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Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tập trung lãnh đạo, điều hành phát triển 

kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi và phát triển khá thuận lợi sau đại dịch 

COVID-19. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như: tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn, chi phí đầu vào cho sản xuất nông 

nghiệp tiếp tục tăng, giá xăng dầu, phân bón, vật tư ở mức cao làm ảnh hưởng đến 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh; nguồn lực xây dựng nông thôn mới được trên 

đầu tư nhưng chưa đảm bảo theo yêu cầu. Tình hình dịch bệnh COVID-19 và các 

bệnh truyền nhiễm khác còn tiềm ẩn; số ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng 

tăng mạnh so cùng kỳ. 

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, điều hành thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị 

quyết số 44/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Long phú 

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 

19/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và 

HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 2022; 

Công văn số 1944/UBND-XD ngày 31/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 

về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022; thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và 

từng quý.  

Kết quả, 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó, có 14 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu 

đạt theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2022, đề ra. 

Sau đây là tình hình và kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU 

1. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 
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Công tác phòng, chống dịch COVID-19 luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện chủ động, chặt chẽ. Ban hành các văn bản về đẩy mạnh tuyên truyền 

phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; 

tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch, không để bùng phát trở lại; công tác tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung cho các nhóm đối tượng trên địa bàn huyện 

đạt theo yêu cầu. 

Kết quả, tính đến ngày 06/12/2022 đã tiêm vắc xin cho đối tượng từ 05 đến 

dưới 12 tuổi (mũi 1 đạt 115,6%, mũi 2 đạt 108,5%), đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 

18 tuổi (mũi 1 đạt 157,05%, mũi 2 đạt 145,50%, mũi 3 đạt 110,11%), đối tượng từ 

18 tuổi trở lên (mũi 1 đạt 135,57%, mũi 2 đạt 138,13%, mũi 3 đạt 102,8%, mũi 4 đạt 

110,4%). 

2. Về phát triển kinh tế 

Cây lúa:Tính theo năm lương thực 2022, tổng diện tích xuống giống và thu 

hoạch của 3 vụ lúa Đông Xuân 2021 - 2022, Đông Xuân muộn và Hè Thu năm 2022 

là 34.089,93 ha, vượt 6,53% kế hoạch, giảm 357,98ha so cùng kỳ (lúa đặc sản, lúa 

chất lượng cao 33.597,89 ha), năng suất bình quân ước 6,06 tấn/ha, tăng 0,03 tấn/ha 

so cùng kỳ; tổng sản lượng ước đạt 206.663 tấn, vượt 13,8% chỉ tiêu Nghị quyết, 

giảm 623 tấn so cùng kỳ (lúa đặc sản, lúa chất lượng cao 203.710,46 tấn, vượt 

29,34% kế hoạch). 

Vụ lúa Đông Xuân 2022 - 2023, đến nay xuống giống dứt điểm 16.042,22 ha, 

đạt 100,89% kế hoạch; các giống gieo sạ chủ yếu ST 25, Đài Thơm 8, RVT,…; hiện 

nay, lúa đang tập trung ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh và làm đòng. 

Cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày: Ước thực hiện 3.060 ha, đạt 127,5% 

kế hoạch, giảm 92 ha so cùng kỳ. Trong đó, màu lương thực 396 ha, màu thực phẩm 

1.510 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hằng năm khác 1.154 ha (mía 

109,54ha). 

Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 31.520 con, đạt 106,85% kế hoạch (đàn bò 

6.205 con, đàn dê 1.565 con, đàn heo xuất chuồng là 23.750 con); đàn gia cầm 

598.870 con, đạt 133,08% kế hoạch, tăng 93.408 con so cùng kỳ. Thực hiện tốt công 

tác tiêm phòng, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật theo kế hoạch. 

Về thủy sản: Diện tích thả giống 797,78 ha, đạt 113,97% kế hoạch, tăng 22,85 

ha so cùng kỳ (trong đó, tôm nước lợ 286,1 ha, cá da trơn 18,68 ha, cá ao mương 

vườn 495ha).Tổng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước thực hiện 7.599 tấn, đạt 

151,98% kế hoạch, tăng 348,3 tấn so cùng kỳ (trong đó, sản lượng tôm nước lợ 
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1.845 tấn, sản lượng cá da trơn 4.637 tấn, sản lượng cá ao mương vườn 792 tấn, 

sản lượng thuỷ sản khai thác 325 tấn). 

Về kinh tế tập thể, phát triển 02 Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp, luỹ kế 24 HTX 

nông nghiệp với 1.373 thành viên, tổng diện tích 2.467,44 ha, vốn điều lệ 6 tỷ 958 

triệu đồng (13 HTX trồng lúa, 06 HTX cây ăn trái, 04 HTX Chăn nuôi, 01 HTX 

Thủy sản); phát triển 04 Tổ hợp tác (THT), lũy kế 52 THT với 1.075 thành viên, 

diện tích đất canh tác 1.573,2ha. Phối hợp với Sở ngành tỉnh và các đơn vị có liên 

quan tổ chức được 9 lớp tập huấn về kinh tế tập thể với 450 lượt người tham dự; giới 

thiệu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tân Long liên kết tiêu thụ lúa ST 25 vụ Đông 

Xuân 2022-2023, với diện tích 500 ha cho 2 HTX nông nghiệp ở Tân Hưng (HTX 

nông nghiệp Tân Hưng Phú 400ha, HTX nông nghiệp Hưng Phú 100ha); một số 

HTX cung cấp các dịch vụ như giống, vật tư nông nghiệp, liên kết trong khâu tiêu 

thụ sản phẩm như: HTX nông nghiệp Thành Công (xã Phú Hữu); HTX nông nghiệp 

Hưng Lợi (xã Long Đức); HTX nông nghiệp và Thương mại Phụng Tường 1,… 

Nhìn chung, kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện bước đầu phát triển, góp phần tăng 

thu nhập, tạo việc làm và giảm nghèo cho cư dân nông thôn. 

Về phát triển sản phẩm OCOP: tích cực triển khai thực hiện Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm OCOP, rà soát, tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng, để hướng dẫn, 

hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa sản phẩm; hỗ trợ đưa thông tin sản phẩm, cập nhật sản 

phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử của tỉnh,… Toàn huyện có 16 sản phẩm 

OCOP, trong đó có 01 sản phẩm 4 sao là Bưởi da xanh Trường Phát, còn lại 15 sản 

phẩm đạt 3 sao (Trà đông trùng hạ thảo Bảo Đăng, Đông trùng hạ thảo Bảo Đăng, 

Trà túi lọc đông trùng hạ thảo Bảo Đăng, Rượu Đông trùng hạ thảo, Bưởi da xanh 

Trường Đạt, Chanh leo ngọt Sáu Công, Tương hột thầy giáo Phương, Dưa bồn 

bồn, Bồn bồn chua ngọt, Chuối sấy Xuân Diệu, Xá bấu Hoà Phát, Lòng đỏ trứng 

vịt muối - Gia Hân, Mật sáp hoa nhãn, Mật ong hoa nhãn, Mật ong HONEY 

BEAR). 

Về công tác quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông 

nghiệp được quan tâm đầu tư. Trong năm đã thực hiện nạo vét 21 công trình thủy 

lợi với chiều dài 129,76 km, khối lượng 696.875 m3; kinh phí 17 tỷ 461 triệu đồng 

(trong đó, vốn ngân sách huyện 04 tỷ 546 triệu đồng; vốn sản xuất đất lúa 7.915 

triệu đồng và thuỷ lợi phí 05 tỷ đồng); đồng thời thực hiện theo dõi chặt chẽ diễn 

biến nguồn nước, vận hành hệ thống cống điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất và 

dân sinh trên địa bàn. 
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 Công tác phòng, chống thiên tai được chủ động thực hiện, Ban Chỉ huy PCTT 

và tìm kiếm cứu nạn được củng cố, kiện toàn; triển khai phương án phòng, chống 

kịp thời. Tuy nhiên, xảy ra 15 điểm sạt lở, chiều dài 387 m, đã khắc phục  09 điểm, 

dài 228 m; còn lại 6 điểm dài 159 m đã đề xuất về trên hỗ trợ kinh phí để khắc phục. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm, 

huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, phát động sâu rộng các cuộc vận động để nhân dân tham 

gia thực hiện. Qua đó, tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 

thực hiện củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp 

xã giai đoạn 2021 - 2025, gắn với phong trào thi đua “Long Phú chung sức xây dựng 

nông thôn mới”; tổ chức chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng các tuyến 

đường nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức hội thi tuyến đường nông thôn mới kiểu 

mẫu ở cấp xã và cấp huyện,kết quả, tuyến đường nông thôn mới ấp Chùa Ông xã 

Hậu Thạnh, đạt giải nhất; tuyến đường nông thôn mới ấp An Hưng xã Long Đức, 

đạt giải nhì; tuyến đường nông thôn mới ấp Trường Thọ xã Trường Khánh; tuyến 

đường nông thôn mới ấp Nước Mặn 1 xã Long Phú đạt giải ba và 5 tuyến đường 

nông thôn mới đạt giải khuyến khích; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, 

nâng cao thu nhập người dân;phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn hỗ trợ cho 

xã NTM 300 cuốn sổ tay bộ tiêu chí, 13.000 tờ bướm tuyên truyền NTM Lồng ghép 

tuyên truyền trong các cuộc họp và tập huấn về tiêu chí hộ văn hoá nông thôn mới, 

ấp văn hoá nông thôn mới, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu được 108 cuộc với 

2.305 người tham dự; huy động được 150 tỷ 961 triệu đồng để triển khai Chương 

trình, trong đó, vốn Chương trình 18 tỷ 606 triệu đồng, chiếm 12,33%, vốn lồng 

ghép 125 tỷ 499 triệu đồng, chiếm 83,13%, dân góp 06 tỷ 856 triệu đồng, chiếm 

4,54%. Đến nay, toàn huyện có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Trường Khánh, Tân 

Thạnh, Long Đức, Song Phụng, Phú Hữu), 04 xã đạt 17 tiêu chí (Long Phú, Châu 

Khánh, Hậu Thạnh, Tân Hưng), đạt 100% kế hoạch. 

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm thực 

hiện, cấp mới 119 hộ đăng ký kinh doanh, với số vốn đăng ký 21 tỷ 722 triệu đồng, 

lũy kế số hộ kinh doanh đang hoạt trên địa bàn huyện, tính đến nay là 2.555 hộ với 

số vốn đăng ký là 385 tỷ 283triệu đồng; cấp mới 03 HTX với vốn điều lệ là 2 tỷ 616 

triệu đồng, luỹ kế 25 HTX đang hoạt động với số vốn điều lệ là 9 tỷ 516 triệu đồng 

và 03 HTX không hoạt động; thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình, tạo điều kiện các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, 

kinh doanh. Phối hợp với Sở ngành tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức Phiên 

chợ kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Đại Ngãi; thực hiện 
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kiểm tra giá cả các mặt hàng thiết yếu theo kế hoạch,… Tham gia hội chợ xúc tiến 

thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022 là một 

trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động của Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch 

đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc - Om - Boc - Đua ghe Ngo 

Sóc Trăng lần thứ V, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. 

Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì phát triển ổn định. 

Giá trị sản xuất công nghiệp là 810 tỷ 594 triệu đồng, tăng 12,47% so cùng kỳ (giá 

so sánh 2010). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 

8.590 tỷ đồng, tăng 25,13% so cùng kỳ. Trong năm, phát triển 763 hộ có điện sử 

dụng sinh hoạt (trong đó hộ Khmer là 110 hộ), nâng tổng số hộ có điện trong toàn 

huyện đạt 99,75% (trong đó, hộ Khmer có điện sử dụng đạt 99,66%). 

Phối hợp các ngành, đơn vị kiểm tra, rà soát bổ sung kịp thời hệ thống biển 

báo, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; phát hoang, 

cắt cỏ hơn 30km các tuyến đường huyện đảm bảo thông thoáng tầm nhìn; duy tu 

dặm vá Bến xe khách Long Phú; Bến khách ngang sông Long Phú - Đại Ân 1; các 

tuyến đường nội ô thị trấn Đại Ngãi, thị trấn Long Phú; duy tu khắc phục kịp thời 

các điểm bị lún sụp, sạt lở mặt đường trên 06 tuyến đường huyện; duy trì công tác 

kiểm tra, lập lại trật tự lòng, lề đường, vĩa hè và hành lang an toàn đường bộ, tình 

hình hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, phương tiện đò ngang về 

thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật hoạt động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.  

Về công tác quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thủ tục phê 

duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hướng Sông Hậu, thị trấn Đại Ngãi, 

tỷ lệ 1/500; phối hợp với đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Long 

Phú theo Công văn số 2600/UBND-XD, ngày 10/11/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu 

nhà ở thương mại Long Phú, thị trấn Long Phú, tỷ lệ 1/500; phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Điện lực Long Phú, xã Long 

Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500; phê duyệt nhiệm vụ và lập quy 

hoạch chi tiết Khu tái định cư ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỷ lệ 

1/500, đã tiến hành tổ chức họp dân lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết khu 

tái định cư ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, đã tổ chức lấy ý kiến được 23/23 phiếu 

đồng ý của người dân đạt tỷ lệ 100%, tiếp tục lấy ý kiến Sở Xây dựng trước khi phê 

duyệt Đồ án theo quy định; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch 

chung xã Châu Khánh, Hậu Thạnh, Tân Hưng và xã Long Phú. 

Công tác kêu gọi đầu tư tiếp tục được huyện quan tâm thực hiện. Trong năm 
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tiếp và làm việc với 10 lượt nhà đầu tư và các doanh nghiệp đến tìm hiểu như: Công 

ty trách nhiệm hữu hạn Năm Dũng Việt Nam; Công ty cổ phần Bamboo Capital; 

Công ty trách nhiệm hữu hạn cầu đường, xây dựng Nam Định; Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Thiên Ân; Công ty cổ phần đầu tư TNG HOLDINGS VIET NAM, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cát Tường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng 

Lợi, Công ty cổ phần Long Đức Group, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung 

Nam, Công ty TNHH MTV Long Thuận,... Qua đó, đã giới thiệu, cung cấp thông 

tin và tạo điều kiện đi khảo sát thực địa để thực hiện các dự án: Khu nhà ở thương 

mại Long Phú, Khu đô thị mới Nam Sông Hậu, Khu đô thị mới Đại Ngãi, Khu đô 

thị mới hướng Sông Hậu, Khu Công nghiệp Đại Ngãi, Cụm Công nghiệp Long Đức 

1, Cụm Công nghiệp Long Đức 2, Dự án sân Golf kết hợp Khu nghỉ dưỡng sinh thái 

và dự án Cảng Đại Ngãi,… 

 Công tác thu hồi đất, huyện phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và chủ đầu tư 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình trọng điểm 

được tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện, các dự án của huyện từng bước chỉnh trang 

nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; qua công tác vận động tuyên truyền, 

được người dân đồng tình và ủng hộ rất cao như: 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ ngã ba Chín Đô đến Quốc lộ Nam 

Sông Hậu: Diện tích dự kiến thu hồi 12,87 ha, dự án bao gồm thực hiện thu hồi đất 

để xây dựng công trình đường và vùng đất phụ cận; đã điều tra, khảo sát, đo đạc 

kiểm đếm 43/43 hộ gia đình, cá nhân; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư 08 đợt, đối với 43/43 hộ gia đình, cá nhân và chi trả tiền cho 39 hộ gia 

đình, cá nhân với số tiền 61 tỷ 802 triệu 791 nghìn đồng; hiện còn 04 hộ gia đình, cá 

nhân chưa nhận tiền và chưa giao mặt bằng (với diện tích 11.046,3m2 tổng số tiền 

04 tỷ 508 triệu đồng), lý do không đồng ý giá đất bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định 

số 2452/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng,…Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện đã tổ chức mời đối thoại đối với 04 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng 

ý nhận tiền bàn giao mặt bằng nhưng 04 hộ này đều vắng mặt không lý do, huyện 

đang thực hiện quy trình cưỡng chế giao đất theo quy định. 

Dự án đầu tư xây dựng Đường nối từ Quốc lộ 60 đến Quốc lộ Nam Sông Hậu: 

Dự án bao gồm thực hiện thu hồi đất để xây dựng công trình đường và vùng phụ 

cận, diện tích thu hồi 9,36 ha (không bao gồm đất công cộng, giao thông, kênh thủy 

lợi), qua đo đạc, kiểm đếm nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất và cây trồng có 01 

tổ chức (đất do UBND thị trấn Đại Ngãi quản lý) và 88 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng bởi dự án. Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 79/81 hộ gia đình và các nhân bị ảnh hưởng, với 
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số tiền 51 tỷ 160 triệu đồng, còn lại 02 hộ chưa nhận tiền do liên quan đến thủ tục 

thừa kế, có yếu tố nước ngoài, với số tiền là 01 tỷ 414 triệu đồng. Đối với các trường 

hợp xin chủ trương hỗ trợ khác, huyệnthực hiện theo Thông báo Kết luận số 692-

TB/TU ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chính sách hỗ trợ khác khi 

nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ 

Quốc lộ 60 đến Quốc lộ Nam Sông Hậu và Công văn số 2767/UBND-KT ngày 

30/11/2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ khác khi nhà nước 

thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ Quốc lộ 60 đến 

Quốc lộ Nam Sông Hậu. UBND huyện bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư, tổ chức họp lấy ý kiến dân công khai Phương án trình phê duyệt chi trả bồi 

thường theo quy định. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư phối hợp với UBND 

thị trấn Đại Ngãi  tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng cho 77 hộ gia đình, cá 

nhân đã chấp hành chủ trương, chính sách bồi thường và tự nguyện bàn giao trước 

thời hạn thực hiện dự án. 

Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt đường, thảm bê tông nhựa Đường tỉnh 

933: Hoàn thành việc đo đạc, xác định từng hộ gia đình, cá nhân, có 11 tổ chức và 

517 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Huyện đã ban hành Kế hoạch về thu hồi đất, 

điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án.Thực hiện Công văn số 

2761/UBND-XD ngày 29/11/2022 về việc xử lý khó khăn, vướng mắc một số dự án 

có khả năng vượt tổng mức đầu tư, trong đó ưu tiên triển khai đoạn từ cầu Tân Hưng  

đến Nghĩa Trang huyện Long Phú, đảm bảo triển khai trong tổng mức đầu tư được 

phê duyệt. 

Dự án đầu tư xây dựng Đường huyện 28, đã phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư, thực hiện chi trả tiền cho 88/105 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng, còn lại 17 hộ do có liên quan đến thủ tục thừa kế và hỗ trợ khác đối với 

05 hộ tỷ lệ 70% giá trị xây dựng mới nhà ở, công trình, với số tiền 981 triệu đồng, 

theo Công văn số 2654/UBND-KT ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh; huyện bổ 

sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức họp dân lấy ý kiến công 

khai, niêm yết phương án và phê duyệt chi trả cho các hộ được hỗ trợ khác và 

tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục có liên quan đến thừa kế, tiếp tục bổ sung 

phương án phê duyệt, công khai thực hiện chi trả theo quy định. 

Dự án cầu Sóc Dâu, đã chi trả tiền 12/12 hộ gia đình, cá nhân; dự án cầu Xả 

Chỉ đã chi trả 06/06 hộ gia đình, cá nhân. Riêng dự án Cống Long Phú có 03 hộ bị 

ảnh hưởng được xem xét hỗ trợ khác (do ở trên đất nhà nước quản lý) số tiền 767 

triệu đồng. 
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Dự án Cống âu Rạch Mọp trên địa bàn xã Song Phụng: đây là Dự án Công 

trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu (hạng mục Cống âu Rạch Mọp). Do 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) làm Chủ đầu tư. Đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng là Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng. Chủ đầu tư đã bàn giao mốc ranh giải phóng mặt bằng 

cho tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, có 20 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng bởi dự án với diện tích 1,34 ha. Sau khi UBND tỉnh chấp thuận cho thu hồi 

đất, UBND huyện thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng rà soát các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng bởi dự án, ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm và thông báo thu hồi đất để triển khai đến từng hộ bị ảnh hưởng và thực hiện 

các bước quy trình theo quy định. 

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thực hiện quản lý Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2022, triển khai công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, lập 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.  

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tiếp tục quan tâm thực 

hiện, cấp 13 cơ sở/13 giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện, đạt 100% so với số cơ sở phải cấp;rà soát, quản lý, xử 

lý tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích và tăng cường công tác quản lý xây 

dựng; các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích phi nông nghiệp nhưng 

chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; theo dõi, 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;xử phạt vi phạm hành chính số tiền 250 triệu 885 

nghìn 604 đồng, trong đó xử phạt vi phạm thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai 15 

cá nhân, với số tiền 32 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai, với số tiền 218 triệu 885 nghìn 604 đồng; dõi việc cải tạo mặt đất trồng lúa và 

khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường theo tinh thần Chỉ thị số 

04/CTUBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; theo dõi, quản 

lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 và Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, đã lắp đặt 11 

Pa-nô, treo 66 băng rôn, phát nhiều tờ rơi tuyên truyền các biện pháp giảm thiểu rác 

thải nhựa, hỗ trợ 90 thùng chứa rác thải công cộng cho các xã, thị trấn và 200 sọt 

đựng rác để ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ ấp phân loại rác thải tại nguồn, triển khai mô 

hình thu gom chất thải nhựa đổi lấy sản phẩm thân thiện môi trường; đồng thời mua 
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01 chiếc xe tải phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn huyện; đã hoàn 

thành 08 mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 

sử dụng theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; hỗ trợ 1.450 cây hoa kiểng cho 05 xã: 

Châu Khánh, Hậu Thạnh, Tân Hưng, xã Long Phú và xã Trường Khánh nhằm nâng 

chất tiêu chí 17 xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100% chỉ tiêu; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ đạt tiêu chuẩn môi trường 91%, đạt 

101,11% chỉ tiêu, tăng 1,68% so cùng kỳ; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt khu dân cư nông thôn, làng nghề đạt tiêu chuẩn môi trường 58,2%, đạt 

100,34%chỉ tiêu, tăng 5,43% so cùng kỳ; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại 

đạt 100% chỉ tiêu; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch 

hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải đạt 100% kế hoạch. 

Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, được thực hiện chặt 

chẽ, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Ước thu ngân sách nhà nước đến ngày 

14/11/2022 là 69 tỷ 495 triệu đồng đạt 161,24% kế hoạch tỉnh giao đầu năm 43 tỷ 

100 triệu đồng, tăng 50,65% so với cùng kỳ năm trước; ước chi ngân sách là 531 tỷ 

312 triệu đồng, đạt 97,78% kế hoạch đầu năm và bổ sung (543 tỷ 383 triệu đồng); 

tăng 1,3% so với cùng kỳ. 

Về xây dựng cơ bản, tổng mức vốn đầu tư là 229 tỷ 741 triệu đồng, huyện đã 

bố trí thực hiện thanh toán cho 15/15 dự án chuyển tiếp và triển khai thực hiện được 

80/80 dự án khởi công mới, đến nay tổng giá trị khối lượng thực hiện là 185 tỷ 300 

triệu đồng, đạt 80,66% so với kế hoạch vốn; giá trị giải ngân là 196 tỷ 618 triệu 

đồng, đạt 85,58% so với kế hoạch vốn, ước cả năm giải ngân đạt trên 98% kế hoạch. 

3. Về Văn hóa - xã hội  

Công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của nhà nước đến người dân được kịp thời, đúng mục đích và yêu cầu.Các hoạt động 

văn hóa và thông tin, tuyên truyền có nhiều tiến bộ, tổ chức nhiều hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thaochào mừng các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính 

trị quan trọng của huyện, tỉnh và cả nướcđáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Tổ chức 

thành công Đại hội Thể dục thể thao huyện Long Phú lần thứ IX năm 2022, tham dự 

và đăng cai giải Vovinam Đại hội thể dục Thể thao tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 

2022. Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức đêm biễu diễn văn hóa, 

nghệ thuật, của đoàn nghệ thuật tỉnh An Giang và tỉnh Bình Phước biễu diễn tại xã 

Trường Khánh nhằm phục vụ nhân dân ở cơ sở trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, 
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thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, tại tỉnh Sóc Trăng năm 

2022. Triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, phối hợp với Sở Thông tin 

truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng 

nhằm hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống; 

giúp người dân tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên 

và tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt tiêu chuẩn các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp 

văn hóa, cơ quan văn hóa,... Kết quả, số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa là 25.346 hộ, 

đạt 100,02% kế hoạch. Trong năm đã đầu tư xây dựng thêm 05 nhà văn hóa ấp (xã 

Trường Khánh 02, Hậu Thạnh 02 và thị trấn Long Phú 01), nâng toàn huyện có 

50/61 nhà văn hóa ấp.  

Đội Kiểm tra Liên ngành 814 huyện tổ chức kiểm tra và phối hợp Thanh tra Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 

12 đợt kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa với 60 lượt cơ sở (karaoke, 

game online), qua kiểm tra, đa số các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các điều 

kiện kinh doanh theo quy định; chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, tháo dỡ 500 pano 

quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường xã, thị trấn. Tuyên truyền vận động 01 cơ sở 

kinh doanh trò chơi trẻ em cam kết không kinh doanh máy bắn cá tại ấp Ngãi Hội 1, 

thị trấn Đại Ngãi.  

Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất 

lượng dạy và học. Kết quả, năm học 2021 - 2022, hoàn thành chương trình tiểu học 

đạt 98,27%, xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 99,92%, tốt nghiệp THPT đạt 

99,75%. Trong năm học 2022-2023 huy động được 22.088 học sinh ở các cấp học, 

đạt 100,17% kế hoạch. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được 

quan tâm thực hiện, có 34/44 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 77,27%, đạt 

100,35% kế hoạch; phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 trong nhà trường và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 

được an toàn, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được quan tâm thực hiện; tích cực 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người như Covid-19, Sốt xuất 

huyết, Tay chân miệng,... phát động phong trào thi đua nâng cao y đức trong công 

tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt phong trào thi đua Ngành y tế chung tay 

phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung thực hiện công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19theo kế hoạch và đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết,…. Tính đến ngày 

19/12/2022, toàn huyện có 192 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 178 ca so cùng kỳ và 151 
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ca mắc tay chân miệng, tăng 96 ca so cùng kỳ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

tiếp tục được quan tâm thực hiện, từ đó không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào 

trong năm. Toàn huyện có 11/11 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 

100% kế hoạch; hoàn thành tỷ lệtiêm chủng tạo miễn dịch đầy đủ cho trẻ dưới 01 

tuổitheo số lượng vắc xin đã được Sở Y tế cấp là 949/1.750 liều, đạt 54,22%, theo 

Công văn số 2746/SYT ngày 25/11/2022 về việc xác nhận hoàn thành chỉ tiêu tiêm 

vắc-xin sởi năm 2022 của huyện Long Phú; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi 

suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) giảm còn 8,64%, đạt 109,95% chỉ tiêu, thể thấp còi 

15,01%; tỷ lệ Trạm y tế có Bác sĩ phục vụ đạt 100% chỉ tiêu; tổng số giường bệnh 

250 giường, đạt 100% chỉ tiêu; tổng số Bác sĩ là 56 đạt 107% chỉ tiêu; triển khai kế 

hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán, tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tết Trung thu,... 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 95,7%, đạt 102,68% kế hoạch, tăng 

3,42% so cùng kỳ (trong đó, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc là 98,89%, 

đạt 102,26% kế hoạch; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình 87,18%, 

đạt 104,28% kế hoạch). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong 

độ tuổi 29,19%, đạt 100,14% kế hoạch, tăng 28,58% so cùng kỳ (trong đó, tỷ lệ 

người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 25,93%, đạt 100,12% kế hoạch; tỷ lệ người 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 3,26%, đạt 100,31% kế hoạch). 

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thời, đúng 

quy định, đã chi trợ cấp, tặng quà nhân dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm,…cho đối 

tượng người có công, với tổng số tiền 12 tỷ 977 triệu 937 nghìn 750 đồng; trợ cấp 

cho đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền 23 tỷ 264 triệu 460 nghìn đồng; cấp 

60.555 thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 với tổng số tiền 36 tỷ 627 triệu 528 nghìn 200 

đồng. Công tác vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở 

luôn được quan tâm chỉ đạo. Kết quả, đã xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 266 

căn, đạt 100% chỉ tiêu so với Đề án được tỉnh phê duyệt. Trong giai đoạn, năm 2021 

và 2022, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm 

cùng với sự nỗ lực của các ngành, các địa phương đã vận động các doanh nghiệp, 

mạnh thường quân, nhà hảo tâm chia sẽ những khó khăn chung, qua đó đã hỗ trợ 

xây dựng hoàn thành và bàn giao 67 căn nhà ở cho những hộ khó khăn, bức xúc về 

nhà ở, với tổng số tiền 3 tỷ 300 triệu đồng. 

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể huyện và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thăm, chúc Tết, tặng 9.158 phần quà 
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trị giá 03 tỷ 450 triệu 976 nghìn đồng cho gia đình chính sách tiêu biểu, người có 

công với cách mạng, cán bộ hưu trí, hộ nghèo,...  

Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm giảm nghèo được quan tâm triển khai 

thực hiện, trong năm đã giải quyết việc làm cho 2.688 lao động, đạt 107,52% kế 

hoạch, tăng 2,28% so năm 2021; tổ chức dạy nghề cho 349 lao động, đạt 116,33% 

kế hoạch, giảm 27,14% so với cùng kỳ (trong đó, dạy nghề tập trung 197 học viên; 

dạy nghề kèm cặp cho 152 lao động tại các cơ sở tư nhân trên địa bàn các xã, thị 

trấn); có 34 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt gấp 2,27% kế hoạch; 

tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 28,76%, đạt 100% kế hoạch. 

Công tác điều tra, rà soát, bình nghị, lập danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo 

năm 2022,toàn huyện còn 2.098/26.541hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,9%, giảm 3,27% so 

cùng kỳ (trong đó, số hộ Khmer nghèo còn 811hộ, chiếm tỷ lệ 10,69%, giảm 4,27% 

so cùng kỳ); số hộ cận nghèo 1.519/26.541 hộ, chiếm tỷ lệ 5,72%, giảm 1,88%.  

Thực hiện tín dụng ưu đãi, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

đã phát vay cho 3.359 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh 

môi trường, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, với tổng 

số tiền 103 tỷ 033 triệu đồng và cho vay các đối tượng khác theo quy định,... 

Công tác dân tộc và triển khai chính sách dân tộc tiếp tục được các ngành, địa 

phương quan tâm thực hiện và hỗ trợ kịp thời, theo quy định, tạo điều kiện cho đồng 

bào dân tộc thiểu số đầu tư, phát triển sản xuất, cụ thể như: Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn huyện. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào thiểu số tiếp tục 

được giữ vững, ổn định. 

4. Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra, 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 đồng bộ các biện 

pháp nghiệp vụ nắm chặt tình hình địa bàn, quản lý tốt các đối tượng có nghi vấn 

liên quan an ninh, triển khai các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm, đấu tranh 

trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây rối của các thế lực 

thù địch, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; xây dựng các mô hình 

phòng, chống tội phạm; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, tổ 

quốc; tổ chức tuần tra truy quét các loại tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự các ngày 

lễ, kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước trên địa bàn huyện,... Qua đó, phát hiện 35 vụ, 
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việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, giảm 02 vụ so với năm trước, điều tra làm rõ làm 

rõ 32 vụ 46 đối tượng, đạt tỉ lệ 91,43%.Tai nạn giao thông xảy ra 08 vụ, làm chết 09 

người, bị thương 03 người, giảm 01 vụ, 01 người chết, tăng 01 người bị thương so 

năm 2021. Va chạm giao thông xảy ra 01 vụ, bị thương 01 người, giảm 01 vụ, 02 

người bị thương so năm 2021. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ 

chức 767 cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông, có 3.948 lượt đồng chí tham gia, phát 

hiện và lập biên bản xử lý 1.636 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.181 phương tiện và 

662 giấy tờ có liên quan, ra quyết định xử phạt 1.543 trường hợp, với tổng số tiền 

02 tỷ 550 triệu 425 nghìn đồng; phạt cảnh cáo 81 trường hợp. 

Tập trung thực hiện Dự án dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp căn cước công dân; 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo Đề án 

06 của Chính phủ. Thực hiện việc cấp và quản lý căn cước công dân, tính đến ngày 

22/11/2022, đã trả 96.916 thẻ căn cước công dân cho người dân, đạt 83,87%. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm 

và thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã 

hội tại xã Long Phú.Triển khai thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy;tăng 

cường công tác kiểm tra về PCCC ở các hộ gia đình, hộ kinh doanh có nguy cơ cao, 

với phương châm “Phòng là chính”; rà soát lại các kế hoạch, phương án PCCC, các 

điều kiện an toàn về  PCCC tại các cơ quan, đơn vị. Tiến hành kiểm tra an toàn về 

phòng cháy, chữa cháy đối với 22.396 hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh; kết quả ban hành 27.844 kiến nghị khắc phục và có 22.396 bản cam kết thực 

hiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; tiến hành kiểm tra 07 cơ sở kinh 

doanh, phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với 03 cơ sở 

vi phạm. 

Ngành quân sự duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đúng 

theo quy định, đảm bảo thông tin thông suốt; triển khai tập huấn, huấn luyện các lực 

lượng theo kế hoạch; hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2022, đã giao 124 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao và được UBND tỉnh tặng 

cờ cho đơn vị dẫn đầu so với các huyện, thị xã, thành phố. Điều chỉnh, bổ sung hệ 

thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Hoàn thành công 

tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Hưng, thị trấn Long Phú, diễn tập phòng, 

chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã Long Phú, kết quả đều đạt loại xuất sắc. 
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Triển khai thực hiện các quy trình trong công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023. Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã đã tổ chức trao Lệnh gọi 

công dân khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh quân 

sự năm 2022 và đăng ký nghĩa vụ quân sự cho quân nhân dự bị hạng 2 theo kế hoạch. 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 cho 397/410 

đồng chí, đạt 96,82%. Tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động cấp huyện năm 

2022; Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện, giai đoạn 2017 - 2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc tổ chức các hoạt động Tết Quân - dân năm 2023, huyện đã thành lập Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức,… và xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức các hoạt động 

để phục vụ cho Tết quân - dân năm 2023 tại xã Song Phụng. 

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

tục được quan tâm triển khai thực hiện đúng quy định.Công tác tiếp công dân được 

duy trì và thực hiện thường xuyên theo quy định, tổ chức tiếp công dân 08 lượt, 08 

người (tiếp lần đầu 08 vụ việc). 

Tổ chức thành công việc bầu cử trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, 

toàn huyện có 24.501 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 100%; kết 

quả 61 đồng chí ứng cử và trúng cử, đạt tỷ lệ 100%.Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 

01 cuộc tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho các tổ hòa giải ở cơ sở có 150 lượt người 

tham dự; tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp trợ giúp pháp lý; bồi 

dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 03 xã: Trường Khánh, Hậu Thạnh và 

Long Đức được 146 người tham dự; các Tổ hoà giải cơ sở đã tiếp nhận hòa giải 251 

vụ, việc(tăng 51 vụ, việc), trong đó hòa giải thành: 215 vụ, việc đạt tỷ lệ 85,66%; 

hòa giải không thành: 36 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 14,34%, nguyên nhân hòa giải không 

thành là do các bên tranh chấp không đồng ý và có yêu cầu chuyển Tòa án giải quyết.  

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện; chỉ đạo các 

ngành thường xuyên rà soát, triển khai kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ, phần 

việc đã được giao theo Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022; tổ chức kiểm tra 

công tác cải cách hành chính, kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, mức độ am hiểu 

của công chức cấp xã theo kế hoạch đề ra; duy trì thực hiện tốt việc giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông,thực hiện niêm yết TTHC, 

thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, rà soát các trình tự thủ tục, rút 

ngắn 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường và tài nguyên 

nước, rút ngắn từ 10% - 30% lĩnh vực đất đai;đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đăng nội dung thông tin 

tuyên truyền và các bước sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện 



15 

 

tử huyện để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến; thực hiện tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tạo tài khoản, đăng ký nộp 

hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích,.. Tính đến ngày 

15/11/2022, Bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 

là 9.085/9.681 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 93,84%(hồ sơ đã giải quyết trước hạn 8.990 hồ sơ, 

đạt 98,95% và giải quyết đúng hạn là 95 hồ sơ, đạt 1,05%), số hồ sơ còn lại đang 

trong hạn giải quyết là 596, chiếm 6,16%. Duy trì sử dụng Hệ thống thông tin quản 

lý văn bản và điều hành phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc 

trên môi trường điện tử trên địa bàn theo Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 

07/11/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Tham gia Hội thi trực tuyến Cải cách hành 

chính tỉnh Sóc Trăng, kết quả, đạt giải Ba và đạt giải sáng kiến về cải cách hành 

chính hay nhất.   

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn cho Tổ Công 

nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện, kịp thời chia sẻ thông tin về công tác Chuyển 

đổi số đến các đơn vị và các xã, thị trấn, Tổ công nghệ cộng đồng qua hệ thống 

Nhóm Zalo được 22 cuộc có 450 lượt người tương tác; ứng dụng ký số qua hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các xã, thị trấn đã thành 

lập 307 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư, với 3.144 thành viên tham 

gia; tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tiếp cho người dân tiếp cận môi trường số, 

công nghệ số tại thị trấn Long Phú và thị trấn Đại Ngãi. 

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của huyện tiếp tục được quan tâm triển 

khai thực hiện theo Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 08/11/2018 của Huyện uỷ và Đề án 

tổng thể số 08-ĐA/TU, ngày 24/8/2018 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong năm 2022, 

đã thực hiện hợp nhất Đài Truyền thanh (thuộc UBND huyện) và Trung tâm Văn 

hóa Thông tin, Trung tâm Thể dục Thể thao (thuộc Phòng Văn hoá và Thông tin) 

thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh (thuộc UBND huyện), giảm 

02 đơn vị sự nghiệp, tính đến nay đã giảm được tổng số 13/11 đơn vị sự nghiệp 

công lập, đạt 118,18% so với Đề án của Huyện ủy (10 đơn vị trường học, Đội duy 

tu sữa chữa các công trình và 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phòng Văn 

hóa và thông tin); thực hiện giải thể Phòng Y tế chuyển chức năng quản lý nhà 

nước về y tế cho Văn phòng HĐND và UBND huyện (giảm 01 cơ quan hành 

chính nhà nước). Dừng thực hiện mô hình Bí thư Đảng uỷ đồng thời Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân xã, chuyển sang thực hiện mô hình Bí thư Đảng uỷ đồng thời Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã Long Phú.Giải quyết cho thôi việc 02 trường hợp theo Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 
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143/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 09 công chức, viên chức thôi việc theo nguyện 

vọng cá nhân. 

Hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch 

trong các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Phú và được Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 

23/8/2022; chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan hành chính Nhà 

nước chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ 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. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều khó khăn, thách thức,... 

Nhưng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự tập trung quản lý, điều 

hành của UBND huyện nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện Long Phú đã thực 

hiện đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Tiến độ thực hiện các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đạt sớm và khả quan. Trong đó: 

Lĩnh vực nông nghiệp và các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước được 

phục hồi, phát triển. Diện tích gieo trồng các vụ lúa và sản lượng đạt và vượt kế 

hoạch đề ra, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được triển khai có hiệu quả. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 được chỉ đạo có 

trọng tâm, trọng điểm. Giá trị sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch 

vụ được duy trì mức tăng trưởng. Thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân các nguồn 

vốn xây dựng cơ bản được thực hiện tốt. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông tin tuyên truyền có nhiều tiến bộ và đảm 

bảo theo yêu cầu. Chất lượng dạy và học tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ trường đạt 

chuẩn quốc gia đạt kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách 

cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; công tác vận động, hỗ trợ xây 

dựng hoàn thành nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Công tác phòng, chống, 

kiểm soát dịch COVID-19 và công tác tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi bổ sung, 

mũi nhắc lại cho người dân được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đạt theo yêu cầu 

đề ra. 

Các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải trong dân; cải cách hành chính, 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 được quan tâm thực hiện nghiêm 
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túc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao và 

được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu; công tác 

huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 

ở các xã được thực hiện đúng theo kế hoạch; tổ chức thành công công tác bầu cử 

Trưởng ban nhân dân ấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục 

được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo, tai nạn giao thông 

giảm so cùng kỳ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cũng 

còn một số khó khăn như: lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tuy có phục hồi nhưng còn 

chậm; chí phí đầu tư cho sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng, giá xăng dầu, phân bón, 

vật tư ở mức cao,... ảnh hưởng khá lớn trong sản xuất nông nghiệp và  kinh doanh 

trên địa bàn huyện. Công tác quản lý đất công, đất hành lang an toàn đường bộ một 

số mặt còn hạn chế; số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng mạnh so cùng kỳ. 

Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội còn nhiều vấn đề cần quan tâm, số vụ có dấu 

hiệu vi phạm hình sựtuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Hiệu quả hoạt động của 

công tác cải cách hành chính tuy được nâng cao chất lượng nhưng chưa đạt yêu cầu 

đề ra. 

Những hạn chế nêu trên là do một số nguyên nhân chủ yếu: Về khách quan là 

do ảnh hưởng thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh, việc tiêu thụ nông sản, sản 

phẩm còn khó khăn. Nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế, phụ thuộc lớn 

vào sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước cấp trên. Về chủ quan do một số ngành, địa 

phương chưa chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều 

hành của UBND huyện đã chỉ đạo ngay từ đầu năm; công tác phối hợp trong triển 

khai nhiệm vụ từng lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ và kịp thời. 

 

Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023 

 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục lãnh đạo và điều hành thực hiện mục tiêu, giải pháp theo Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện Long Phúnhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng; cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo 
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vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, 

tạo sự chuyển biến rõ nét trong sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nhằm 

nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Điều chỉnh bổ sung phương án, kế hoạch đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới. Chú trọng 

phát triển văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn 

định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

2.1. Trồng trọt: 

- Cây lúa: Tổng sản lượng lúa cả năm 182.850 tấn (trong đó: Tỷ lệ lúa đặc sản, 

lúa chất lượng cao 91,19%); 

- Cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày 2.400 ha. 

2.2. Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 29.000 con; tổng đàn gia cầm 450.000 con. 

2.3. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ, hải sản 4.900 tấn. 

2.4. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản 

đạt 165 triệu đồng. 

2.5. Thu ngân sách nhà nước 49 tỷ 500 triệu đồng. 

2.6. Tổng số trẻ em, học sinh trong độ tuổi đến lớp 20.491 học sinh (trong đó: 

Nhà trẻ 192 cháu, Mẫu giáo 2.690 cháu, Tiểu học 8.786 học sinh, Trung học Cơ sở 

6.090 học sinh, Trung học Phổ thông 2.733 học sinh). 

2.7. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 77%. 

2.8. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 100% (trong đó: Tỷ lệ 

trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 9,5%; tỷ lệ tiêm chủng tạo miễn dịch 

đầy đủ cho trẻ  dưới 01 tuổi 99%; tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ phục vụ 100%; tổng số 

giường bệnh 250 giường; tổng số bác sĩ 47 bác sĩ).  

2.9. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15% (trong đó: Tỷ lệ tham 

gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình 85,78%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đạt 

99,45%).Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi 32,35% 

(trong đó, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 28,45%, tỷ lệ người tham 

gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 3,9%). 

2.10. Giải quyết việc làm mới 2.400 lao động/năm (trong đó, lao động làm việc 

có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài 20 người).  
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2.11. Dạy nghề (kể cả tư nhân) 300 người.  

2.12. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 29,18%.  

2.13. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,5% (trong đó: Giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng 

bào dân tộc Khmer 3,5%). 

2.14. Tổng số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 25.426 hộ. 

2.15. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập 

trung đô thị là 90,50%; nông thôn là 75%;  

2.16. Môi trường: 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ được thu gom và xử 

lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 90%;   

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn, làng nghề được thu gom 

và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 56,50%;   

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường là 100%; 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại là 100%; 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được 

trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải là 100%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

Với mục tiêu phấn đấu thực hiện đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long 

Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 

16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Long Phú, Kế hoạch số 82/KH-UBND 

ngày 11/12/2020 của UBND huyện Long Phú về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2023, huyện Long Phú tập trung thực hiện đồng 

bộ các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành 

16 chỉ tiêu chủ yếu và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như sau: 

1. Tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đối khí hậu 

gắn vớixây dựng nông thôn mới. 

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện 

của vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu thị trường, phát triển 

các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị đối 

với các sản phẩm chủ lực của huyện. Đối với cây lúa bố trí canh tác 02 vụ lúa/năm 

(vụ Đông Xuân và Hè thu), sử dụng các loại giống chất lượng cao, chịu mặn; phát 

triển mạnh diện tích lúa đặc sản, lúa thơm; đưa cây màu xuống chân ruộng vụ Xuân 
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Hè; phát triển cây ăn trái đặc sản chủ lực của huyện; phát triển chăn nuôi gia súc, 

gia cầm tập trung theo mô hình trang trại; khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, 

liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị 

gia tăng; khuyến cáo người nuôi sử dụng các chế phẩm sinh học tạo ra sản phẩm 

sạch, không dư lượng kháng sinh cấm; nhân rộng các mô hình nuôi trồng thuỷ sản 

hiệu quả theo hướng công nghệ cao, bền vững, thuỷ sản sạch,...Tăng cường công tác 

quản lý, giám sát dịch bệnh, thực hiện tốt công tác kiểm tra, dự báo, phát hiện sớm 

các bệnh gây hại trên cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản nuôi trồng chủ động thực hiện 

các giải pháp phòng, chống theo hướng dẫn ngành chuyên môn;thực hiện đồng bộ 

quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.   

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên và cư dân nông thôn tích cực tham gia xây 

dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí ít cần vốn, tranh thủ các nguồn lực đề đầu 

tư có hiệu quả, phấn đấu đạt kế hoạch; thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Sóc 

Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Quyết định 902/QĐ-UBND ngày 

04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn 

mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng và xây dựng Kế hoạch để thực hiện Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025 theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 

30/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tăng cường rà soát, kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao; tổ chức gia cố, nâng cao 

các đoạn đê, bờ bao xung yếu thấp trũng, có nguy cơ tràn, sạt lở, vỡ đê gây thiệt hại 

sản xuất và ảnh hưởng môi trường; đảm bảo nước phục vụ sản xuất, cung cấp nước 

sinh hoạt cho người dân khi xảy ra khô hạn và xâm nhập mặn. Theo dõi chặt chẽ, 

thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của thời tiết để tuyên truyền cho người 

dân biết, chủ động phòng tránh. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống 

chính trị và nhân dân ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển kinh tế hợp tác, đẩy 

mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tăng cường vai trò lãnh đạo các cấp uỷ 

đảng, chính quyền và sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng 

cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác 

xã; tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, 
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chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2021-

2025; xem việc xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và tiêu thụ sản 

phẩm là động lực để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần nâng cao giá trị 

sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên. 

2. Tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và môi trường 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương (DDCI) năm 

2023;khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, 

ngành nghề tiểu thủ công nghiệp lợi thế của địa phương, gắn với bảo vệ môi trường 

và xu thế công nghiệp 4.0;khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất 

tham giacác hoạt động khuyến công;Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP,... 

Qua đó hỗ trợ, đào tạo các xã viên, hộ sản xuất về nghiệp vụ quản lý sản xuất, xây 

dựng nhãn mác hàng hoá, kết nối cung cầu như tham gia trưng bày sản phẩm OCOP 

tại hội chợ, hội nghị, hội thảo trong, ngoài tỉnh và các hoạt động xúc tiến thương mại 

khác; tạo điều kiện thuận lợi và duy trì, khuyến khích mở rộng thêm các điểm giới 

thiệu trưng bày và bán sản phẩm OCOP tại địa phương. Tiếp tục vận động nhân dân 

hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.Tăng 

cường công tác phối hợp quản lý thị trường, bình ổn giá; kiểm tra, kiểm soát, xử lý 

nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, 

không đảm bảo an toàn thực phẩm.  

Tiếp tục rà soát, lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch và thực hiện các 

quy trình thủ tục để tổ chức kêu gọi đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa 

bàn huyện theo quy định. Tổ chức lập hồ sơ thủ tục điều chỉnh tổng thể quy hoạch 

chung thị trấn Long Phú theo đúng quy định hiện hành, cần lựa chọn đơn vị tư vấn 

đủ điều kiện năng lực, nhằm đưa ra các phương án quy hoạch sát thực tế, dự báo 

được nhu cầu phát triển đô thị, có tính khả thi cao, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch 

trước thời hạn; dự toán kinh phí xác định theo thực tế công tác, kế thừa các nội dung 

đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, theo Công văn số 2600/UBND-XD ngày 

10/11/2022 của UBND tỉnh Sóc trăng về việc chủ trương điều chỉnh quy chung thị 

trấn Long Phú và hoàn thành hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Trung tâm văn hóa - thể 

thao huyện Long Phú theo Công văn số 2698/UBND-XD ngày 21/11/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Tổ chức lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung 

các xã còn lại trên địa bàn huyện. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch sử dụng đất, công tác quản lý nhà 

nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; chấn chỉnh 
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kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất công, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn 

đường bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác 

quản lý đất theo phân cấp. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ động thích 

ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục triển khai mô hình, thu gom, vận chuyển và xử lý 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ NN-PTNT và Bộ TNMT; lập báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ TNMT; kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường đúng 

luật định và kiểm tra, theo dõi việc cải tạo đất trồng lúa, khai thác đất làm vật liệu 

thông thường theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng. Phấn đấu cuối năm đạt và vượt các tiêu chí về môi trường.  

3. Tăng cường quản lý thu, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và 

sử dụng vốn đầu tư công 

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành ngân sách nhà nước; khai thác 

nguồn thu, chống thất thu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực 

hiện nghĩa vụ thuế. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm tối đa các khoản chi không cần 

thiết, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch năm 2023. 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương triển khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023; theo 

dõi chặt chẽ tình hình và đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch được giao. Tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân nhiệm trong công tác giải ngân vốn đầu 

tư công, cụ thể hoá trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện của chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát, nhằm đảm bảo chất lượng, tiến 

độ công trình.  

4. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, quan tâm chất 

lượng giáo dục và đào tạo; chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh, thực hiện 

các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân 

Về văn hóa thông tin - Truyền thanh - Thể thao, thực hiện tốt công tác thông 

tin - tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Chấp hành quy định về công tác phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theoNghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 

09/02/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và Công văn số 2534/UBND-VX, ngày 

04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng 

thông tin, hoạt động phát thanh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong tình hình 
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mới; kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, 

danh dự cá nhân, tổ chức trên không gian mạng. 

Tổ chức tốt các hoạt động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tiếp tục thực 

hiện tốt Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa hướng đến chất lượng, hiệu 

quả. Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; 

đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa, các di tích văn hóa. Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ hộ gia đình 

văn hóa đạt kế hoạch. 

Về giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2022- 2023, trong 

đó thực hiện tốt công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến lớp, đặc biệt là trẻ em 

trong độ tuổi đến nhà trẻ; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, gắn việc phát 

triển quy môtrường, lớp một cách hợp lý với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tập 

trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất ngành 

giáo dục để đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối 

với các cấp học. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm trong giáo dục. Tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để đầu tư 

trang thiết bị cơ sở vật chất và hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 

tỷ lệ 77%.   

Về lĩnh vực y tế, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, nhất là sự xuất hiện của các 

biến thể mới của COVID-19, dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,... tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, đủ liều theo khuyến cáo của 

Bộ Y tế; duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các chương trình y tế và 

bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với nông thôn mới; duy trì và nâng chất tỷ lệ xã, 

thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 100% (trong đó: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 9,5%; tỷ lệ tiêm chủng tạo miễn dịch đầy đủ cho trẻ  dưới 

01 tuổi 99%; tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ phục vụ 100%; tổng số giường bệnh 250 

giường; tổng số bác sĩ 47 bác sĩ). Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn vệ 

sinh thực phẩm.  

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến các cấp, các ngành, người lao động và 

Nhân dân. Phấn đấu, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15% (trong đó: 
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Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình 85,78%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 

bắt buộc đạt 99,45%).Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong 

độ tuổi 35,23% (trong đó, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 24,85%, tỷ 

lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 3,9%). 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách người có 

công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,…; triển khai có hiệu 

quả kế hoạch giảm nghèo và an sinh xã hội theo lộ trình và kế hoạch phê duyệt. Tiếp 

tục vận động đóng góp và triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn 

về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2023. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em và bình đẳng giới; đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, thực hiện tốt các 

chính sách giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. Phấn đấu cuối nămgiải quyết việc làm mới 2.400 lao động (trong đó, 

lao động làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài 20 người); Dạy nghề (kể 

cả tư nhân) 300 người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 29,18%; 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,5% (trong đó: Giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân 

tộc Khmer 3,5%). 

Về chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách 

hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính 

sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025. Giải quyết tốt về khiếu nại, tố cáo 

và các nhu cầu chính đáng của đồng bào, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc. 

5. Về đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo 

trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân 

dân vững chắc; tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình 

của các thế lực thù địch, hoạt động phá hoại, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề 

phức tạp, bức xúc nổi lên về tội phạm ngay từ cơ sở, nhất là trên các tuyến, địa bàn 

trọng điểm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời, đẩy mạnh 

thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong các dịp 

lễ, các sự kiện quan trọng của địa phương.  

Tiếp tục thực hiện các mặt công tác có liên quan đến Dự án dữ liệu quốc gia về 

dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; Đề án phát triển ứng 



25 

 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; quan tâm công tác 

phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 03/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm 

vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Thực hiện hoàn thành công tác tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ 2023 và các bước tuyển quân năm 2024. Chuẩn bị các nội 

dung, kế hoạch và hệ thống văn kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 

năm 2023 và tổ chức thành công Tết Quân - Dân, tại xã Song Phụng theo kế hoạch 

đề ra. 

6. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

Tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung 

ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính quyền tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Xây dựng và triển khai các kế hoạch về công tác cải cách hành chính giai đoạn và 

năm 2023. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện, chú trọng số hoá, thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử, phấn đấu cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho 

người dân. Rà soát, có giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính,....  

Xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 

của huyện. 

Tiếp tục thực hiện Chuyển đổi số theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

27/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh 

Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án số 03/ĐA-UBND 

ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 định 

hướng đến năm 2030.   

Tiếp tục triển khai có hiệu quả, đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của mọi tầng lớp xã hội. Quan tâm thực hiện tốt 

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 
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2021-2025. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội 

ngũ hòa giải viên gắn với bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của 

công tác hòa giải ở cơ sở. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập. Thực 

hiện nghiêm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư để xem xét, giải quyết kịp thời 

các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị phát sinh thuộc thẩm quyền. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị và các xã, thị trấn đánh giá tình 

hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội theo kế 

hoạch của UBND huyện, giai đoạn 2021-2026 nhằm phục vụ công tác kiểm điểm 

giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, qua đó đánh giá 

toàn diện những ưu điểm, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII. 

Trên đây là kết quả kinh tế - xã hội năm 2022 và một số nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./. 

 

 Nơi nhận:      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- VP. UBND tỉnh ST;        KT.CHỦ TỊCH 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
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