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Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và  

phương hương, nhiệm vụ chủ yếu tháng 6/2021 

 

I. KẾT QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 5/2021 

Trong tháng 5/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo và điều 

hành để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Huyện ủy 

và Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra; trọng tâm là triển khai thực hiện một số 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện hoàn thành 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021 – 2026. 

Sau đây là tình hình, kết quả thực hiện các lĩnh vực chủ yếu: 

1. Về Nông nghiệp, nông thôn 

Thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông Xuân muộn 2020-2021 với diện tích 

2.237,21 ha/2.290,38 ha (trừ diện tích 53,17 ha thiệt hại trên 70%), ước năng suất 

bình quân 4,32 tấn/ha đối với lúa khô (lúa tươi 4,8 tấn/ha); giá lúa tươi thương lái 

mua tại ruộng từ 5.800 - 6.100 đồng/kg đối với lúa thường, 6.200 - 6.400 đồng/kg 

đối với lúa thơm. Tổng diện tịch bị thiệt hại 261,17 ha (dưới 30% là 142 ha, trên 

30 - 70% là 66 ha; trên 70% là 53,17 ha). 

Tính đến ngày 25/5/2021, Vụ lúa Hè Thu 2021 đã xuống giống được 8.857,67 

ha, các giống gieo sạ chủ yếu OM 5451, Đài Thơm 8, OM 18,... lúa đang trong giai 

đoạn mạ đến đẻ nhánh. Dự kiến trong tháng 6/2021 sẽ xuống giống dứt điểm diện 

tích còn lại. 

Diện tích cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày, ước diện tích gieo trồng 

2.215 ha, đạt 88,6% Nghị quyết, giảm 491 ha so cùng kỳ, trong đó: màu lương 

thực 144 ha, màu thực phẩm 1.805 ha và cây công nghiệp ngắn ngày 266 ha. 

Công tác quản lý dịch bệnh cây trồng tiếp tục được các địa phương quan tâm 

thực hiện. Tuy nhiên, tính đến nay trên địa bàn huyện có khoảng 10,5 ha dừa bị sâu 

đầu đen gây hại, tập trung tại xã Long Đức, huyện đã phối hợp với ngành chuyên 

môn tỉnh tuyên truyền tập huấn, thực hiện biện pháp để tiêu diệt, hạn chế lây lan. 

Về chăn nuôi, tính thời điểm  tháng 4/2021, tổng đàn gia súc 16.837 con đạt 

105,23% nghị quyết (trong đó, đàn bò 6.205 con, đàn heo 10.632 con); đàn gia 
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cầm 445.580 con, đạt 89,11% nghị quyết. Công tác tiêm phòng, theo dõi, kiểm tra, 

kiểm soát trong chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật 

tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, đến nay chưa phát hiện ổ dịch trên địa bàn. 

Về nuôi trồng thủy sản: Trong tháng 05/2021 đã thả giống 108,05 ha, lũy kế 

206,91 ha, đạt 29,56% kế hoạch, tăng 32,12 ha so cùng kỳ (trong đó: tôm nước lợ 

141,75 ha; cá da trơn 15,16 ha; cá ao mương vườn 50 ha); đã thu hoạch 46,46 ha 

tôm nước lợ (năng suất bình quân 7,2 tấn/ha) và 2,9 ha cá da trơn (năng suất bình 

quân 300 tấn/ha), ước tổng sản lượng 1.205 tấn, đạt 24,1% kế hoạch, tăng 34,92 

tấn so cùng kỳ.  

Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi luôn được huyện quan tâm và 

chỉ đạo thực hiện tốt, đã thực hiện nạo vét 26 tuyến kênh thủy lợi với chiều dài 

148,79 km, khối lượng đào đắp 1.029.499 m3, với tổng kinh phí thực hiện trên 20 

tỷ 912 triệu đồng; thường xuyên theo dõi độ mặn tại các khu vực cống, cửa sông, 

duy tu, sửa chữa hệ thống cống để điều tiết nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt 

của người dân. 

Về công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn: Tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; 

theo dõi thường xuyên diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu, thông tin kịp thời, để 

chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó khi thiên tai xảy ra nhất là những nơi 

xung yếu trên địa bàn huyện; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện đã được kiện toàn và đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

Các xã tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, tích cực xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu 

mẫu; tổ chức 32 cuộc (2.592 người tham dự) tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc 

họp, tập huấn của ngành nông nghiệp để cho người dân nắm rõ các tiêu chí nông 

thôn mới, tiêu chí hộ gia đình văn hóa nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 05 

xã đạt chuẩn nông thôn mới: Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Đức, Song Phụng 

và Phú Hữu; các xã còn lại đạt 16 tiêu chí.  

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trên địa bàn huyện 

có 3 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao (Mật Sáp, Mật ong Organic, Mật ong Miền 

Tây), đã hoàn thành thủ tục gửi tỉnh đề nghị đánh giá, xếp loại 06 sản phẩm (Xá 

bấu Hòa Phát, xã Trường Khánh; Chuối sấy Xuân diệu, xã Hậu Thạnh; Tương 

hột, xã Song Phụng; 02 sản phẩm Dưa bồn bồn Hai Cao, xã Tân Thạnh; bưởi da 

xanh Trường Phát ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu).  

 2. Về công nghiệp, thương mại và tài nguyên - môi trường 

Về công tác quy hoạch: Cụm công nghiệp Long Đức 1 và Cụm công nghiêp 

Long Đức 2 quy mô là 75ha/ 01 cụm đã được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung vào 

Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và định 
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hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 14/5/2021. Trên cơ 

sở góp ý của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, huyện đã phê duyệt đồ án quy hoạch 

chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, 

tỷ lệ 1/500 theo đúng quy định. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 

tỉnh tiến hành khảo sát vị trí quy hoạch xây dựng Khu tái định cư, nhà ở công nhân 

và dịch vụ Khu Công nghiệp Đại Ngãi. 

Thực hiện công tác rà soát lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, triển 

khai, công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2021; theo dõi tình hình chuyển mục 

đích sử dụng đất; biến động tăng giá đất; kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm pháp luật về đất đai, lấn chiếm đất công, xây dựng nhà ở và các công trình 

không phép, vi phạm lộ giới; việc cải tạo mặt đất trồng lúa, khai thác đất làm vật 

liệu xây dựng thông thường và hoạt động khai thác nước dưới đất,.. Trong tháng 

cho phép 18 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 6.257,4 m2, 

lũy kế 60 trường hợp với diện tích 28.246 m2 

3. Về tài chính, đầu tư công  

Thu ngân sách nhà nước 03 tỷ 520 triệu đồng, lũy kế 24 tỷ 484 triệu đồng, 

đạt 59,43% kế hoạch, tăng 23,34% so cùng kỳ; ước chi ngân sách 29 tỷ 140 triệu 

đồng, lũy kế 216 tỷ 737 triệu đồng, đạt 50,08% kế hoạch, giảm 12,42%% so cùng 

kỳ năm trước.      

Về xây dựng cơ bản, tổng các nguồn vốn huy động đầu tư trên địa bàn 

huyện là 103 tỷ 835 triệu đồng, đến nay tổng giá trị khối lượng thực hiện là 44 tỷ 

886 triệu đồng, đạt 43,23% so với kế hoạch vốn, giá trị khối lượng giải ngân là 46 

tỷ 965 triệu đồng, đạt 45,23% so với kế hoạch vốn.   

 4. Về văn hóa - xã hội 

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được quan tâm phản ánh kịp thời 

các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm 

tuyên truyền thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền 

các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021),… 

Về công tác giáo dục và đào tạo, đã hoàn thành chương trình khóa học năm 

học 2020-2021 và thông báo học sinh dừng đến trường từ ngày 14/5/2021 đối với 

cấp mầm non, đối với các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dừng 

đến trường từ ngày 15/5/2021. Riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 vẫn tổ chức 

ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-

2022 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 theo tinh thần 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Tiếp tục rà 
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soát, xây dựng trường đạt chuẩn và tái công nhận trường chuẩn theo quy định, đến 

nay toàn huyện có 33/44 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 75% nghị quyết.  

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân luôn được quan tâm thực hiện. Đặc 

biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện, các phòng ban ngành và địa phương đã tập trung chỉ 

đạo và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh và Sở Y tế. Tính đến ngày 14/5/2021, có 19 trường hợp cách ly tập trung tại 

Trung tâm Y tế huyện, cách ly tại nhà 25 trường hợp, xét nghiệm (lần 1) 19 trường 

hợp, kết quả đều âm tính (Covid-19); 06 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 07 ca so cùng 

kỳ; 61 ca mắc tay chân miệng, tăng 54 ca so cùng kỳ; 26 ca mắc bệnh sốt phát ban 

nghi sởi và sởi, tăng 07 ca so cùng kỳ. Đến nay, đã tiêm chủng tạo miễn dịch đầy 

đủ cho trẻ dưới 01 tuổi đạt 31,22% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 23,9% so cùng kỳ. 

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục thực hiện kịp thời, đúng quy định, đã 

chi trợ cấp cho đối tượng người có công với tổng số tiền 939 triệu 919 ngàn đồng, 

lũy kế 04 tỷ 747 triệu 716 ngàn đồng; trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội với số 

tiền 01 tỷ 371 triệu 690 ngàn đồng, lũy kế 06 tỷ 783 triệu 940 ngàn đồng; chi hỗ 

trợ chính sách BHYT với số tiền 04 tỷ 597 triệu 493 ngàn đồng, lũy kế 23 tỷ 145 

triệu 342 ngàn đồng. 

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được tập trung 

triển khai thực hiện, đến nay đã giải quyết việc làm cho 1.654 lao động, đạt 

66,16% so nghị quyết. Thực hiện tín dụng ưu đãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện đã phát vay cho 146 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát 

nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, sản xuất kinh doanh, với số tiền 04 tỷ 571 

triệu đồng, lũy kế 23 tỷ 677 triệu đồng.  

Số người tham gia BHYT là 95.730 người, đạt 109,79% kế hoạch, giảm 

2,24% so với cùng kỳ. Trong đó số người tham gia BHYT bắt buộc 74.312 người 

đạt 114,69%, số người tham gia BHYT tự nguyện 21.418 người, đạt 101,13%, 

giảm 7,96% so với cùng kỳ; hướng dẫn người tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế trên địa bàn huyện thực hiện việc cài đặt đăng ký và sử dụng ứng dụng 

phần mềm “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên điện thoại thông minh. 

5. Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp 

tục được giữ vững, ổn định; lực lượng Công an, Quân sự thực hiện nghiêm túc 

các ca trực, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tốt với các ngành, địa phương tăng 

cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ công 

tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp 

đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ, các bến phà, 
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bến đò ngang; phòng, chống cháy, nổ; củng cố, nâng cao chất lượng phong trào 

toàn dân bảo vệ tổ quốc, trong tháng không xảy ra tai nạn giao thông, tuy nhiên 

đã phát hiện 03 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự (giảm 02 vụ so cùng kỳ); 

điều tra, làm rõ 03 vụ, 03 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%. Công an huyện phối hợp Ban 

Chỉ huy quân sự huyện đã triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo 

đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu UBND huyện kích 

hoạt lại các chốt kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ tại cửa ngõ 

ra, vào các tuyến đường liên huyện trên địa bàn huyện kể từ 13 giờ 30 phút, ngày 

30/5/2021. Về thực hiện cấp căn cước công dân, tính đến ngày 31/5/2021 đã cấp 

được 56.261 trường hợp, đạt 71,98% chỉ tiêu tỉnh giao.  

Ban Chỉ huy quân sự huyện triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện cho 

các lực lượng theo kế hoạch; hoàn thành công tác nắm nguồn, đăng ký tuổi 17 và 

rà soát sơ bộ danh sách thanh niên chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ năm 2022; chuẩn bị phương án khu cách ly trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19 và công tác diễn tập cấp xã năm 2021 theo kế hoạch. Tham 

mưu thành lập Khung tiếp nhận, quản lý, điều hành, phục vụ và đảm bảo an ninh 

trật tự khu cách ly y tế tập trung tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Long Phú. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp 

tục được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác tiếp công dân tiếp tục duy trì và 

thực hiện thường xuyên theo quy định. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được 

quan tâm thực hiện, rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền 

đối với 92 TTHC theo Thông báo số 74/TB-UBND ngày 05/11/2019; tiếp tục duy 

trì thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn theo Quyết định số 1007/QĐ-

UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; ứng dụng ký số qua 

hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công chức, 

viên chức theo Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đảm 

bảo giờ giấc làm việc, giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho tổ chức và 

các cá nhân và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục 

vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.  

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6 NĂM 2021 

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2021. UBND 

huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, các phòng ban ngành và 

địa phương tăng cường cập nhật tình hình, tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm 

túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 
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Sóc Trăng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Sở Y tế. Rà soát, 

chuẩn bị tốt các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống khi có dịch xảy ra. 

2. Về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Tập trung hướng dẫn người dân xuống giống dứt điểm vụ lúa Hè Thu năm 

2021 theo lịch khuyến cáo ngành chuyên môn; chủ động thực hiện các giải pháp 

quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn sinh học, tăng 

cường vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở những nơi có 

điều kiện; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, giám sát chặt chẽ vùng nuôi thủy 

sản để kịp thời có biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại; 

tiếp tục triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021, phát 

triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi tập trung, ứng dụng khoa học, kỹ 

thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm dịch vận chuyển, kiểm 

soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn 

thực phẩm.  

Tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn tỉnh triển khai thực hiện tốt các 

chương trình, dự án nông nghiệp trên địa bàn; nhân rộng các mô hình sản xuất 

hiệu quả; củng cố, nâng cao chất lương hoạt động của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, 

hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, liên kết tiêu thụ 

nông sản; rà soát sản phẩm tiềm năng, hướng dẫn các chủ thể chuẩn hóa sản 

phẩm để tham gia chương trình OCOP.  

Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống, đập đã xuống cấp để duy tu, sửa 

chữa; rà soát các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở để gia cố kịp thời, đảm bảo 

phục vụ dân sinh, sinh hoat và sản xuất của người dân; rà soát, chủ động phương 

án sẵn sàng đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp (tại Công văn số 43/PCTT ngày 17/5/2021 của Ban 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh), theo dõi thường xuyên 

các bản tin dự báo về thiên tai và các bản tin về diễn biến của dịch bệnh Covid-19 

qua các phương tiện thông tin đại chúng, của UBND tỉnh để biết và hướng dẫn 

kịp thời cho người dân chủ động phòng, tránh, ứng phó. 

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, nhất là tập trung nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông 

thôn mới, thực hiện kế hoạch tổ chức và tham gia hội thi " tuyến đường nông 

thôn mới kiểu mẫu" năm 2021; rà soát, chuẩn bị tốt các xã dự kiến hoàn thành 

xây dựng nông thôn mới trong năm 2022. 

  3. Công nghiệp, thương mại, tài nguyên và môi trường 

 Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, phối hợp 

với các ngành có liên quan tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng 

lực quản lý, điều hành cho doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
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thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, vi phạm 

về an toàn thực phẩm, về giá; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền, nhắc nhở đến các hộ tiểu thương mua 

bán tại các chợ, người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ 

phải đảm bảo các giải pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K 

của Bộ Y tế. 

Phối hợp với các Sở ngành chức năng xin chủ trương UBND tỉnh lập báo 

cáo đầu tư thành lập Cụm Công nghiệp Long Đức 1 và Long Đức 2; khẩn trương 

triển khai lập thủ tục quy hoạch theo quy định để phát triển đô thị theo Quy hoạch 

chung được duyệt và đảm bảo triển khai thực hiện dự án Đường nối từ Quốc lộ 60 

đến Quốc lộ Nam Sông Hậu, huyện Long Phú; triển khai Đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng khu đô thị mới Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 

1/500; rà soát các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đại Ngãi, khu đô 

thị mới Long Phú, quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã. Phối hợp với các 

Sở ngành tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận lập thủ tục để chuẩn bị triển khai 

các dự án khu tái định cư và nhà ở xã hội phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án 

trên địa bàn huyện.  

Tăng cường công tác kiểm tra hành lang an toàn đường bộ, tình hình hoạt 

động bến thủy nội địa; duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông hư hỏng; 

phát hoang các tuyến đường để đường thông thoáng. Triển khai công tác lập lại 

trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục theo dõi tình hình chuyển mục đích sử dụng đất; biến động tăng giá 

đất; việc cải tạo, khai thác đất mặt trồng lúa làm vật liệu xây dựng thông thường 

và hoạt động khai thác nước dưới đất; kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm pháp luật về đất đai, lấn chiếm đất công, xây dựng nhà ở và các công trình 

không phép, trái phép; rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 

huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua theo quy định; phối hợp với chủ 

đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa 

bàn huyện. 

4. Về tài chính, đầu tư công  

Tiếp tục quản lý, sử dụng chi tiêu ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, 

chống lãng phí; thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu, bảo đảm thu 

đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà 

nước; quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định.   

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương (DDCI) trong năm 2021. 

Về xây dựng cơ bản, tiếp tục triển khai các dự án công trình năm 2021 đảm 

bảo hoàn thành theo tiến độ, giải ngân và chất lượng đã đề ra; đồng thời rà soát 
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tất cả các hệ thống kênh, rạch trên địa bàn để đề xuất nạo vét đảm bảo nguồn 

nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; triển khai thực hiện dự án Đường huyện 

25+26, xã Tân Hưng để giải ngân kịp thời nguồn vốn đã được UBND tỉnh giao; 

tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình trọng điểm chào mừng 30 năm tái 

lập tỉnh Sóc Trăng. 

5. Về văn hoá - xă hội 

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phục vụ tốt các 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là tuyên truyền công tác phòng, 

chống dịch Covid 19; tuyên truyền kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác phòng, chống 

thiên tai và an toàn giao thông, phong trào“Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, 

xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị”; tuyên truyền vận động 

các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt các danh hiệu văn 

hóa đã đăng ký năm 2021; tuyên truyền tạm dừng các hoạt động lễ hội, lễ cưới, 

nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, các cơ sơ kinh doanh kinh doanh dịch vụ 

không thiết yếu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

813/UBND-VX ngày 13/5/2021. 

Phối hợp với các ngành và các trường Trung học phổ thông chuẩn bị tốt các 

điều kiện cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 theo hướng dẫn của 

Sở Giáo dục và Đào tạo và ngành chuyên môn trong công phòng, chống Covid-

19; thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác hướng nghiệp và phân luồng học 

sinh sau Trung học cơ sở; xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp, kế 

hoạch thay sách giáo khoa lớp 2, lớp 6. Tiếp tục khảo sát cơ sở vật chất trường 

học chuẩn bị cho kế hoạch xây mới và sửa chữa trong dịp hè; tăng cường chỉ đạo 

xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân, nhất 

là các đối tượng bảo hiểm y tế; tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh 

Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng trên địa bàn huyện; đảm bảo 

phương tiện, dụng cụ, cơ số thuốc cho công tác phòng và điều trị bệnh tại Trung 

tâm Y tế và Trạm Y tế xã, thị trấn để đáp ứng kịp thời khi thiên tai, dịch bệnh xảy 

ra; quan tâm thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng. 

Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách người có công, 

chính sách an sinh xã hội; phối hợp các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động 

làm việc trong  và ngoài tỉnh, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động trên địa 

bàn huyện; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc; chiêu sinh 

các lớp dạy nghề theo kế hoạch; rà soát hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở và chuẩn 

bị cho công tác điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới. 

6. Về an ninh trật tự xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính  
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Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thông tin 

thông suốt; thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường công tác 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nắm tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng, 

nhất là các trường hợp nhập cảnh trái phép, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm 

bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ, các bến phà, bến 

đò ngang; phòng, chống cháy, nổ. Nâng cao chất lượng phòng thủ huyện, tổ chức 

tốt công tác huấn luyện sẳn sàng chiến đấu và quốc phòng an ninh, không để bị 

động, bất ngờ; củng cố, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; 

thực hiện tốt công tác huấn luyện cho các lực lượng theo kế hoạch; tiếp tục chuẩn 

bị thực hiện tốt công tác diễn tập cấp xã theo kế hoạch; tạo điều kiện và tăng 

cường kiểm soát đối với các chốt kiểm soát người và phương tiện giao thông 

đường bộ tại cửa ngõ ra, vào các tuyến đường liên huyện trên địa bàn huyện. 

Thực hiện tốt cấp căn cước công dân theo kế hoạch; chuẩn bị tốt phương án khu 

cách ly y tế tập trung tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Long Phú và chuẩn bị 

thêm các khu cách ly y tế tập trung để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch 

theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chuẩn 

bị tốt cho công tác diễn tập cấp xã năm 2021 theo kế hoạch. Rà soát các công 

việc cần thiết chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2022.  

Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống tham nhũng; tổ chức tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; tăng cường công tác thi 

hành án dân sự và công tác hòa giải ở cơ sở; triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật năm 2021”. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; 

tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến trong nội bộ và quần chúng 

Nhân dân về công tác CCHC, về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ 

bưu chính công ích,… Tiếp tục rà soát, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền; tăng cường thực hiện phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành đến các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn 

theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng; ứng dụng ký số qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm tham mưu, giúp việc theo 

Quy chế làm việc của UBND huyện; chủ động tham mưu, đề xuất UBND các 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến cuối năm đạt và vượt các chỉ 

tiêu nghị quyết của Huyện ủy, nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra; tiếp tục 

quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp; đảm bảo giờ giấc làm việc, giải quyết nhanh 

chóng thủ tục hành chính cho tổ chức và các cá nhân và Chỉ thị số 10/CT-UBND 
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ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng 

cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức.  

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hương, nhiệm vụ 

chủ yếu tháng 6/2021 huyện Long Phú./.       

Nơi nhận:               
- Văn phòng UBND tỉnh ;                                   
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh;     
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 
- Các Phòng, ban ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức 
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