tự xã hội trong tình hình. Tăng cường phối hợp lực lượng quân
sự, biên phòng, các đơn vị giáp ranh tuần tra vũ trang, mật phục phát hiện ngăn
chặn kịp thời các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông,
trật tự công cộng, phòng ngừa đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, phấn đấu kiềm
chế tai nạn giao thông.
Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện.
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