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II. Nội dung:
1. Báo cáo tóm tắt chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh,
tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số nhiệm vụ tháng 11
năm 2021 (Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh).
2. Thảo luận.
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I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 10
NĂM 2021
1. Các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh
Trong tháng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì và dự
62 cuộc họp (họp, lễ, hội nghị và làm việc) 1, giảm 3 cuộc họp (62/65) so với
tháng trước; lũy kế là 535 cuộc họp; tăng 46 cuộc họp (535/489) so với
cùng kỳ.
2. Ban hành văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh
Trong tháng, đã ban hành 1.400 văn bản, tăng 492 văn bản so tháng trước2,
tăng 467 văn bản so với cùng kỳ; lũy kế đã ban hành 10.764 văn bản, tăng
1.483 văn bản (10.764/9.281) so với cùng kỳ.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2021
1. Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Vụ lúa Thu Đông đã xuống giống được 35.363 ha, đạt 96,4% kế hoạch
(36.700 ha), hiện đã thu hoạch được 16.078 ha, năng suất trung bình đạt 5,8 tấn/ha.
Lũy kế diện tích xuống giống cả năm được 189.000 ha, đạt 99,8% kế hoạch.
Mía niên vụ 2020 - 2021: Xuống giống được 5.040 ha, đạt 101% kế hoạch
(kế hoạch 5.000 ha), giảm 14,7% so với cùng kỳ, phân bố ở huyện Phụng Hiệp,
thành phố Ngã Bảy. Hiện đã thu hoạch được 961 ha, năng suất trung bình ước đạt
100 tấn/ha, giá bán 1.200-1.600 đồng/kg (bán mía nước). Đến nay, có 314,35 ha
được Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) ký hợp đồng bao tiêu và
hỗ trợ vật tư đầu vào, thấp hơn so với cùng kỳ là 2.358,35 ha. UBND tỉnh đã làm
việc Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ để thống nhất thời gian vào vụ nhằm
tiêu thụ mía cho người dân.
1. Gồm: 27 cuộc hội nghị, cuộc họp và lễ; 11 buổi làm việc với sở, ngành và địa phương; 04 buổi
kiểm tra, khảo sát; 02 tiếp công dân; 18 buổi tiếp và làm việc với Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, địa phương.
2. Gồm: 01 Quyết định pháp quy; 1.058 Công văn, 21 Báo cáo, 02 Biên bản, 09 Giấy mời, 16 Kế hoạch, 209
Quyết định, 20 Thông báo, 30 Tờ trình, 25 Ban Chỉ đạo và 12 văn bản hành chính khác; Văn phòng UBND tỉnh
đã phát hành 17 Thông báo về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các hội nghị, cuộc họp, buổi
làm việc với các sở, ngành, địa phương.
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Diện tích rau màu: Xuống giống được 25.603 ha, đạt 107,6% so kế hoạch
(kế hoạch 23.800 ha); trong đó, rau màu các loại là 22.883 ha, cây bắp 2.115 ha.
Lũy kế đã thu hoạch được 23.164 ha, trong đó cây bắp là 2.000 ha; tổng sản
lượng ước đạt 301.132 tấn, đạt 97,3% kế hoạch, tăng 14,1% so cùng kỳ (bằng
37.271 tấn).
Tổng diện tích cây ăn trái 43.319 ha, đạt 100,3% kế hoạch (kế hoạch là
43.174 ha), tăng 4,2% so với cùng kỳ. Trong đó: cây có múi là 13.369 ha, xoài
3.124 ha, mít 8.323 ha, mãng cầu 690 ha, khóm 2.908 ha, cây khác 15.005 ha.
Tổng sản lượng đạt 466.115 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, đàn gia súc, gia cầm được hộ dân
phát triển tái đàn. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có: đàn heo 126.626 con, tăng
6,1% so với cùng kỳ; đàn trâu 1.507 con, tăng 3,9% so với cùng kỳ; đàn bò 3.600 con,
giảm 1,4% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 4,5 triệu con, tăng 1,4% so cùng kỳ.
Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ,
kiểm tra vệ sinh thú y, trong quá trình kiểm tra không phát hiện sản phẩm không
đảm bảo vệ sinh thú y3.
Diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh được 7.948 ha, đạt 98% so kế hoạch
(kế hoạch 8.100 ha), tăng 2,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản được
59.733 tấn, đạt 74,7% so kế hoạch (kế hoạch 80.000 tấn), tăng 1,8% so với
cùng kỳ. Trong đó: sản lượng khai thác được 2.251 tấn, tăng 1,1% so cùng kỳ;
sản lượng nuôi trồng được 57.483 tấn, tăng 1,8% so cùng kỳ.
Chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai trên
địa bàn tỉnh; tổ chức trực ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn 24/24; tăng cường quản lý, sử dụng vật tư phương tiện, trang thiết bị
phòng, chống thiên tai. Tổng thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay là 5,46 tỷ
đồng; giảm 1,35 tỷ đồng4.
Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002,
Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật
Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ và
hướng dẫn người dân thực hiện sản xuất, kinh doanh theo mô hình chuỗi cung
ứng thực phẩm an toàn. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện
các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 34/51 xã đạt
3
Toàn tỉnh hiện có 20 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (trong đó có 13 sơ cở giết mổ gia súc, 04 cơ sở giết
mổ gia cầm, 03 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm).
4
- Sạt lở: 30 điểm sạt lở (huyện Châu Thành 27 điểm, thành phố Ngã Bảy 03 điểm). Chiều dài sạt lở: 737 m,
diện tích mất đất 4.457 m2, ước thiệt hại 2,45 tỷ đồng.
- Dông lốc: Nhà sập 14 căn, tốc mái 63 căn, tốc mái 02 phòng học, 01 xưởng sản xuất, hư 01 trạm biến điện,
ước thiệt hại: 2,9 tỷ đồng; giảm 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ; ước thiệt hại công trình công cộng: 100
triệu đồng.

3

chuẩn nông thôn mới, chiếm 66,67%, 05 xã nông thôn mới nâng cao (xã Đại Thành
và xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy; xã Thạnh Xuân và xã Trường Long Tây,
huyện Châu Thành A; xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh) và 03 đơn vị cấp huyện
đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Ngã Bảy,
thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A).
2. Về công nghiệp, đầu tư, xây dựng
Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được 2.420 tỷ đồng, tăng 23,5% so
với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ5. Lũy kế thực hiện được 22.758
tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ6 và đạt 71,7% kế hoạch (kế hoạch 31.720 tỷ đồng).
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,4% so với tháng trước và tăng
5,3% so với cùng kỳ; Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,5%
so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối
điện, khí đốt tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,3% so với cùng kỳ; ngành
cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,1% so với tháng trước và tăng
3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng, chỉ số IIP tăng 3,1% so với
cùng kỳ7, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3% so với cùng kỳ;
ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,8% so với cùng kỳ; ngành cung cấp
nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,4% so với cùng kỳ.
Về phát triển doanh nghiệp: Có 32 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
(giảm 57% so với cùng kỳ), với tổng số vốn 1.087 tỷ đồng (giảm 79% so với
cùng kỳ); 01 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (giảm 88,9% so với cùng kỳ),
tổng số vốn là 2 tỷ đồng; 03 doanh nghiệp giải thể (giảm 40% so với cùng kỳ),
với tổng vốn 15,2 tỷ đồng (giảm 97% so với cùng kỳ). Lũy kế có 435 doanh
nghiệp đăng ký thành lập mới (giảm 37% so với cùng kỳ), với tổng số vốn 2.825
tỷ đồng (giảm 67% so với cùng kỳ); có 104 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động
(tăng 13% so với cùng kỳ), với tổng vốn 467 tỷ đồng (tăng 47% so với cùng kỳ); có
59 doanh nghiệp giải thể (giảm 48% so với cùng kỳ) với tổng vốn 70,9 tỷ đồng
(giảm 90% so với cùng kỳ).
Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, Tỉnh cũng đã thực hiện nhiều biện
pháp nới lỏng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã hoạt động trở lại trong giữa tháng 9 hoặc đầu tháng
10/2021, doanh nghiệp cũng chủ động tăng sản lượng sản xuất, để kịp thời hoàn thành các hợp đồng còn tồn động
do bị ảnh hưởng dịch trước đó. Bên cạnh đó, tăng một phần là do Công ty TNHH MTV Masan HG mới đầu tư
hoàn thành đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất mì, phở, miến, bún, cháo ăn liền với công suất thiết kế 38.000
tấn/năm và Công ty TNHH UNIPAX VỊ THANH mới hoạt động trong những tháng gần đây, sản phẩm chính là
nón các loại với công suất thiết kế 6 triệu sản phẩm/năm. Vì vậy, ước giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng
cao so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.
6
Tình hình sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh: Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm,
được 13.752 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ; Ngành sản xuất đồ uống giá trị sản xuất được 2.898 tỷ đồng, tăng
24,8% so với cùng kỳ; Ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất được 1.883 triệu đồng, tăng 50,1% so với
cùng kỳ; Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch bệnh nên giá trị sản xuất một số ngành giảm so với cùng kỳ như: Giá trị
sản xuất ngành SX trang phục được 252 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ; sản xuất giày dép được 2.839,9 tỷ
đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ; sản xuất thuốc, hóa dược liệu được 2.953 tỷ đồng, giảm 19,1% so với cùng kỳ.
Vì vậy, giá trị sản xuất 10 tháng năm 2021 tăng không cao so với cùng kỳ.
7
Do từ đầu năm đến nay có một số doanh nghiệp mới đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động ổn định, nên đã
làm chỉ số IIP tăng so với cùng kỳ.
5
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Về thu hút đầu tư trong nước: Trong tháng có 02 dự án ngoài khu, cụm công
nghiệp được cấp chủ trương đầu tư, với tổng số vốn 2.824 tỷ đồng. Lũy kế, toàn
tỉnh có 39 dự án đầu tư (tăng 34,5% so với cùng kỳ), với tổng số vốn là 6.365 tỷ
đồng (tăng 93,5% so với cùng kỳ), tạo việc làm cho 3.524 lao động (giảm 26,8%
so với cùng kỳ). Trong đó, có 37 dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp, với
số vốn 6.027 tỷ đồng; 02 dự án trong khu, cụm công nghiệp, với số vốn là 337
tỷ đồng. Lũy kế từ trước đến nay, toàn tỉnh có 406 dự án đầu tư với tổng mức
đầu tư 136.727 tỷ đồng (342 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp với số vốn là
46.516 tỷ đồng, 02 dự án trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
với số vốn là 40 tỷ đồng và 61 dự án trong khu công nghiệp với tổng số vốn là
90.206 tỷ đồng).
Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Lũy kế từ đầu năm đến nay cấp mới
02 dự án FDI với tổng số vốn là 5,9 triệu USD; thu hồi 05 dự án với tổng số vốn
83 triệu USD. Lũy kế từ trước đến nay có 29 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký
608 triệu USD.
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện được 1.351 tỷ đồng, tăng
7,4% so với tháng trước8, giảm 27% so với cùng kỳ. Lũy kế, thực hiện được
14.592 tỷ đồng, đạt 84,8% kế hoạch, giảm 17,5% so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 31/10/2021, tổng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phân bổ
chi tiết cho các dự án là 2.616 tỷ đồng; tổng khối lượng thực hiện là 1.617 tỷ đồng,
đạt 61,8% kế hoạch, thấp hơn 6,6% so với cùng kỳ; giá trị giải ngân 1.594 tỷ đồng,
đạt 60,9% kế hoạch, thấp hơn 7,3% so với cùng kỳ.
3. Về thương mại, giá cả, dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 3.586 tỷ đồng, tăng
20,3% so với tháng trước và tăng 1,3% so với cùng kỳ; trong đó: Doanh thu bán lẻ
hàng hóa thực hiện được 2.853 tỷ đồng, tăng 11,7% so với tháng trước, tăng 5% so
với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 533 tỷ
đồng, tăng 49,2% so với tháng trước, tăng 2,8% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ
khác thực hiện được 199 tỷ đồng, tăng 196,7% so với tháng trước, 34,3% so với
cùng kỳ. Lũy kế thực hiện được 34.320 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch (kế hoạch
42.500 tỷ đồng), tăng 3,7% so với cùng kỳ; trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa
thực hiện được 26.958 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ lưu
trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 4.882 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ;
Doanh thu dịch vụ khác thực hiện được 2.480 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ.

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các hoạt động sản xuất từng bước được nới lỏng trở về trạng thái
bình thường mới. Các công trình, dự án đầu tư được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành từ đây đến cuối năm. Do dó,
giá trị thực hiện vốn đầu tư trong tháng tới sẽ tăng.
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Tổng doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi thực hiện được 61 tỷ đồng, tăng
41,3% so với tháng trước và giảm 39,8% so với cùng kỳ, lũy kế thực hiện được
782 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ.
Về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển được 331 nghìn tấn hàng hóa các loại9,
tăng 73,8% so với tháng trước và giảm 42,9% so với cùng kỳ, lũy kế vận chuyển
được 4.201 nghìn tấn hàng hóa các loại 10, giảm 22,1% so với cùng kỳ.
Về vận chuyển hành khách: Vận chuyển được 1.323 nghìn lượt hành
khách, tăng 54,9% so với tháng trước11 và giảm 46,2% so với cùng kỳ. Lũy kế
vận chuyển được 21.463 nghìn lượt hành khách, giảm 16,3% so với cùng kỳ 12.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu thực hiện được 75 triệu USD, tăng 0,9%
so với tháng trước và giảm 16,7% so với cùng kỳ, trong đó: xuất khẩu thực hiện
được 49 triệu USD, tăng 44,7% so với tháng trước13 và giảm 18,9% so với
cùng kỳ; nhập khẩu thực hiện được 26 triệu USD, giảm 35,1% so với tháng trước
và giảm 12,4% so với cùng kỳ. Lũy kế thực hiện được 781 triệu USD, đạt 72,2%
kế hoạch, giảm 5,9% so với cùng kỳ, trong đó: xuất khẩu thực hiện được 455
triệu USD, đạt 61,9% kế hoạch, giảm 7,5% so với cùng kỳ; nhập khẩu thực hiện
được 288 triệu USD, đạt 102,4% kế hoạch, giảm 0,1% so với cùng kỳ.
4. Về tài chính, ngân sách
Tổng thu ngân sách Nhà nước được 458 tỷ đồng, lũy kế 9.175 tỷ đồng,
đạt 83,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa được 120 tỷ đồng,
lũy kế 3.427 tỷ đồng, đạt 81,5% dự toán HĐND tỉnh giao.
Tổng chi ngân sách địa phương 934 tỷ đồng, lũy kế 6.458 tỷ đồng, đạt
67% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Chi xây dựng cơ bản 456 tỷ đồng,
lũy kế 2.754 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán HĐND tỉnh giao; Chi thường xuyên 478
tỷ đồng, lũy kế 3.445 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán HĐND tỉnh giao.
Chỉ đạo tăng cường quản lý, điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2021,
trong đó chỉ đạo tăng cường quản lý, chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả
và đảm bảo nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, không để
Trong đó: Đường bộ thực hiện được 74 nghìn tấn, tăng 33,44% so với tháng trước, giảm 0,7% so với cùng kỳ;
Đường sông thực hiện được 257 nghìn tấn, tăng 90,4% so với tháng trước, giảm 49,2% so với cùng kỳ.
10
Trong đó: Đường bộ thực hiện được 848 nghìn tấn, tăng 22,6% so với cùng kỳ; Đường sông thực hiện
được 3.353 nghìn tấn, giảm 28,7% so với cùng kỳ.
11
Trong đó: Đường bộ vận chuyển được 115 nghìn lượt hành khách, so với thực hiện tháng trước khối
lượng vận chuyển, luân chuyển tăng rất cao do một số cơ sở được phép hoạt động trở lại và so với cùng kỳ năm
trước giảm 59,2% so với cùng kỳ; Đường sông vận chuyển được 1.212 nghìn lượt hành khách, tăng 46,7% so với
tháng trước và giảm 44,5% so với cùng kỳ.
12
Trong đó: Đường bộ thực hiện được 3.407 nghìn lượt hành khách, giảm 22,8% so với cùng kỳ; Đường
sông thực hiện được 18.056 nghìn lượt hành khách, giảm 14,9% so với cùng kỳ.
13
Hiện nay, dịch bệnh được kiểm soát tốt và đang từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch hướng tới
trở lại trạng thái bình thường mới. Các doanh nghiệp trên địa bàn đa số đã thực hiện tái hoạt động sản xuất, công
nhân cũng bắt đầu trở lại làm việc tại các doanh nghiệp. Do đó, dự đoán giá trị xuất khẩu có thể sẽ tăng cao
trở lại.
9
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phát sinh tình trạng chậm, nợ chế độ chính sách trên địa bàn; chủ động rà soát,
sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự
cần thiết, cấp bách và các nhiệm vụ chi chưa thực hiện do ảnh hưởng của tình
hình dịch bệnh COVID-19 trong trường hợp ngân sách không đảm bảo nguồn
lực để cân đối.
Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên toàn địa bàn đạt 16.353
tỷ đồng, tăng trưởng 0,7% so với cuối tháng trước, tăng trưởng 2,3% so với cuối
năm 2020. Tổng dư nợ toàn địa bàn đạt 28.420 tỷ đồng, tăng trưởng 0,5% so với
cuối tháng trước, tăng trưởng 6,2% so với cuối năm 2020. Nợ quá hạn đến ngày
30/9/2021 là 789 tỷ đồng, chiếm 2,8% trên tổng dư nợ; nợ xấu là 405 tỷ đồng,
chiếm 1,4% trên tổng dư nợ; nợ xấu toàn địa bàn vẫn được kiểm soát ở mức
an toàn theo mục tiêu đề ra.
5. Về văn hóa - xã hội
Thực hiện tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phục vụ các ngày lễ, kỷ
niệm của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ
đạo tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về các hoạt động chỉ đạo, điều
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của địa phương, đặc biệt là công
tác phòng, chống COVID-19,…
Trong tháng toàn tỉnh không có khách tham quan du lịch. Lũy kế đón
116.620 lượt khách, giảm 24,4% so với cùng kỳ; tổng thu đạt 49,6 tỷ đồng, giảm
23,7% so với cùng kỳ.
Phê duyệt danh sách chuyên gia nước ngoài đủ điều kiện hỗ trợ thủ tục
nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh (trong tháng là 19 chuyên gia, lũy kế là 198
chuyên gia). Tính đến tháng 10, giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho
11.752 lao động, đạt 78,3% kế hoạch (kế hoạch 15.000 lao động).
Trợ cấp thường xuyên cho 34.449 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với số
tiền 25,48 tỷ đồng. Lũy kế trợ cấp thường xuyên cho 340.759 lượt đối tượng
bảo trợ xã hội với số tiền 145,63 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ,
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ,
Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh. Tính đến
ngày 14/10/2021, Tỉnh đã giải quyết hồ sơ hỗ trợ cho 2.455 doanh nghiệp/hộ
kinh doanh và 86.789 người, với số tiền là 88,9 tỷ đồng. Đồng thời, Tỉnh đã hỗ
trợ cho các đối tượng đặc thù là 8.272 người, với tổng số tiền 7,8 tỷ đồng (bao
gồm hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và chi hỗ trợ tiền ăn
cho hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng trong
khu phong tỏa). Bên cạnh đó, Tỉnh hỗ trợ, tổ chức đón 214 công dân của tỉnh
Hậu Giang từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có nguyện vọng trở
về địa phương, lũy kế đã đón 236 công dân của Tỉnh.
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Tập trung cho công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân,
nhất là tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 31/10/2021, ghi nhận 1.408 ca
mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh (trong đó số ca mắc là người về từ ngoài tỉnh
tính từ ngày 01/10/2021 đến 31/10/2021 là 526 ca); tổng số ca được điều trị
khỏi là 928 ca; tử vong 03 ca; tổng số ca đang được cách ly điều trị là 475 ca.
Tỉnh triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hình thức vắc xin
nhận về đến đâu sẽ phân bổ ngay xuống các điểm tiêm để triển khai tiêm vắc xin
cho người dân theo các nhóm đối tượng quy định, ban hành Kế hoạch phát
động phong trào thi đua Tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 mũi 1 cho
đối tượng 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Tỉnh được Bộ Y tế
phân bổ 400.000 liều vắc xin Vero Cell). Tính đến cuối ngày 31/10/2021, đã
tiêm được 599.969 liều/678.896 liều vắc xin đã nhận (trong đó vắc xin Vero Cell
đã tiêm được 331.311 liều/400.000 liều, đạt 82,8%), tổng số người dân Hậu
Giang đã được tiêm vắc xin là 506.032 người (trong đó có 93.937 người đã
tiêm đủ 2 mũi; 412.095 người mới tiêm mũi 1), đạt tỷ lệ 94,38% trên tổng dân số
tỉnh Hậu Giang từ 18 tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm chủng (536.163 người).
Khám, chữa bệnh 105.850 lượt người, lũy kế: 1,31 triệu lượt, đạt 69,25% kế
hoạch, giảm 19,66% so với cùng kỳ; trong tháng không có ca mắc mới bệnh sốt
xuất huyết, lũy kế 54 ca, giảm 58 ca so với cùng kỳ; không có ca mắc mới bệnh
tay chân miệng, lũy kế 386 ca, tăng 210 ca so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ bảo
hiểm y tế chiếm 78,4% dân số (tính đến 31/10/2021).
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022 ứng phó
với dịch COVID-19, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Tiếp tục triển khai hoạt động dạy và học trực tuyến.
Tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ xét duyệt 08 đề tài, lũy kế đã
tổ chức xét duyệt 14 đề tài, dự án; nghiệm thu 05 đề tài; thẩm định kinh phí 03
đề tài; kiểm tra tiến độ 14 đề tài, dự án.
6. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng
Về công tác thanh tra: thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành,
giảm 149 cuộc so với cùng kỳ, lũy kế thực hiện 842 cuộc thanh tra; nội dung chủ
yếu trên các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, tài
nguyên và môi trường, xây dựng, công thương. Kết quả thanh tra, kiểm tra: Số
cuộc đã ban hành kết luận 03 cuộc; số tổ chức được thanh tra, kiểm tra 09 đơn vị;
số cá nhân được thanh tra, kiểm tra 03 cá nhân; tồn chuyển sang tháng sau 06
cuộc thanh tra; Thực hiện 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thu hồi
53,86 triệu đồng; Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo 02 (đã
thực hiện xong).
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Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp
61 lượt với 69 người. Tổng số đơn tiếp nhận trong tháng là 164 đơn (tăng 92 đơn
so với cùng kỳ), lũy kế là 611 đơn. Kết quả xử lý: trong đó có 83/164 đơn thuộc
thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước (23 đơn khiếu nại;
58 đơn phản ánh, kiến nghị; 02 đơn tố cáo). Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền
giải quyết là 107 đơn (tồn kỳ trước chuyển sang 24 đơn, phát sinh 83 đơn), đã
giải quyết 78/107 vụ, đạt tỷ lệ 72,9%; còn 29 vụ (trong hạn) giải quyết trong
tháng sau.
Về công tác phòng, chống tham nhũng: thực hiện 03 cuộc (tháng trước
chuyển sang 01 cuộc), lũy kế thực hiện 18 cuộc. Đã ban hành kết luận thanh tra
01/3 cuộc, tồn chuyển sang tháng sau 02 cuộc.
7. Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền
Chỉ đạo hoàn chỉnh các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp
chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định.
Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa
giới đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 869/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang.
Phê duyệt Phương án và Quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị
bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy cơ sở 02 tại Trung đoàn Bộ binh 114 (eBB114)
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; giải thể Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân
COVID-19 Phụng Hiệp cơ sở 02 tại Trường Đại học Cần Thơ (Khu Hoà An).
Đánh giá, xếp loại người đại diện, người quản lý doanh nghiệp năm 2020;
cử 85 viên chức ngành y tế tham gia thi thăng hạng do Bộ Y tế tổ chức.
8. Về quốc phòng - an ninh
Chỉ đạo tổ chức, hoàn thành công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện:
Châu Thành và Châu Thành A.
Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy,
chữa cháy (04/10/2021) và Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy phù hợp với
tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong tháng, không
xảy ra cháy nổ; lũy kế xảy ra 02 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 1,16 tỷ đồng,
giảm 03 vụ so với cùng kỳ.
Trong tháng, phát hiện 22 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 03 vụ so với
tháng trước, đã điều tra làm rõ 20/22 vụ (đạt 90,9%), bắt, xử lý 27 đối tượng;
lũy kế phát hiện 249 vụ, giảm 21 vụ so với cùng kỳ; bắt và xử lý 511 đối tượng, tỷ
lệ điều tra làm rõ đạt 95,2%. Triệt phá 09 điểm tệ nạn xã hội có 46 đối tượng
tham gia, giảm 05 điểm, giảm 19 đối tượng so với tháng trước.
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Toàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông (đường bộ), làm chết 02
người, bị thương 06 người. So với tháng trước: số vụ tăng 04, số người chết
tăng 01, số người bị thương tăng 06. So với cùng kỳ: số vụ tương đương, số người
chết giảm 04, số người bị thương tăng 06. Lũy kế, toàn tỉnh xảy ra 43 vụ tai nạn
giao thông, làm chết 36 người, bị thương 15 người; so cùng kỳ, số vụ giảm 09, số
người chết giảm 02, số người bị thương giảm 05.
Đánh giá chung:
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, có trọng
tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, sự vào cuộc
của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng
doanh nghiệp, Tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, hầu hết các
hoạt động của nền kinh tế được phép hoạt động trở lại do đó tình hình kinh tế
- xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 có nhiều chuyển biến tích cực:
- Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định,
đảm bảo tiến độ mùa vụ. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản vẫn đáp ứng nhu
cầu thị trường tiêu thụ trong tỉnh.
- Trong tháng 10, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phục hồi trở lại và
có sự tăng trưởng so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với
tháng trước. Mặc dù bị ảnh hưởng hoạt động do thực hiện các biện pháp giãn
cách xã hội nhưng nhìn chung trong 10 tháng 2021, giá trị sản xuất công nghiệp,
chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có
tăng trưởng so với cùng kỳ.
- Các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và dịch vụ kho bãi từng
bước được hoạt động trở lại, doanh thu vận tải tăng so với tháng trước (tăng
41,3%).
- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt cao (đạt 83,3% dự toán HĐND tỉnh giao).
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng so với tháng trước (tăng 7,4%).
- Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời và theo
đúng quy định.
- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền tiếp tục được tăng cường và
được triển khai linh hoạt, hiệu quả, bám sát chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh,
đặc biệt là trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.
- Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.
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Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến
phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc phân
phối các mặt hàng nông sản gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ và giá cả nhiều loại
nông sản giảm nhiều so với cùng kỳ, việc liên kết bao tiêu nông sản trên địa bàn
còn hạn chế. Các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh tạm ngưng hoạt động hoặc
hoạt động không hết công sức nên việc tiêu thụ một số sản phẩm nông sản, thủy
sản gặp nhiều khó khăn. Tình hình xuất khẩu thủy sản chưa có nhiều chuyển biến
tích cực dẫn đến thị trường tiêu thụ giảm mạnh, làm ngưng trệ chuỗi cung ứng
thực phẩm phục vụ cho xuất khẩu cũng như tiêu thụ nội địa. Tổng kim ngạch
xuất, nhập khẩu trong tháng 10 và 10 tháng năm 2021 đều giảm so với cùng kỳ.
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ.
Giải ngân vốn thấp và chưa đạt yêu cầu. Tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu
chí so với tháng trước. Số lượng người dân tỉnh Hậu Giang làm việc và sinh sống
tại các tỉnh, thành khác trở về Tỉnh rất cao, phát sinh nhiều vấn đề trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và
an ninh trật tự.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 11 NĂM 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban,
ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ
trọng tâm như sau:
1. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống
dịch COVID-19, triển khai quyết liệt, hiệu quả, linh hoạt các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban
Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa
phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành cao nhất
các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch
số 171/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất kinh
doanh tỉnh Hậu Giang; các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế trong tình hình
mới đến cuối năm 2021; Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày
09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
trong bối cảnh dịch COVID-19, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu
nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
3. Về lĩnh vực kinh tế
Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh
hợp lý kế hoạch sản xuất nông nghiệp để đảm bảo việc sản xuất đạt hiệu quả
trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung chỉ đạo theo dõi
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diện tích vụ lúa Thu Đông đã xuống giống, đẩy mạnh sản xuất rau màu, đẩy nhanh
quy mô sản xuất và tăng trưởng chăn nuôi gia cầm, gia súc các loại. Chủ động
phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quản lý chặt chẽ chất lượng
giống, vật tư phục vụ sản xuất.
Theo dõi, nắm chắc tình hình sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ, sản lượng
nông sản đến kỳ thu hoạch để hỗ trợ kết nối tiêu thụ, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời
việc thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông sản.
Chủ động thực hiện công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn
trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh sản xuất gắn với
thích ứng biến đổi khí hậu.
Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối cung cầu
hàng hóa; ưu tiên kết nối thị trường tiêu thụ trong nước, bảo toàn đơn hàng đã
được ký kết. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, kênh
thương mại trực tuyến do các tổ chức nước ngoài triển khai để hỗ trợ doanh
nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm thị trường mới thay thế các
thị trường truyền thống. Chú trọng xúc tiến thương mại thông qua hình thức
mới như ứng dụng thương mại điện tử, kết nối số.
Tăng cường công tác đánh giá dự báo, cung cấp kịp thời các thông tin về
tình hình thị trường, các chính sách, rào cản trong xuất nhập khẩu của các thị
trường trên các kênh truyền thông cho doanh nghiệp nắm bắt để chủ động điều
chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả.
Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông vận tải
đường bộ và đường thủy hoạt động; đảm bảo vận chuyển, lưu thông hàng hóa
thông suốt trên địa bàn tỉnh, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm,
nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của Nhân dân, nhất là tại những khu vực
phong tỏa, giãn cách.
Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh.
Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2021, phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt từ 95% đến 100% kế hoạch
vốn được giao đầu năm. Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để huy động
tối đa các nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa các
dự án đầu tư vào hoạt động, nhất là các công trình trọng điểm đầu tư công. Hoàn
chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2022. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đề
xuất quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp;
tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ. Đôn đốc các chủ đầu tư khởi công,
triển khai thực hiện kịp thời các dự án quan trọng, có tác động lan tỏa, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội.
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Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030,
định hướng đến năm 2050.
4. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các
ngày lễ, kỷ niệm với hình thức phù hợp, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
Tập trung, chủ động làm tốt công tác thông tin, truyền thông trong tình hình mới,
đặc biệt là công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, chính sách
an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong
bối cảnh dịch COVID-19,…
Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, tuyển dụng và cung ứng lao động; hỗ trợ
người lao động của tỉnh Hậu Giang đi làm việc tại các tỉnh, thành khác do ảnh
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đã trở về địa phương có nhu cầu học nghề, giới
thiệu việc làm. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trong điều kiện bình thường mới.
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Quan tâm bổ sung,
tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, xây dựng kế hoạch thực hiện
Đề án cơ sở vật chất giáo dục mầm non, phổ thông và xây dựng trường đạt chuẩn
quốc gia đến năm 2025.
Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động,
hạn chế tối đa số ca mắc mới, không để dịch bệnh lớn xảy ra; từng bước kiểm soát
các yếu tố có hại đến sức khỏe liên quan đến môi trường, an toàn thực phẩm,
lối sống và hành vi của người dân. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác
truyền thông - giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi của
người dân trong việc chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân
và cộng đồng, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19.
Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 để chủ động tiêm ngay
sau khi Tỉnh được phân bổ vắc xin; Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng
COVID-19 cho công nhân đang hoạt động trong các doanh nghiệp, ưu tiên cho
lao động trong các khu, cụm công nghiệp; các công trình đầu tư công trọng điểm;
các đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng và quá trình tiêu thụ nông sản của
địa phương.
Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối kinh doanh trên các nền tảng
thương mại điện tử.
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5. Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền
Tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
(PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Triển khai hiệu quả việc
chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.
Chủ động chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp
cuối năm 2021) HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định.
6. Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng, chống tham nhũng
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Bảo đảm
giữ vững quốc phòng, an ninh; chuẩn bị sẵn sàng phương án tăng cường cho
công tác phòng, chống dịch và phòng, chống thiên tai khi có yêu cầu. Chủ động
phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ,
nhất là tại địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, tại các khu cách ly và khu, cụm
công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ động thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi
công dân nhập ngũ năm 2022.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chuyên đề về phòng, chống tội phạm và
vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn. Kiềm chế và kéo giảm tội phạm về
trật tự xã hội. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý
ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tiếp tục thực hiện công tác thu nhận hồ sơ
cấp căn cước công dân và làm sạch dữ liệu dân cư.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân trong việc giải thích,
hướng dẫn, xử lý đơn thư, công tác thẩm tra, xác minh đảm bảo tính chính xác,
khách quan, đúng bản chất vụ việc, báo cáo đề xuất kịp thời, đúng quy định
pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng
trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp
công dân theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh
mới; những vụ việc tồn đọng, phức tạp không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh,
chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục xử lý và phản hồi kịp thời theo quy định các thông tin, phản ánh
của người dân trên Hệ thống phản ánh hiện trường (Hau Giang App) và các
phản ánh của công dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (do Văn phòng
Chính phủ chuyển).
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Trên đây là Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ tháng 11 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NCTH.TP
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