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I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 5
NĂM 2022
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 66
cuộc họp (họp, lễ, hội nghị và làm việc)1, không tăng so với tháng trước; lũy kế là
284 cuộc họp, tăng 55 cuộc họp (284/229) so với cùng kỳ.
2. Ban hành văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh
Trong tháng, đã ban hành 1.070 văn bản, giảm 09 văn bản so tháng trước2,
giảm 355 văn bản (1.070/1.425) so với cùng kỳ; lũy kế đã ban hành 4.938 văn bản,
giảm 255 văn bản (4.938/5.193) so với cùng kỳ.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 NĂM 2022
1. Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Lúa Đông Xuân: Hiện đã thu hoạch dứt điểm 76.626 ha, đạt 100% diện tích
xuống giống, năng suất trung bình ước đạt 7,8 tấn/ha, giảm 0,5% so với cùng kỳ3,
sản lượng đạt 596.228 tấn, giảm 1% so với cùng kỳ; giá lúa tăng hơn so với
đầu vụ 100 - 200đ/kg.
Lúa Hè Thu: Xuống giống được 71.234 ha, đạt 94,3% kế hoạch (kế hoạch
75.500 ha), tăng 12,4% so với cùng kỳ4. Hiện lúa đang ở giai đoạn mạ đến trổ chín,
phân bổ chủ yếu ở huyện: Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy và thành phố
Vị Thanh.
Mía niên vụ 2021 - 2022: Xuống giống được 3.842 ha, đạt 96% kế hoạch (kế
hoạch là 4.000 ha), giảm 23,8% so với cùng kỳ, phân bổ ở huyện Phụng Hiệp và
thành phố Ngã Bảy, mía đang ở giai đoạn đẻ chồi, phát triển thân lá.
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Gồm: 35 cuộc hội nghị, cuộc họp và lễ (họp giao ban trực tuyến 02 cuộc; họp chuyên đề 33 cuộc
trực tiếp); 04 buổi kiểm tra, khảo sát; 08 buổi đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trực tiếp; 19
buổi tiếp và làm việc với Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, địa phương (09 trực tuyến; 10 trực tiếp).
2
Gồm: 05 văn bản quy phạm pháp luật, 671 Công văn, 33 Báo cáo, 03 Biên bản, 30 Kế hoạch, 200
Quyết định, 45 Thông báo, 26 Tờ trình, 01 Chương trình và 56 văn bản hành chính khác; Văn phòng UBND tỉnh
đã phát hành 16 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.
3
Nguyên nhân năng suất giảm do trong tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây
đổ ngã diện tích lúa Đông Xuân trong giai đoạn trổ chín đến thu hoạch.
4
Nguyên nhân do lịch thời vụ gieo sạ sớm hơn cùng kỳ để chủ động ứng phó trước bất lợi của thời tiết,
nguồn nước và xâm nhập mặn, đồng thời đảm bảo thực hiện sản xuất vụ lúa Hè Thu đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra.
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Diện tích rau màu các loại: Xuống giống được 18.185 ha, đạt 71,3% kế
hoạch (kế hoạch 25.500 ha), tăng 12,7% so với cùng kỳ; trong đó, cây rau đậu
là 16.435 ha, cây b p là 1.400 ha, cây có chất bột là 350 ha. Thu hoạch lũy kế
đến nay được 13.204 ha, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Sản lượng được 165.050
tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ.
Tổng diện tích cây ăn trái 43.812 ha, đạt 97,4% kế hoạch (kế hoạch là
45.000 ha), tăng 5,1% so với cùng kỳ. Trong đó cây có múi là 12.892 ha, xoài
3.130 ha, mít 8.890 ha, mãng cầu 676 ha, khóm 3.022 ha, còn lại cây ăn trái
khác 15.200 ha. Tổng sản lượng 499.296 tấn, tương đương so với cùng kỳ.
Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có: Đàn heo 142.368 con, tăng 14,55%
so với cùng kỳ; đàn gia cầm 4.316,38 ngàn con, giảm 0,8% so với cùng kỳ;
đàn trâu 1.412 con, giảm 5,74% so với cùng kỳ; đàn bò 3.528 con, giảm 2,24%
so với cùng kỳ.
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi
thủy sản năm 2022 tại huyện Phụng Hiệp. Tổng diện tích nuôi thủy sản toàn
tỉnh được 1.471,53 ha, tăng 3,26% so với cùng kỳ, tổng sản lượng được
2.453,71 tấn, tăng 2,76% so với cùng kỳ. Lũy kế, tổng diện tích nuôi thủy sản
toàn tỉnh được 3.613,47 ha, tăng 2,37% so với cùng kỳ, tổng sản lượng thủy sản
ước đạt 25.943,05 tấn, tăng 2,62% so với cùng kỳ5, trong đó: sản lượng nuôi trồng
24.657,33 tấn, tăng 2,83% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác 1.285,72 tấn, giảm
1,28% so với cùng kỳ.
Theo dõi, tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch tái cơ cấu
lâm nghiệp; tình hình lấn chiếm đất rừng, tình hình thực hiện các mô hình
khuyến lâm trong phát triển sản xuất. Triển khai Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;
đồng thời, kết thúc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022
kể từ ngày 06/5/2022 và hạ cấp dự báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) xuống cấp I
(cấp thấp) trên tất cả các khu rừng trong tỉnh.
Đã tổng kết công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2021,
và triển khai nhiệm vụ năm 2022; tiếp tục theo dõi tình hình khí tượng thủy văn
trên địa bàn tỉnh. Tình hình xâm nhập mặn trong tháng trên địa bàn tỉnh đã
giảm nhiều, đến thời điểm này mặn không còn ảnh đến sản xuất nông nghiệp, do
đã xuất hiện nhiều cơn mưa trên địa bàn tỉnh. Trong tháng xảy ra 02 điểm sạt lở
tại huyện Châu Thành, chiều dài chiều dài 64 m, diện tích mất đất 422 m 2, ước
thiệt hại 373 triệu đồng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 điểm sạt lở tại
huyện Châu Thành, tổng chiều dài chiều dài 94 m, diện tích mất đất 572 m2, ước
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Nguyên nhân tăng là do thời tiết tương đối thuận lợi, dịch bệnh trên thủy sản ít xảy ra, mô hình luân
canh trong ruộng lúa và nuôi lồng bè, bể bồn đem lại thêm thu nhập cho người dân.
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tổng thiệt hại 406 triệu đồng; dông lốc làm sập 06 căn nhà, tốc mái 23 căn, ước
tổng thiệt hại là 173 triệu đồng; tổng thiệt hại do sạt lở và dông lốc từ đầu năm
đến nay là 579 triệu đồng; có khoảng 2.473 ha lúa Đông Xuân đang ở giai đoạn
chín bị đỗ ngã do mưa, ước thiệt hại trung bình từ 3 - 5%, tập trung ở huyện Vị
Thủy, Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ, có 10 ha lúa Hè Thu tại huyện Vị Thủy bị
nhập úng với tỷ lệ thiệt hại khoảng 40 - 50%.
Phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia thực hiện Đề án lựa chọn,
hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng
mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn
2021 - 2025. Trong tháng, thành lập mới 04 hợp tác xã (HTX), 01 Liên hiệp
HTX (lĩnh vực lúa gạo), tổng số toàn tỉnh có 234 HTX (trong đó: 202 HTX
lĩnh vực nông nghiệp), 03 liên hiệp HTX.
Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các tiêu
chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai
đoạn 2021 - 2025; ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã,
thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ
tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu
chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay,
toàn tỉnh có 35/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,62%, 07 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; xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ; xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ)
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 3.035,5 tỷ đồng, tăng 3,5% so
với tháng trước và tăng 16,14% so với cùng kỳ6; lũy kế thực hiện được 13.327,24
tỷ đồng, tăng 13,83% so với cùng kỳ, đạt 39,24% kế hoạch (kế hoạch là
33.962 tỷ đồng).
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Nguyên nhân giá trị sản xuất tháng này tăng cao so với cùng kỳ là do dịch bệnh COVID-19 được kiểm
soát tốt, các doanh nghiệp ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo thích ứng với tình hình mới, phát triển và ký
thêm được nhiều hợp đồng với một số thị trường mới như Trung Quốc, Philippines, Thái Lan và một số nước
thành viên EU, do đó chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Bên
cạnh đó, Tỉnh đang ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông - thủy sản, hiện đang có lợi thế cạnh tranh,
do tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ, có khả năng xuất khẩu, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy chuẩn
quốc tế. Ngoài ra, tăng một phần là do nhà máy nhiệt điện Sông Hậu I mới đầu tư hoàn thành và đi vào hoạt động.
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Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tăng 4,91% so với
tháng trước và tăng 12,71% so với cùng kỳ; trong đó: ngành công nghiệp chế biến,
chế tạo tăng 4,98% so với tháng trước, tăng 11,03% so với cùng kỳ; ngành sản xuất
phân phối điện, khí đốt tăng 1,53% so với tháng trước, tăng 473,99% so với
cùng kỳ7; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
tăng 3,42% so với tháng trước, tăng 11,28% so với cùng kỳ. Lũy kế, chỉ số IPP
tăng 14,04% so với cùng kỳ; trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục
đóng vai trò động lực dẫn d t tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp với mức tăng
16,14%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 512,55% (do nhà máy
nhiệt điện Sông Hậu I mới đi vào hoạt động); ngành cung cấp nước, hoạt động
quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,11%.
Về phát triển doanh nghiệp: có 77 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới,
với tổng số vốn 706 tỷ đồng, so với cùng kỳ: tăng 50% về số lượng doanh
nghiệp và tăng 150% về số vốn; lũy kế thành lập mới 412 doanh nghiệp, với
tổng số vốn là 2.759 tỷ đồng, so với cùng kỳ: tăng 40% về số doanh nghiệp và
tăng 200% về số vốn.
Trong tháng, có 07 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tăng 130% về số
doanh nghiệp; lũy kế có 71 doanh nghiệp giải thể với tổng số vốn 108 tỷ đồng,
tăng 73% so với cùng kỳ. Có 19 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với
tổng số vốn là 149 tỷ đồng, so với cùng kỳ: tăng 137% về số doanh nghiệp và tăng
167% về số vốn; lũy kế có 138 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động với tổng số vốn
812 tỷ đồng, so với cùng kỳ: tăng 167% về số doanh nghiệp và tăng 104% về
số vốn.
Về thu hút đầu tư trong nước: Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 10
dự án đầu tư, đạt 31,3% so với cùng kỳ; với tổng số vốn là 3.721 tỷ đồng, tăng
24,1% so với cùng kỳ. Lũy kế từ trước đến nay, toàn tỉnh có 418 dự án đầu tư
với tổng mức đầu tư 140.542 tỷ đồng (trong đó, có 354 dự án ngoài khu, cụm
công nghiệp với số vốn là 50.439 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 không
cấp mới dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu hồi 01 dự án với số vốn là
230.769 USD; điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án (tăng 10.000 USD). Lũy kế từ
trước đến nay có 24 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký 617,411 triệu USD.
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Nguyên nhân là do nhà máy nhiệt điện Sông Hậu I mới đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động từ đầu năm
đến nay, sản phẩm chính là nhiệt điện than, sản lượng sản xuất bình quân 345 triệu kwh/tháng. Bên cạnh đó, tăng
một phần là do các cơ sở và doanh nghiệp hoạt động ngành sản xuất điện năng lượng mặt trời mới đi vào hoạt
động ổn định trong nhứng tháng đầu năm, với giá trị sản xuất trên 8,55 tỷ đồng/tháng. Vì vậy, đã làm tăng đột
biến ngành này so với cùng kỳ.
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Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đến nay là 3.443,41 tỷ đồng, trong đó
phân bổ chi tiết cho các dự án là 3.146,55 tỷ đồng. Tổng khối lượng thực hiện
1.031,28/3.443,41 tỷ đồng, đạt 29,95% kế hoạch, cao hơn 4,38% so với cùng
kỳ. Giá trị giải ngân 962,056/3.443,41 tỷ đồng, đạt 27,94% kế hoạch, cao hơn
3,13% so với cùng kỳ.
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được 1.805,15 tỷ đồng, tăng 7,4%
so với tháng trước và tăng 9,38% so với cùng kỳ; lũy kế được 8.122,35 tỷ đồng,
tăng 8,19% so với cùng kỳ, đạt 43,1% kế hoạch (kế hoạch là 18.600 tỷ đồng).
3. Về thương mại, giá cả, dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ được 4.398,74 tỷ đồng,
tăng 0,51% so với tháng trước, tăng 24,32% so với cùng kỳ; trong đó: doanh thu
bán lẻ hàng hóa được 3.352,03 tỷ đồng, tăng 1,66% so với tháng trước và tăng
26% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được
649,06 tỷ đồng, tăng 7,27% so với tháng trước và tăng 17,16% so với cùng kỳ;
doanh thu dịch vụ khác được 395,65 tỷ đồng, bằng 83,83% so với tháng trước và
tăng 22,71% so với cùng kỳ. Lũy kế, thực hiện được 21.551,26 tỷ đồng, tăng
14,16% so với cùng kỳ và đạt 50,12% kế hoạch (kế hoạch là 43.000 tỷ đồng);
trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa được 16.596,35 tỷ đồng, tăng 16,03% so
với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.894,57
tỷ đồng, tăng 0,83% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác được 2.060,33 tỷ
đồng, tăng 20,94% so với cùng kỳ.
Trong tháng, vận chuyển được 479,11 nghìn tấn hàng hóa các loại, tăng
4,23% so với tháng trước và bằng 87,1% so với cùng kỳ, lũy kế vận chuyển
được 2.376,69 nghìn tấn hàng hóa các loại, bằng 85,41% so với cùng kỳ; vận
chuyển được 2.968,62 nghìn lượt hành khách, tăng 7,49% so với tháng trước và
bằng 97,96% so với cùng kỳ, lũy kế vận chuyển được 13.420,12 nghìn lượt hành
khách, bằng 85,89% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi
thực hiện được 119,98 tỷ đồng, tăng 5,13% so với tháng trước và tăng 14,24%
so với cùng kỳ; lũy kế thực hiện được 535,65 tỷ đồng, tăng 1,44% so với cùng kỳ.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu thực hiện được 98,07 triệu USD, tăng
0,06% so với tháng trước, tăng 14,8% so với cùng kỳ, trong đó: xuất khẩu thực
hiện được 59,98 triệu USD, tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 2,84% so
với cùng kỳ; nhập khẩu thực hiện được 38,09 triệu USD, tăng 0,12% so với
tháng trước và tăng 40,55% so với cùng kỳ. Lũy kế, tổng kim ngạch xuất, nhập
khẩu thực hiện được 450,68 triệu USD, tăng 14,47% so với cùng kỳ và đạt
42,6% kế hoạch (kế hoạch là 1.058 triệu USD); trong đó: xuất khẩu thực hiện
được 252,65 triệu USD, tăng 11,12% so với cùng kỳ và đạt 35,24% kế hoạch;
nhập khẩu thực hiện được 179,77 triệu USD, tăng 24,56% so với cùng kỳ và đạt
61,99% kế hoạch.
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4. Về tài chính, ngân sách
Tổng thu ngân sách nhà nước được 721,19 tỷ đồng, lũy kế 6.687,23 tỷ
đồng, đạt 76,48% dự toán Trung ương, đạt 74,28% dự toán HĐND tỉnh giao;
trong đó: thu nội địa: 360 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.388,83 tỷ đồng, đạt 59,1% dự toán
Trung ương, đạt 55,55% dự toán HĐND tỉnh giao.
Tổng chi ngân sách địa phương được 636,91 tỷ đồng, lũy kế 3.837,23 tỷ
đồng, đạt 49,7% dự toán Trung ương giao, đạt 48,24% dự toán HĐND tỉnh giao;
trong đó: chi xây dựng cơ bản được 266,83 tỷ đồng, lũy kế 2.089,47 tỷ đồng, đạt
64,64% dự toán Trung ương giao, đạt 65,26% dự toán HĐND tỉnh giao.
Tổng vốn huy động trên toàn địa bàn đạt 18.119 tỷ đồng, tăng trưởng
0,95% so với tháng trước; tương ứng tăng trưởng 6,38% so với cuối năm 2021.
Nợ xấu toàn địa bàn vẫn được kiểm soát ở mức an toàn theo mục tiêu đề ra.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng
bởi dịch COVID-198.
5. Về văn hóa - xã hội
Các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lễ, kỷ niệm được tổ chức
bằng hình thức phù hợp, thiết thực như: kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động
(1/5/1886 - 1/5/2022), kỷ niệm 68 năm Chiến th ng Điện Biên Phủ (7/5/1954 7/5/2022); 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
(15/5/1941 - 15/5/2022); kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022) g n với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, …
Tổ chức xong các môn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Đại hội thể dục thể thao
tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2022. Tham gia và đạt được các thành tích cao
tại SEA Games 31, đạt 03 huy chương vàng và 01 huy chương bạc. Trong 5
tháng, toàn tỉnh ước đón 132.925 lượt khách tham quan du lịch, tổng thu ước đạt
khoảng 60,1 tỷ đồng.
Trong tháng, ngành Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổng kết
năm học 2021 - 2022; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2022; hướng dẫn thực hiện
công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022; tổ chức Kỳ thi chọn học sinh
giỏi các môn văn hóa cấp trung học phổ thông năm học 2021 - 2022; xây dựng
kế hoạch bồi dưỡng, chọn Đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023;
Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thực hiện đến nay được 263/319
trường, đạt 82,44% (so kế hoạch giao 82,19%, đạt 100,3%).
8

Lũy kế từ 23/01/2020 đến nay, toàn ngành Ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả
nợ và giữ nguyên nhóm nợ: nợ gốc 2.738 tỷ đồng, nợ lãi 47,15 tỷ đồng, số khách hàng là 1.163 khách hàng;
miễn, giảm lãi 169 tỷ đồng, 268 khách hàng, số tiền lãi được miễn, giảm là 0,78 tỷ đồng; doanh số cho vay mới
lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến nay là 9.617 tỷ đồng.
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Trong tháng, giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 2.883 lao động,
lũy kế là 8.334 lao động, đạt 55,6% kế hoạch (kế hoạch là 15.000 lao động);
trong đó có 27 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thực hiện thỏa thuận
và giao kết hợp đồng hỗ trợ tuyển dụng cho 04 doanh nghiệp (lũy kế là 17
doanh nghiệp). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, đã hỗ trợ cung ứng
được 602 lao động, lũy kế được 2.623 lao động. Tổ chức tốt Lễ phát động Tháng
hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022.
Thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 35.149 lượt đối tượng bảo trợ xã hội
với số tiền 18,24 tỷ đồng; lũy kế thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 175.553 lượt
đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền là 91,2 tỷ đồng. Ban hành Kế hoạch triển khai
Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022. Thực hiện hỗ trợ gạo tháng 5/2022 cho
28 gia đình trẻ em mồ côi tại 07/08 đơn vị cấp huyện với số tiền 10,27 triệu đồng,
lũy kế được 61,13 triệu đồng.
Trong tháng, tổng số lượt khám chữa bệnh là 104.623 lượt, lũy kế 439.134
lượt, đạt 36,04% kế hoạch, giảm 46,67% so với cùng kỳ; có 04 ca m c bệnh sốt
xuất huyết, lũy kế có 09 ca, giảm 33 ca so với cùng kỳ; có 05 ca m c bệnh tay
chân miệng, lũy kế 10 ca, giảm 300 ca so với cùng kỳ. Tiếp tục triển khai các
giải pháp phòng, chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh COVID-19 và đẩy nhanh
tiến độ tiêm v c xin phòng COVID-19 cho người dân. Tính từ đầu đợt dịch
(ngày 08/7/2021) đến ngày 25/5/2022, Tỉnh có 52.551 ca m c COVID-19, điều
trị khỏi 52.235 ca, chuyển tuyến điều trị 02 ca, tử vong 311 ca, tổng số ca
đang được cách ly điều trị 03 ca; tổng số người được tiêm v c xin là 646.045
người (trong đó: 590.346 người đã tiêm đủ 2 mũi, 55.699 người mới tiêm 1 mũi),
đạt tỷ lệ 84,57% trên tổng số đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng (590.346/698.019
người); số tiêm chủng độ tuổi từ đủ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi đã tiêm được
38.639 liều, tương đương có 38.639 người, tỷ lệ trẻ đã tiêm v c xin mũi 1/tổng
số trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đạt 43,72% (38.639 người/88.373 người); số
tiêm trong độ tuổi từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (tính đến cuối ngày 17/4/2022)
đã tiêm được 145.146 liều, tương đương có 73.490 người đã tiêm v c xin,
trong đó: có 71.656 người đã tiêm 2 liều v c xin cơ bản; có 1.834 người mới
tiêm mũi 1, tỷ lệ trẻ đã tiêm đủ liều v c xin cơ bản/tổng số trẻ trong độ tuổi tiêm
chủng đạt 97,51% (71.656/73.483 người). Tỉnh đang triển khai tiêm v c xin mũi 3
phòng COVID-19 cho người đã tiêm đủ liều v c xin cơ bản, đến cuối ngày
30/4/2022 đã tiêm được 415.734 liều (415.734 người/518.690 người đã tiêm đủ
02 liều cơ bản, đạt 80,15%).
Tính đến 15/5/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 72.469 người
(chiếm 18,01% so với lực lượng lao động), tăng 3,03% so với tháng trước và
giảm 2,74% so với cuối năm 2021; số người tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp là
58.033 người (chiếm 14,42% so với lực lượng lao động), tăng 2,65% so với
tháng trước và tăng 16,05% so với cuối năm 2021; số người tham gia bảo
hiểm y tế là 602.347 người (tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 82,51% dân số),
tăng 1,15% so với tháng trước, giảm 9,93% so với cuối năm 2021.
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Trong tháng, tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, thống nhất thông qua 13/23
nhiệm vụ từ các sở, ban, ngành tỉnh đặt hàng; thông báo tuyển chọn, giao trực
tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
năm 2022. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tổ chức xét duyệt 01 dự án;
nghiệm thu 03 đề tài; thẩm định kinh phí 03 đề tài; kiểm tra tiến độ 07 đề tài.
Ban hành Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và
chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang năm 2022, Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số,
thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện,
cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022. Tiếp tục triển khai các dự án đầu
tư xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn
2021 - 2025.
6. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng
Tập trung thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra
đột xuất theo chỉ đạo. Trong tháng, đã thực hiện 19 cuộc thanh tra hành chính
(đã ban hành kết luận thanh tra 06 cuộc, chuyển sang tháng sau 13 cuộc) và 98
cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực9 (đã ban hành kết luận
93 cuộc, chuyển tháng sau 05 cuộc); lũy kế thực hiện 24 cuộc thanh tra hành chính
và 381 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo,
tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh theo quy
định, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Trong tháng,
tiếp 107 lượt với 107 người, giảm 98 lượt với 16 người so với cùng kỳ, lũy kế
tiếp 632 lượt với 634 người; số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết là 116 vụ
(tháng trước chuyển sang là 66 vụ, phát sinh trong tháng là 50 vụ (lũy kế là
462 vụ)), đã giải quyết 69/116 vụ, đạt tỷ lệ 59,48%, chuyển sang tháng sau 47 vụ
(03 vụ trễ hạn, còn lại trong hạn).
Ban hành Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham
nhũng năm 2021; đồng thời, thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện đánh
giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021. Trong tháng, thực
hiện 06 cuộc thanh tra (kỳ trước chuyển sang 04 cuộc, triển khai trong kỳ 02 cuộc)
đối với 06 đơn vị, đã ban hành kết luận thanh tra 02 cuộc, tồn chuyển tháng sau
04 cuộc.
7. Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền
Tiếp tục chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh
tại Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm) HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
đảm bảo tiến độ và theo đúng quy định.
9

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi
trường; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; công thương; giao thông vận tải; lao động thương binh và xã hội.
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Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính các cơ
quan, đơn vị năm 2021.
8. Về quốc phòng - an ninh
Trong tháng, phát hiện 43 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 09 vụ so
với tháng trước, đã điều tra làm rõ 36 vụ (đạt 83,7%) và b t, xử lý 58 đối tượng
(đối tượng là người địa phương chiếm 87,9%), một số loại tội phạm tăng như
cố ý gây thương tích, trộm c p tài sản, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản,…; lũy kế phát hiện 143 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng
10 vụ so với cùng kỳ, đã điều tra làm rõ 133 vụ (đạt 93%), b t xử lý 257 đối tượng.
Triệt phá 10 điểm tệ nạn xã hội, có 109 đối tượng tham gia, giảm 09 điểm và
tăng 10 đối tượng so với tháng trước.
Triển khai Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
cho lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; duy trì công tác tuyên
truyền, xây dựng phong trào phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối
với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh. Trong tháng,
không xảy ra vụ cháy; lũy kế xảy ra 03 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 750
triệu đồng, tăng 03 vụ và thiệt hại tài sản tăng 750 triệu đồng so với cùng kỳ.
Trong tháng, tổ chức 1.762 cuộc tuần tra thủy, bộ, qua tuần tra phát hiện
2.281 trường hợp vi phạm, tăng 213 trường hợp so với tháng trước; xảy ra 02 vụ
tai nạn giao thông, làm chết 01 người, bị thương 01 người; so với tháng trước:
số vụ giảm 01, số người chết giảm 03, số người bị thương tăng 01, so với cùng kỳ:
số vụ giảm 02, số người chết giảm 02, số người bị thương tương đương; lũy kế
xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 02 người, so với
cùng kỳ: số vụ giảm 02, số người chết tăng 04, số người bị thương giảm 05.
Đánh giá chung:
Nhìn chung, UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh tiếp tục tập trung
chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,
tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực
như sau:
- Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Một số mô
hình liên kết, sản xuất tiếp tục phát triển, nhân rộng. Chăn nuôi phát triển ổn
định theo hướng gia trại, trang trại. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản đáp
ứng tốt nhu cầu thị trường tiêu thụ trong tỉnh.
- Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục xu
hướng phục hồi tích cực (giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất công
nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, tổng kim ngạch xuất,
nhập khẩu đều tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ).
- Vận tải hàng hóa được duy trì tốt, hoạt động vận tải hành khách đã tăng
trưởng trở lại.
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- Thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước, tổng thu ngân
sách vượt tiến độ, trong đó thu nội địa đạt 55,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trên 7% so với tháng trước và so với
cùng kỳ.
- Tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát. Phong trào hoạt động thể
dục, thể thao có bước phát triển. Đoàn Hậu Giang tham gia SEA Games 31 đạt 03
huy chương vàng và 01 huy chương bạc, đây là thành tích rất đáng tự hào của
thể thao tỉnh nhà.
- Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định. Tai nạn giao
thông được kéo giảm cả 02 tiêu chí về số vụ, số người chết; không xảy ra cháy nổ.
Bên cạnh những kết quả tích cực, còn một số khó khăn, hạn chế:
- Giá nguồn nhiên liệu xăng, dầu tiếp tục tăng ảnh hưởng đến chi phí sản
xuất, giá cả thị trường và tiêu dùng của người dân.
- Một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, vướng m c
trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất,…
- Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thầm quyền
đạt thấp (59,48%), số vụ tồn đọng cao (47 vụ).
- Tội phạm trật tự xã hội chưa được kéo giảm so với tháng trước. Một số
chỉ tiêu cấp Căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân còn chậm
tiến độ theo yêu cầu đề ra.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6 NĂM 2022
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban,
ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ, giải pháp đã
đề ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang,
giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo (Nghị quyết số 04-NQ/TU), Kế
hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị
quyết số 04-NQ/TU, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;
Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình
phòng, chống dịch COVID-19, Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2022
của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch số 10/KH-UBND
ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang, Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/02/2022 của
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UBND tỉnh về thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022,
Chương trình số 07/CTr-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về công tác
năm 2022 của UBND tỉnh; đồng thời, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm
như sau:
1. Về lĩnh vực kinh tế
Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch, theo dõi chỉ đạo thu hoạch tốt
vụ lúa Hè Thu. Theo dõi chăm sóc rau màu, cây ăn trái, diện tích thủy sản nuôi.
Nhân rộng và hỗ trợ phát triển các mô hình liên kết, sản xuất hiệu quả. Triển khai
có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản.
Theo dõi tình hình thời tiết và chủ động trong công tác phòng, chống
thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm hạn chế ảnh
hưởng đến sản xuất và sinh hoạt cũng như tài sản, tính mạng của người dân trong
mùa mưa bão. Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch phát động phong trào
thi đua chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường
năm 2022 đạt chất lượng và hiệu quả, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông, đổi mới bộ mặt nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí
nông thôn mới, phát triển các sản phẩm OCOP.
Chủ động triển khai kế hoạch khuyến công, xúc tiến thương mại; tiếp tục
hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, g n
tem truy xuất nguồn gốc và tạo tài khoản, đăng ký bán hàng trên các trang
thương mại điện tử, tìm đầu ra cho các sản phẩm của tỉnh.
Theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa; tăng cường công tác
kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng đầu
cơ trục lợi và các hành vi vi phạm theo quy định, đặc biệt là trong lĩnh vực
kinh doanh xăng dầu; kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án về điện,
chủ động phương án sản xuất, vận hành hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ
trong mùa cao điểm n ng nóng s p tới.
Rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng m c cản trở hoạt động sản xuất,
kinh doanh; đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa chuyển đổi số, lộ trình c t giảm,
đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Tiếp tục tăng cường các biện pháp thu ngân sách và giải ngân vốn đầu
tư công. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thi công các
công trình, dự án. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công, giải ngân
các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm.
2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền. Tổ chức các
hoạt động ý nghĩa, thiết thực các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng như: Ngày Quốc tế
thiếu nhi (01/6/1950); Tháng hành động vì trẻ em; ngày Bác Hồ ra đi tìm đường
cứu nước (05/6/1911); ngày Môi trường Thế giới (05/6/1972); ngày Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948); Tháng hành động
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam
(28/6),….
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Tiếp tục rà soát, triển khai có hiệu quả các giải pháp phục hồi và tăng
trưởng du lịch; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với
diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức
Đại Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2022 g n với giải
Mekong Delta Marathon tỉnh Hậu Giang năm 2022.
Chỉ đạo thực hiện công tác tổng kết năm học 2021 - 2022; tiếp tục
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,
tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng,
phù hợp với tình hình dịch bệnh.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người. Duy trì triển khai thực
hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
v c xin phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, kịp thời, hiệu quả, đặc biệt
là khẩn trương hoàn thành sớm nhất việc tiêm v c xin phòng COVID-19 mũi 3
cho người từ 18 tuổi trở lên, việc tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18
tuổi và tiêm v c xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Chủ động phòng,
chống dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, chân tay miệng,...Tiếp tục tuyên
truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm y tế.
Thực hiện tốt Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc
sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh
Hậu Giang năm 2022.
Chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội,
chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Xây
dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022). Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, thực hiện tốt
công tác đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho người
lao động, đặc biệt là tập trung cho công tác đưa người lao động đi làm thời vụ
tại Hàn Quốc đảm bảo đúng theo nội dung đã ký kết với đối tác Hàn Quốc.
Tăng cường n m b t tình hình, kiểm tra các dự án và triển khai các đề tài/dự án
khoa học công nghệ theo kế hoạch.
Tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng
Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025.
3. Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền
Rà soát, hoàn thành sớm các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp
thứ Tám (kỳ họp giữa năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tiếp tục rà soát, cập nhật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và trình
công bố thủ tục hành chính theo quy định; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải
quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối,
chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải
quyết thủ tục hành chính.
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Sơ kết Kế hoạch phối hợp số 1348/KHPH/UBNDTHG-TCTBĐVN
ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
về thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ
bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.
4. 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. Chủ động
n m ch c tình hình, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống. Tiếp tục
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức các
hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân
phòng, chống ma túy năm 2022; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền
và phát huy các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự có hiệu quả.
Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo tiến độ 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 ban hành kèm theo
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn
phòng, chống cháy nổ tại các địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các
vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022; thực hiện
tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của
công dân, không để vụ việc tồn đọng kéo dài và quá hạn luật định. Xử lý và
phản hồi kịp thời các thông tin, phản ánh của người dân trên Hệ thống phản ánh
hiện trường (Hau Giang App). Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra
theo chương trình, kế hoạch nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ việc
tiêu cực, tham nhũng.
Trên đây là Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tháng 5, 5 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 6 năm 2022./.
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 cơ quan tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NCTH.TP
2022\BC\CDDH thang 5-2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Cảnh Tuyên
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