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Triển khai thực hiện nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy trong điều kiện vừa phát 

triển kinh tế-xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19; các ngành, đơn vị, xã, thị trấn 

đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa-xã hội; giữ 

vững ổn định quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục 

được củng cố, kiện toàn; thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

và phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. 

Tuy nhiên, tình hình thời tiết, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 diễn biến rất phức 

tạp, giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; giá 

cả một số mặt hàng nông sản tăng, giảm bất thường; việc làm không ổn định dẫn đến thu 

nhập giảm và đã tác động lớn trên hầu hết các lĩnh vực. Trước tình hình đó, Huyện ủy đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện đạt được những kết 

quả như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 

I- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện được quan tâm 

thực hiện từ đó đạt được một số kết quả nhất định(1). 

- Tiêm Vắc xin phòng Covid-19: Đã triển khai được 31 đợt tiêm, với tổng số 

155.798 mũi(2); đang tiêm đợt 32, có 6.839 người dân từ các tỉnh, thành phố về địa 

phương và 14.187 người dân thực hiện việc khai báo y tế. 

- Thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 đối với các chợ và khu vực có nguy cơ, đến 

nay được 11.386 lượt người, kết quả có 11.363 người âm tính và 23 người dương tính; 

test nhanh sàng lọc cho 3.986 công nhân Công ty Giày da Mỹ Phong, phát hiện 125 

dương tính. Tính đến nay trên địa bàn huyện đã phát hiện 1.495 dương tính(3) (có 1.104 

phát hiện trong cộng đồng). Có 514F0 đang điều trị tại nhà và 499F1 hiện đang cách ly 

tại nhà. Tổng số cách ly tập trung từ trước đến nay là 3.617 trường hợp, hiện trên địa bàn 

huyện không còn thực hiện cách ly tập trung; có 6.775 theo dõi sức khỏe tại nhà, hiện 

còn 1.120 đang quản lý.  

- Bệnh viện dã chiến số 4 hiện có 35 F0 đang điều trị và 04 F1 theo nuôi F0. Thành 

lập Cơ sở khu thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Công ty 

TNHH Giày da Mỹ Phong với quy mô 500 giường bệnh. Đã thu dung, điều trị cho 128 

F0, có 125 hoàn thành, hiện còn 03 đang điều trị.  

- Các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ về tiền mặt, nhu yếu phẩm,... Từ đầu đến nay được 

khoảng 10,276 tỷ đồng (trong đó tiền mặt là 1,004 tỷ đồng). 

                                                 
(1) Tổ chức triển khai thành lập  613 tổ Covid cộng đồng với 1.412 thành viên thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát, quản lý 29.349 

hộ trên địa bàn 11 xã, thị trấn. 
(2) - Số người trên 18 tuổi tiêm mũi 1 là 70.097/80.812 người,  đạt 86,7%; mũi 2 là 68.214/80.812 người, đạt 84,4%. 
- Số Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 là 9.085/9.837 người,  đạt 92,4 %. 

- Số người từ 50 tuổi trở lên mũi 1 là 26.613/30.424 người,  đạt 87,3%; mũi 2 là 24.569/30.424 người, đạt 80,8%. 
(3) Có 573 trường hợp xuất viện,910 trường hợp đang điều trị và 12 trường hợp tử vong. 
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- Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ đến nay cấp phát được 27.650 tổ 

chức và cá nhân, số tiền 42.262.270.000 đồng, đạt 98,31% số kinh phí được duyệt (4). 

Trình Ủy ban tỉnh phê duyệt 174 lao động không có giao kết Hợp đồng lao động, với số 

tiền 261.000.000 đồng, 163 người cách ly y tế, với số tiền 201.560.000 đồng. Tiếp nhận 

140.205 kg gạo từ Cục dự trữ Nhà nước và phân bổ cho các xã, thị trấn cấp phát cho 

9.347 đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó 

khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Hiện trên các Công ty, doanh nghiệp đã hoạt 

động trở lại trong trạng thái bình thường mới.  

2. Lĩnh vực kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng ước tăng 11,14% (NQ12%), trong đó khu vực I tăng 11,54%; 

khu vực II tăng 11,61% và khu vực III tăng 10,06%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 

7.619,3 tỷ đồng, đạt 99,19% (tăng 11,14% so cùng kỳ). Trong đó, khu vực I ước đạt 

2.389 tỷ đồng, đạt 90,95 kế hoạch (tăng 11,54% so cùng kỳ), khu vực II ước đạt 3.048,5 

tỷ đồng, đạt 107,26% kế hoạch (tăng 11,61 % so cùng kỳ) và khu vực III ước đạt 2.181,8 

tỷ đồng, đạt 98,59% so kế hoạch (tăng 10,06% so cùng kỳ(5). 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn và kiểm 

soát các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi(6). 

Tổng diện tích lúa xuống giống 34.214,5 ha(7), đạt 102,36% kế hoạch, (giảm 1,49 % so 

cùng kỳ); thu hoạch (8) 34.214,5 ha, năng suất bình quân 5,7 tấn/ha, sản lượng 196.014,87 

tấn đạt 110,13% kế hoạch (tăng 15,42% so cùng kỳ). Duy trì, củng cố mô hình cánh 

đồng lớn liên kết theo chuỗi giá trị trên cây lúa với 08 điểm, diện tích 1.924,5 ha của 

1.949 hộ và một số mô hình hiệu quả khác như: Mô hình trồng dưa nhà lưới, mô hình 

dừa hữu cơ ở xã Tân Hòa, mô hình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGap, mô 

hình trồng sả chanh(9). Tiếp tục triển khai hỗ trợ cho người dân trên địa bàn huyện như: 

Nghị định 62 của Chính phủ và theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 

của HĐND tỉnh Trà Vinh về chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp (10). 

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 96.487 con, đạt 106,9 % kế hoạch (so cùng kỳ tăng 

2,16%); đàn gia cầm ước 1.208.000 con, ước đạt 164,13 % kế hoạch(so cùng kỳ tăng 

34,12 %); tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt 26,69% so tổng đàn, tiêm Lở mồm long 

móng đạt 29,05% so số liệu cần tiêm, tiêm phòng Viêm da nổi cục được 21.856 con của 
                                                 
(4)Trong đó lao động không có giao kết hợp đồng lao đông 22.057 người, với số tiền 33.085.500.000 đồng; 138 người đang cách ly y 

tế, với số tiền 248.280.000 đồng; 432 hộ kinh doanh, với số tiền 1.296.000.000 đồng; 4.984 người lao động ngừng việc, với số tiền 

6.671.000.000 đồng; 37 người lao động tạm hoãn HĐLĐ, với số tiền 150.270.000 đồng, 01 lao động nghĩ việc nhưng không đủ điều 

kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền 3.710.000 đồng, 01 viên chức hướng dẫn viên du lịch, với số tiền 3.710.000 đồng. 
(5) Nông nghiệp ước đạt 2.176,95 tỷ đồng, đạt 111,78% kế hoạch, tăng 11,78% so cùng kỳ; lâm nghiệp ước đạt 7.484,9 tỷ đồng, đạt 

98,33% kế hoạch, giảm 1,67% so cùng kỳ; thủy sản ước đạt 204,54 tỷ đồng, đạt 109.50% kế hoạch, tăng 9,5% so cùng kỳ; công 

nghiệp ước đạt 1.798,1 tỷ đồng, đạt 103,13% kế hoạch, tăng 3,13% so cùng kỳ; xây dựng ước đạt 1250,45 tỷ đồng, đạt 126,60% kế 

hoạch, tăng 26,60% so cùng kỳ và thương mại - dịch vụ ước đạt 2.181,79 tỷ đồng, đạt 110,06% kế hoạch, tăng 10,06 so cùng kỳ. 
(6)  Chuyển đổi 277,9 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái, nâng tổng số đến nay đã chuyển đổi  2.215,05 ha. 
(7) Xuống giống: Vụ Đông xuân 11.471,5 ha, đạt 115,68% kế hoạch (giảm 2,19% so cùng kỳ);Vụ Hè thu11.561 ha, đạt 98,73% kế 

hoạch (giảm 1,29% so cùng kỳ); Vụ Thu Đông 11.182 ha, đạt 94,76% kế hoạch ( giảm 1,290,7% so cùng kỳ). 
(8) Thu hoạch: Vụ Đông Xuân  11.471,5 ha, năng suất bình quân 6,428 tấn/ha, sản lượng 73.738,8 tấn đạt 135,9% kế hoạch, (tăng 

46,45% so cùng kỳ). Vụ Hè Thu 11.561 ha, năng suất bình quân 5,25 tấn/ha, sản lượng 60.741,61 tấn đạt 99,75% kế hoạch, (tăng 

6,05% so cùng kỳ); Vụ Thu Đông ước thu hoạch 11.182 ha, năng suất bình quân 5,3 tấn/ha, sản lượng 59.264,6 tấn đạt 94,76% kế 

hoạch (tăng 7,64% so cùng kỳ). 
(9) Mô hình trồng dưa nhà lưới với diện tích 0,45 ha; mô hình dừa hữu cơ ở xã Tân Hòa với diện tích 221,56 ha, có 202 lượt hộ dân 

tham gia, đồng thời nhân rộng mô hình ra các xã Tập Ngãi, Tân Hùng, Ngãi Hùng với diện tích 245,54 ha, có 479 hộ tham gia; mô 

hình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGap diện tích 27,6 ha, có 49 hộ tham gia; mô hình trồng sả chanh trên địa các xã: 

Long Thới, Tân Hòa, Hiếu Trung, Tập Ngãi diện tích 3,15 ha, có 16 hộ tham gia. 
(10)Thực hiện Nghị định 62 của Chính phủ kết quả giải ngân hỗ trợ cho 1.437 hộ trên địa bàn 7 xã diện tích 2.092,66 ha, số lượng 

giống 209,266 tấn, tổng kinh phí hỗ trợ 1,647 tỷ đồng. Triển khai cho xã đăng ký thực hiện Nghị Quyết 03 của HĐND tỉnh gửi Sở 

nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt với diện tích đăng ký thực hiện năm 2021 là 107,3 ha, 01 

cơ sở, tổng số tiền 2,27 tỷ đồng . 
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5.565 hộ, đạt 95,19% so diện tiêm; phun xịt tiêu độc khử trùng(11); tổ chức tư vấn trồng 

trọt, chăn nuôi được 321 lượt hộ (12). Tăng cường kiểm tra,vận động các cơ sở giết mổ 

nhỏ lẻ đưa gia súc vào lò giết mổ tập trung được 14.393 con. 

- Thủy sản: Có 820 lượt hộ thả nuôi 19.007.000 con cá giống các loại, diện tích 

194,28 ha, đạt 102,25 % kế hoạch (giảm 4,61% so cùng kỳ); 793 lượt hộ thu hoạch diện 

tích 190,83 ha, sản lượng 6.869,75 tấn cá thương phẩm, đạt 100,22 % kế hoạch (giảm 

22,56 % so cùng kỳ); khai thác nội đồng 355 tấn tôm, cá các loại, vượt 153,57% kế 

hoạch (so cùng kỳ giảm 21,11%). 

- Công tác thủy lợi và phòng, chống thiên tai: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai năm 2021(13). Triển khai 05 công 

trình đê bao phòng, chống triều cường và ngăn mặn(14); gia cố đoạn sạt lở và nâng cấp 

đường đal cập tuyến sông Rạch Lọp và xây dựng kè chống sạt lở giai đoạn 2 chùa ấp 

Sáu xã Tân Hùng; nạo vét 11 kênh cấp II(15); thay mới 02 cửa cống số 8 và số 3 Cống 

Cần Chông và 17 bọng(16); nạo vét được 135 tuyến kênh cấp III đạt 192,85% kế hoạch, 

dài 95.527 m, khối lượng đào đắp 249.615,56 m3. Nghiệm thu kỹ thuật nạo vét đoạn 

kênh thuộc gói thầu 19 (kênh Phú Thọ - Nhà thờ); huyện đã hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do 

thiên tai với số tiền 22,5 triệu đồng(17).  

- Phát triển doanh nghiệp, Kinh tế hợp tác, hợp tác xã: 

+ Phát triển mới 26/40 doanh nghiệp, đạt 65% so nghị quyết (giảm 35% so cùng kỳ), 

vốn điều lệ 39,84 tỷ đồng; toàn huyện hiện có 168 doanh nghiệp, vốn điều lệ 287,9 tỷ 

đồng; cấp mới 154 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn đăng ký 16,394 tỷ đồng, 

nâng tổng số 2.350 hộ, tổng vốn 212,852 tỷ đồng. 

+ Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng kinh tế hợp tác, hợp tác 

xã, thành lập mới 01 hợp tác xã dịch vụ trên địa bàn xã Long Thới với 21 thành viên, 

nâng toàn huyện có 15 hợp tác xã (01 Hợp tác xã quy mô liên xã) và 01 quỹ tín dụng 

nhân dân(18), vốn điều lệ 19,91 tỷ đồng. Qua đánh giá có 02 HTX (Rạch Lọp và Phú 

Cần) trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động tốt(19), được tỉnh chọn tham gia đề án mô 

hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.  

- Xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP: 

+ Xây dựng nông thôn mới, ước cuối năm 2021 có 05/05 ấp đạt ấp nông thôn mới 

kiểu mẫu. Trình Ủy ban tỉnh xem xét thẩm tra, công nhận xã Hùng Hòa, Long Thới và 

Hiếu Tử đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện có 24.466/25.331 hộ đạt chuẩn gia 

đình văn hóa, nông thôn mới, đạt 96,59%; 69/69 ấp đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; 

                                                 
(11)Công tác tiêu độc khử trùng:Vụ Đông Xuân được 25.297 lượt hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, diện tích 954.405 m2, số lượng thuốc 

448 lít RTD-Iodine và Benkocid. Phun khử trùng Dịch tả heo châu phi 4 lần với diện tích 20.000 m2, 16 lít thuốc sát trùng, Phun xịt 

thuốc diệt sâu đầu đen hại dừa diện tích 7,2 ha ở xã Tân Hòa,... 
(12) Tổ chức được 32 lớp tập huấn, tuyên truyền về phòng chống hạn, mặn, kỹ thuật trồng màu, biện pháp quản lý sâu bệnh trên lúa, 

kỹ thuật chăn nuôi gà thịt, kế hoạch bảo vệ môi trường có 1.037 lượt nông dân tham dự; tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trồng trọt, 

có 37 đại biểu tham dự. 
(13) Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Tiểu 

Cần, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2021, Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025.  
(14) 5 tuyến bờ bao: Bến phà Cầu Quan – cống Gạch Gừa; Đường đal Ba Chương – cống Sáu Bé; Cống Sáu Bé – cống Út Cầm và Đê 

bao xẻo ngay ven sông hậu của thị trấn Cầu Quan; bờ bao đập Cần Chông – nhà nguyện Bác Ái của xã Tân Hòa) 
(15) Trên địa bàn xã Hiếu tử, Phú Cần, Long Thới, Tân Hòa, Hùng Hòa, Ngãi Hùng, Tập Ngãi; 
(16)Thay mới 4 bọng Φ100, 09 nắp bọng Φ 100 và 04 nắp bọng Φ 150. 
(17) Hỗ trợ hộ sập hoàn toàn 3 triệu đồng/hộ; hộ tốc mái 1,5 triệu đồng/hộ. 

(18) Có 12 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 02 hợp tác xã xây dựng và 01 hợp tác xã dịch vụ. 
(19)HTX nông nghiệp Rạch Lọp, xã Tân Hùng và HTX nông nghiệp Phú Cần, xã Phú Cần. 
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9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao (Tân Hùng, Phú Cần, Tân Hòa); có 02 ấp đạt danh hiệu ấp nông thôn mới kiểu 

mẫu năm 2020 (ấp Nhứt xã Tân Hùng, ấp Đại Mong xã Phú Cần).  

+ Xây dựng Kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn huyện có 

05 sản phẩm được công nhận OCOP; đề nghị nâng hạng 3 sao lên 5 sao đối với Sản 

phẩm OCOP Mật hoa dừa; hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh công nhận 02 sản 

phẩm OCOP (Gạo Rạch Lọp của HTX nông nghiệp Rạch Lọp, xã Tân Hùng và Lạp 

xưởng 6 Be của xã Hiếu Tử).  

- Giao thông và xây dựng cơ bản: 

+ Quản lý 60 dự án với 284,989 tỷ đồng, giải ngân đến 31/12/2021 là 279,326 tỷ 

đồng, đạt tỷ lệ 98,01% kế hoạch vốn được giao (tăng 76,65% so cùng kỳ) (20). Ước giải 

ngân đến cuối năm 2021 đạt 99,94% kế hoạch vốn.  

+ Chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp các xã, thị trấn tiếp tục triển khai xây dựng 

nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng hoàn thành 97 căn (52 xây 

mới, 45 căn sửa chữa), tỷ lệ giải ngân trên 78%, cấp 20 giấy phép xây dựng nhà ở (giảm 

02 giấy phép so với cùng kỳ)(21). 

- Hệ thống lưới điện được nâng cấp và mở rộng(22) đến nay có 29.612/29.630 hộ sử 

dụng điện, đạt 99,94% so với tổng số hộ chung (vượt 0,12% so nghị quyết). 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch khu 

vực thành thị 4.063 hộ, đạt 95,14%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch khu vực nông thôn 

20.889 hộ  đạt 82,46% (vượt 0,46% so nghị quyết). 

- Công tác nâng cấp đô thị: Chỉ đạo rà soát, nâng chất các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị 

loại IV đối với thị trấn Tiểu Cần mở rộng, quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; xây dựng phát 

triển toàn huyện Tiểu Cần đạt lên thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Phê duyệt Đồ án 

quy hoạch Khu dân cư thị trấn Tiểu Cần và Lập quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) 

khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Cầu Quan. 

- Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021 - 2030; Ủy ban tỉnh ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021; hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020. Thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15 của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 01 của Ủy ban tỉnh góp 

phần cải thiện cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện(23). 

- Hoạt động tài chính, tín dụng: 

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 1.855/1.850 tỷ đồng, đạt 100,27% so nghị quyết; 

thu ngân sách nhà nước 873,749 tỷ đồng, đạt 169,45% chỉ tiêu (tăng 42,71% so cùng 

                                                 
(20)Tỉnh phân cấp quản lý 16 dự án, giải ngân 163,359/174,617 tỷ đồng, đạt 93,55% kế hoạch vốn; vốn cân đối ngân sách 

địa phương quản lý 44 dự án, giải ngân 97,164/110,372 tỷ đồng, đạt 88,03% kế hoạch vốn . 

(21) Thị trấn Tiểu Cần 15, thị trấn Cầu Quan 03, xã Phú Cần 01, xã Hiếu Tử 01. 
(22) Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư lưới điện hạ thế từ Ngã Tư Phú Cần đến Ngã Tư giao với đường Xóm Vó - An Cư - Định Bình. 

Công trình Trạm biến áp 110kv Trà Cú và đường dây 110kv Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

(23) Trong năm có  16.026 lực lượng tham gia, trong đó vận động được 12.684 hộ dân cùng tham gia; phát hoang bụi rậm, dọn vệ 

sinh tuyến đường có chiều dài 755,79km; thu gom rác thải 21.829kg; trồng và chăm sóc 28.781 cây xanh; khơi thông cống rảnh (vớt 

lục bình) tuyến kênh dài 20,27km; tuyên truyền 474 lượt trên Đài Truyền Thanh; thay mới 18 Bảng pano tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường và trật tự đô thị tại các xã, thị trấn. 
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kỳ), trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 70,879 tỷ đồng, đạt 152,43%  chỉ 

tiêu (tăng 33,75% so cùng kỳ).  

+ Tổng chi ngân sách địa phương 731,477 tỷ đồng, đạt 142,41% dự toán (tăng 

45,33% so cùng kỳ), trong đó chi ngân sách huyện 623,324 tỷ đồng, đạt 148,1% dự toán 

(tăng 47,77% so cùng kỳ); chi ngân sách xã đến nay 108,153 tỷ đồng, đạt 116,6% dự 

toán (tăng 32,7% so cùng kỳ). 

3. Về văn hóa - xã hội 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở 

lần thứ VII năm 2021 với 09 môn thi đấu(24); kiểm tra, công nhận xã văn hóa nông thôn 

mới, ấp, khóm văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiếp tục được triển khai(25); 

phục vụ các sự kiện chính trị của huyện(26), hưởng ứng kỷ niệm chào mừng các ngày lễ, 

tết; kiện toàn các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trong năm có 03 trường đạt (Trường 

Tiểu học Hiếu Trung A, Hiếu Trung B và Trường Tiểu học Tân Hòa A), nâng đến nay 

toàn huyện có 19/41 trường đạt mức độ 1; có 02 xã đạt chuẩn cơ sở vật chất trường học 

theo tiêu chí xã nông thôn mới (xã Phú Cần, Tân Hòa). Hoàn thành nhiệm vụ năm học 

2020 – 2021; toàn huyện có 631 lớp/19.662 học sinh(27) ở các cấp học; tỷ lệ học sinh đỗ 

tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,6%; có 68 học sinh bỏ học chiếm tỷ lệ 0,35%, 

(giảm 0,48% so cùng kỳ)(28); tỷ lệ học sinh mẫu giáo đạt 87,07 % (vượt 5,07 % nghị 

quyết); Tiểu học 100% (vượt 0,4% so Nghị quyết), Trung học cơ sở đạt 99,89 (vượt 1,39 

% so Nghị quyết); duy trì 04 lớp nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện. Tổ chức phương án dạy học trực tuyến và học trên truyền hình 

năm học 2021 - 2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; 

quyết định tuyển dụng 22 giáo viên theo quy định(29). 

- Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh 

ngày càng được cải thiện, tổng số lượt khám chữa bệnh là 128.589 lượt người(30), không 

có trường hợp tử vong; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 318 trẻ, chiếm 

3,03%, đạt 100% so nghị quyết; số người tham gia bảo hiểm y tế  toàn dân 

97.133/107.905 đạt 90,02% (vượt 0,02 so Nghị quyết). Kiểm tra, phát hiện 21/361 cơ sở 

sản xuất, kinh doanh vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Xử lý chất thải nguy hại y 

về tế đạt 100%. 

                                                 
(24)Bóng đá, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền hơi nữ, Điền kinh, Cờ tướng, Cầu lông, Kéo co, Đẩy gậy, Billiards. 
(25) Xét công nhận lại 75 ấp, khóm đạt chuẩn “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” huyện Tiểu Cần năm 2020 theo quy định; công nhận 

28.420/29.493hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”, đạt 96,36%; Gia đình văn hóa nông thôn mới có 24.466/ 25.331 hộ đạt 96,59%; Hộ 

gia đình được công nhận theo Nghị định 122 là 3.954/4.162 hộ đạt 95%; 80/80Ấp - khóm văn hóa; 9/9 xã đạt chuẩn “Văn hóa nông 

thôn mới”; 02/02 thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”; 104/104 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 
(26)Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021, Hội trại tòng quân năm 2021, đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại 

biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, pháo đài chống dịch Covid-19,... 
(27)THCS: 164 lớp/ 5998 hs (nữ: 2963, dân tộc Khmer: 1748, dân tộc Hoa: 99, dân tộc khác: 01 (Cơ-ho), tuyển mới: 1881, trong đó Lớp 

6: 1853). Tiểu học: 319 lớp/ 9567 hs (nữ: 4565, dân tộc Khmet: 3592, dân tộc Hoa: 84, dân tộc khác: 05 (Tái, Tày, Nùng, Ciil),tuyển 

mới: 1978, trong đó Lớp 1: 1776); Mầm non-148 nhóm-lớp/ 4097 hs (nữ: 2038, dân tộc Khmer: 1496, dân tộc Hoa: 45, dân tộc khác: 01, 

tuyển mới: 1827, trong đó 5 tuổi: 262). 
(28) THCS 39 học sinh chiếm tỷ lệ 0,63%, Tiểu học 16 học sinh chiếm tỷ lệ 0,17%, Mầm non 13 học sinh chiếm tỷ lệ 0,31%). 
(29) Có 05 giáo viên Trung học cơ sở, 06 giáo viên mầm non và 11 giáo viên tiểu học. 
(30)Có 9.030 lượt điều trị nội trú, 1.281 lượt điều trị ngoại trú, có 37.027 bệnh nhân khám y học dân tộc. 1.356  trẻ dưới 1 tuổi 

tiêm chủng đủ liều, 1.156phụ nữ mang thai. Có 220 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 30 trường hợp mắc bệnh tay chân 

miệng, 06 trường hợp mắc lỵ trực trùng. 
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- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, quan tâm công tác bảo 

trợ xã hội(31). Tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.050 lao động đi làm việc trong và ngoài 

tỉnh, đạt 113,38% so với nghị quyết (giảm 12,86% so cùng kỳ). Lao động đi làm việc 

ngoài nước 54/105 lao động, đạt 51,43% so nghị quyết. Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng cho 02 trường hợp (xã Hiếu Trung 01 mẹ, xã Hùng Hòa 01 mẹ). Lập 155 

hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách ưu đãi người có công; phối hợp tìm kiếm quy tập 01 

hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang huyện. Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 theo chuẩn Quyết định 59/2015/QĐ-TTg; hộ nghèo giảm 150 hộ, so 

với đầu năm, với 134 hộ; hộ cận nghèo giảm 175 hộ, so với đầu năm; với 970 hộ. Hộ 

nghèo dân tộc khmer giảm 75 hộ, (vượt 0,23% so chỉ tiêu Nghị quyết); theo chuẩn Nghị 

định 07/2021/NĐ-CP: Hộ nghèo có 319 hộ, chiếm tỷ lệ 1,08% so hộ chung. Hộ cận 

nghèo 1.244 hộ, chiếm tỷ lệ 4,22% so hộ chung. Bàn giao và đưa vào sử dụng 28 căn 

nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, nâng tổng số toàn huyện có 2.406 căn nhà 

tình nghĩa.  

4. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Công tác tuyên tuyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; 

tổ chức Đoàn thăm và tặng quà các chùa, cơ sở thờ tự, tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên 

đán, Chôl – Chnam – Thmây, Sêne Đolta, lễ vu lan, lễ Hạ Ngươn,... Tổng giá trị khoảng 

209.250.000 đồng (32); thường xuyên phối hợp nắm, kịp thời giải quyết các vấn đề có 

liên quan đến dân tộc, tôn giáo(33). Có 08 hộ dân tổ chức lễ Dâng y cà sa vào các điểm 

chùa phật giáo nam tông Khmer trên địa bàn gồm 299.000.000 đồng, 09 bộ y cà sa, 05 

tượng phật và một số vật dụng khác.  

5. Công tác nội chính 

- Các ngành khối nội chính tổ chức họp báo cáo một số vụ việc, vụ án khó khăn 

trong quá trình xét xử và thi hành án; chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp được 

Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc được 02/04 vụ. Công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện; cải cách tư pháp và kiện toàn tổ 

chức bộ máy được chú trọng; nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở và việc giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông 

người, tạo thành điểm nóng. 

- Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo vệ tốt Tết Nguyên 

đán 2021, bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

                                                 
(31) Thăm, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết với tổng kinh phí 3.571.870.000 đồng; Bàn giao và đưa vào sử dụng 28 căn nhà tình nghĩa 

cho các gia đình chính sách, nâng tổng số toàn huyện có 2.406 căn nhà tình nghĩa; đưa 21 đối tượng đi điều dưỡng tại Kiên 

Giang;Giải quyết trợ giúp xã hội hàng tháng cho 5.519 lượt đối tượng bảo trợ xã hội,... 
(32) Thăm và tặng quà 19 chùa với tổng số tiền 15.000.000 đồng nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2021; Thường trực Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc 

thăm và tặng quà cho 15 Chùa Nam tông Khmer với tổng số 750 kg gạo và 15.000.000 đồng; đồng thời thành lập các Đoàn thăm hỏi, 

tặng quà các Chùa Khmer, gia đình chính sách, người có uy tín, các hộ Khmer nghèo, người già neo đơn nhân dịp Tết cổ truyền Chôl 

– Chnam - Thmây năm 2021 với 248 phần quà, tổng số tiền 159.500.000 đồng. Qua đó, huyện kết hợp với Ban Dân tộc tỉnh thăm và 

tặng quà 04 người có uy tín nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, số tiền 4.500.000 đồng; thăm và tặng quà 04 Thánh Thất Cao đài trên địa 

bàn huyện nhân dịp lễ Hạ Ngươn năm 2021 với tổng số tiền 4.000.000 đồng. 

(33) Phát hiện 01 đối tượng là trưởng nhóm tự xưng Shakari, ngụ ấp Ô Ka Đa, xã Phước Hảo, Châu Thành cùng các tu sĩ của huyện 

Châu Thành, Trà Cú đến chùa Sóc Tràm, xã Hùng Hòa trao 5.000 đô la CaNaĐa để xây dựng trai đường; đến chùa Đại Mong, Phú 

Cần tặng 18 máy vi tính, 01 máy chiếu, 14 áo sơmi có in dòng chữ Khmer tạm dịch “người trí thức Khmer Krom”; Hội Đoàn kết sư 

sãi yêu nước tỉnh đồng ý cho Đại đức Sơn Ngọc Hiền thôi giữ chức vụ Sư cả chùa Đai Tô Tưng, ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi để 

chuyển về tu tại chùa Âng (phường 8, Thành phố Trà Vinh) theo nguyện vọng; các hoạt động của chùa Đai Tô Tưng, ấp Giồng 

Tranh, xã Tập Ngãi do Thượng Tọa Thạch Út – Sư cả chùa Ô Chhuc, ấp Ngãi Hòa, xã Tập Ngãi quản lý, điều hành cho đến khi có 

Sư cả mới. 
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nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện; chỉ đạo tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 

năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu trên giao (125 thanh niên); tiếp nhận 105 quân nhân trở về 

địa phương. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 tại xã Ngãi 

Hùng và xã Tập Ngãi; hoàn thành công tác khám sức khỏe cho nguồn công dân nhập 

ngũ, kết quả có 243/851 công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ năm 2022; cấp và 

quản lý căn cước công dân được 78.489 hồ sơ. 

- Tình hình qua lại Camphuchia, Thái Lan: Quản lý 13 người Việt Nam đi sang 

Campuchia nay trở về địa phương (so với cùng kỳ giảm 51 người), các trường hợp này 

đã hoàn thành cách ly tập trung trước khi về địa phương. 

* Tình hình công tác phòng, chống tội phạm trật tự xã hội 

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định; nắm tình 

hình, quản lý địa bàn, đối tượng; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được tập trung 

chỉ đạo quyết liệt: Xảy ra 24 vụ/60 lượt đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (so với cùng 

kỳ giảm 03 vụ, giảm 11,1%), thiệt hại tài sản khoảng 129,2 triệu đồng. Phát hiện, triệt xóa 

54 vụ/248 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội(34) (so với cùng kỳ tăng 03 vụ). Phát hiện, bắt 

quả tang 09 vụ/10 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ không 

tăng không giảm); thu giữ 5,1613 gram ma túy tổng hợp, đã khởi tố 08 vụ, 09 bị can, ra 

quyết định không khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng do chưa đủ tuổi; xét nghiệm phát hiện 

327/728 lượt đối tượng dương tính với chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 181 đối 

tượng, với số tiền 127.720.000 đồng. Tội phạm môi trường xảy ra 01 vụ; kiểm tra phát 

hiện 04 vụ, 11 đối tượng khai thác đất mặt ruộng trái phép (35); bắt quả tang 05 vụ, 07 đối 

tượng phát tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay “tín dụng đen” (so với cùng kỳ tăng 01 

vụ), thu giữ 1.045 tờ rơi, xử phạt hành chính 04 vụ, 05 đối tượng, số tiền 27.550.000 đồng, 

đang củng cố hồ sơ để xử lý 01 vụ, 02 đối tượng; tai nạn giao thông xảy ra 03 vụ làm chết 

04 người, (so với cùng kỳ kiềm chế số vụ, tăng 01 người chết, giảm 02 người bị thương); 

tuần tra, kiểm soát giao thông 2.537 cuộc, với 9.856 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, xử phạt 

vi phạm hành chính 2.237 trường hợp, số tiền 2,237 tỷ đồng. 

- Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự 66 vụ/108 bị 

can; kiểm sát việc tạm giữ 19 người, tạm giam 57 người. Tòa án thụ lý 2.891 vụ án các 

loại, đã giải quyết, xét xử 2.583 vụ, đạt tỷ lệ 89,31%. Kết quả thi hành án dân sự: Tổng 

số thụ lý 5.699 việc(36) (tăng 1.875 việc so cùng kỳ), số việc đã giải quyết xong trên số 

việc phải thi hành là 2.971/5.655 việc, đạt tỷ lệ 52,54%; số tiền giải quyết xong đạt tỷ lệ 

25,13%; số vụ, việc còn lại còn trong hạn luật định. 

- Tiếp 215 lượt công dân (tăng 29 lượt công dân so cùng kỳ, tăng 13,49 %)(37), tiếp 

công dân theo Quy định số 11 của Bộ Chính trị tổng số 71 cuộc, 73 lượt công dân với 

nội dung giải quyết khiếu nại chế độ chính sách, nạo vét kênh, đất đai, thi hành án, hôn 

nhân, môi trường,… Tiếp nhận mới 106 đơn(38)( giảm 25 đơn so với cùng kỳ, giảm 

19,08%), đã giải quyết theo thẩm quyền(39). 

                                                 
(34) Đánh bạc 51 vụ, 242 đối tượng, mua bán dâm 03 vụ, 06 đối tượng. 
(35) Khai thác khoáng sản trái phép (lớp đất mặt): xã Tập Ngãi 02 vụ, 02 đối tượng; xã Long Thới 02 vụ, 09 đối tượng. 
(36)

Trong đó, số cũ chuyển sang là 1.102 việc, số thụ lý mới là 4.597 việc. 
(37)Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp định kỳ và đột xuất được 22 lượt, 06 vụ; nội dung: yêu cầu giải quyết tranh chấp ranh đất, hợp 

đồng dân sự và các vụ việc khác. 
(38)Huyện 56 đơn, các xã - thị trấn 50 đơn. 
(39) Huyện giải quyết 56/56 đơn(chuyển cơ quan có thẩm quyền 51 đơn, bị trùng đơn 05 đơn); các xã, thị trấn hòa giải 50/50 đơn (hòa 

giải thành 15 đơn, hoà giải không thành 13 đơn, rút đơn 08 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 01 đơn, tồn 13 đơn đang xác minh 

giải quyết). 
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- Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại xã 

Phú Cần, kết quả thu hồi số tiền 172.579.905 đồng nộp vào ngân sách nhà nước. 

- Thực hiện công tác tư pháp, cải cách tư pháp có sự chuyển biến; công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 376 cuộc, có 17.629 lượt người dự. Đánh giá, 

công nhận cuối năm 2021 có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

6. Xây dựng hệ thống chính trị: 

- Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp BTV, BCH Đảng bộ huyện bằng các hình 

thức phù hợp theo quy định để sơ, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết và một số nhiệm vụ 

trọng tâm của huyện(40); tổ chức Hội thảo lần cuối Lịch sử đấu tranh cách mạng của 

Đảng bộ và Nhân dân xã Hùng Hòa, giai đoạn 1945 – 1975. 

- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành 

tỉnh tại huyện(41). 

- Ban hành Quyết định kết thúc thực hiện thí điểm hợp nhất Ủy ban kiểm tra Huyện 

ủy với Thanh tra huyện Tiểu Cần; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân 

dân - Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần và các quyết định(42).  

- Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chỉ đạo tổ 

chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình 

thức(43). Kết quả tuyên truyền được 3.733 cuộc, có 134.617 lượt người, trong đó có 

3.347/3.406 đảng viên, đạt 98,3%. Công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng dư luận 

xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời. Chỉ đạo Trung tâm chính trị huyện phối hợp 

mở 14 lớp Bồi dưỡng với tổng số là 1.205 học viên. 

- Thực hiện công tác cán bộ theo quy trình, quy định, bố trí, sắp xếp đạt yêu cầu. 

Quyết định điều động 08 đồng chí; chuẩn y bổ sung 05 đồng chí cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 (trong đó 03 bí thư, 02 phó bí thư chi bộ cơ sở); có công văn thống nhất 

nhân sự với sở, ngành tỉnh 11 đồng chí(44). Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện giảm 174 

biên chế, chiếm 11,69% so với biên chế được giao năm 2015; sắp xếp cán bộ chuyên 

trách, công chức cấp xã từ 21 - 23 đồng chí, người hoạt động không chuyên trách từ 12 - 

                                                 
(40)Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020, xây dựng Nghị quyết năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Hội nghị cán bộ 

chủ chốt và Hội nghị cán bộ, đảng viên quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức họp mặt mừng 

Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; trao huy hiệu Đảng đợt 03/02, 19/5 cho 25 đồng chí (40); sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết 

nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện; Hội nghị và trao giấy khen cho 36 tập thể và 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu qua 05 

năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tọa đàm 

đánh giá, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021), có 84 đại biểu dự, qua đó có 17 mô hình được chọn phát biểu; sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 

tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 
(41) Đến kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 tại huyện và Đoàn Giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đến kiểm tra, 

giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy đến kiểm 

tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện và kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ 

chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đoàn giám 

sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU và Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần 

(42)Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy về công tác xây dựng 

Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; Quyết định về việc phân công Thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
(43)Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai, tuyên truyền Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, Huyện 

ủy; Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, Chỉ thị 10, 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,... 

(44)trong đó nhân sự với Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh về việc bổ nhiệm chức danh 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

huyện Tiểu Cần; Toà án nhân huyện 02 đồng chí; thống nhất nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Chi cục trưởng Chi cục thi hành 

án huyện Tiểu Cần 02 đồng chí; Cục thi hành án tỉnh về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng và phó chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện 

Tiểu Cần-Trà Cú 02 đồng chí; bổ nhiệm lại 02 thẩm phán sơ cấp;Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về nhân 
sự bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN  tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo 01 đồng chí. 
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14 đồng chí, với tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 232 đồng chí (trong đó cán bộ 

chuyên trách 121, công chức 111), không chuyên trách 142. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo đề ra giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của 

các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt việc nâng cao chất 

lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra 

khỏi đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư; kết nạp 104 đảng viên mới vượt 4% 

so nghị quyết; xóa tên 02 đảng viên và cho ra khỏi đảng 05 đảng viên; xác nhận trình độ 

sơ cấp lý luận chính trị năm 2021 cho 44 đồng chí; mở 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị 

đối tượng kết nạp đảng, có 104 học viên; kiểm tra kỹ thuật Thẻ đảng viên lần thứ tư trên 

địa bàn huyện 3.643 thẻ (đề nghị cấp mới 85 trường hợp do thẻ hư hỏng, mất thẻ); kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2021 có 42/46 đảng bộ, chi bộ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, chiếm 91,3%(45); có 04 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chiếm 8,7%. 

- Mở 02 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 

với 256 học viên. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, đã kiểm tra 55 

tổ chức đảng và 73 đảng viên; giám sát 56 tổ chức đảng và 103 đảng viên; thi hành kỷ 

luật 07 đảng viên (khiển trách 06; cảnh cáo 01). 

- Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021, chỉ đạo tổ chức 

thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện(46); tổ chức họp để bầu các chức danh chủ 

chốt của Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và lãnh đạo UBND của huyện và cấp xã; 

tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề theo quy định. Tổ chức tiếp xúc cử tri trực 

tuyến sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện. 

- Lãnh đạo quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân huyện được tăng cường; công tác 

cải cách hành chính được quan tâm thực hiện(47). Số thủ tục hành chính cấp huyện có 

262 thủ tục(48); có 11 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc 

lĩnh vực người có công; cấp xã có 157 thủ tục hành chính. 

- Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung triển khai các hoạt động, 

phong trào của từng đơn vị(49); chỉ đạo xã, thị trấn tổ chức Đại hội(50), thăm tặng quà cho 

60 người là cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, với số 

tiền 30.000.000 đồng; thực hiện tốt Quy định số 784 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực 

hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; qua các phong 

trào, đã phát triển 5.136 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số đến nay được 76.505/85.000 

đoàn viên, hội viên đạt 90% (vượt 4 % so nghị quyết). 

* Nguyên nhân đạt được 

                                                 
(45) Có 08 đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 19,05%. 
(46)Toàn huyện có 11 đơn vị bầu cử với 112 tổ bầu cử: Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%:  

+ Đại biểu Quốc hội: Ứng cử 05, đạt số phiếu cao 03. 

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Ứng cử 08, đắc cử 05. 

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: Ứng cử 53, đắc cử 31 đại biểu. 

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn: Ứng cử 491, đắc cử 288 đại biểu.  
(47) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên lĩnh vực quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ hệ thống một cửa điện tử dùng chung của 

tỉnh, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, tạo cơ chế cho việc áp dụng dịch vụ hành 

chính công trực tuyến mức độ 4. 
(48)Trong đó: có 69 thủ tục hành chính mức độ 2; 179thủ tục hành chính mức độ 3; 14thủ tục hành chính mức độ 4. 
(49) Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2021: “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; triển khai thực hiện 

kế hoạch tổ chức trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc tế Phụ 

nữ, Tháng Công nhân, Tháng Thanh niên,Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng nhân đạo, Ngày thành lập Công 

đoàn, Ngày gia đình Việt Nam, Ngày truyền thống người cao tuổi,..; tổng kết các phong trào, các cuộc vận động theo kế hoạch,... 
(50) Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội khuyến học, Hội người cao tuổi 
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- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, các cơ 

quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, 

ban, ngành tỉnh và sự đóng góp của cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện. 

- Kịp thời cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám 

sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; trong qua trình lãnh, chỉ đạo có bám 

sát thực tiễn của huyện. 

- Ban Thường vụ Huyện ủy luôn giữ vững và phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong 

nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của BCH, đề cao 

vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giữ vững và đổi mới, nâng cao chất lượng 

sinh hoạt lệ của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong 

huyện, góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện đã đề ra. 

II- NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ tập trung, đột phá và nghị quyết năm 2021 tuy có 

quyết liệt nhưng còn các chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết. 

- Việc chỉ đạo công tác quản lý công trình có tuân thủ theo đúng quy định, tuy nhiên 

trong thi công thực hiện chất lượng một số công trình chưa cao. 

- Công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng từng lúc còn chậm, chưa đạt 

yêu cầu. 

2. Nguyên nhân của hạn chế 

* Nguyên nhân khách quan 

- Do ảnh hưởng lâu dài của dịch bệnh Covid -19 nên việc thực hiện một số chỉ tiêu, 

nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đạt thấp, từng lúc từng nơi còn bị động về thời gian 

triển khai thực hiện nhiệm vụ; các hộ kinh doanh còn khó khăn trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, không tiếp cận được khách hàng, giảm doanh thu nên việc vận động phát 

triển doanh nghiệp còn khó khăn; năng lực nội tại của các hợp tác xã còn hạn chế, chưa 

có sự liên kết chủ yếu dựa vào vốn tự có chưa tiếp cận được vốn vay từ các tổ chức tín 

dụng, quy mô hoạt động sản xuất của các hợp tác xã còn nhỏ lẻ, sản phẩm chưa đa dạng, 

chưa có sức cạnh tranh; một số bộ phận Nhân dân nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng 

của công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị. 

- Năng lực một số nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng còn hạn chế, chưa đáp ứng 

yêu cầu. 

- Việc xây dựng văn bản chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị từng thời điểm còn sao chép, 

chưa xác với tình hình thực tế, đôi lúc chưa đề cao trách nhiệm trong cải cách hành chính. 

* Nguyên nhân chủ quan 

- Một số đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách địa bàn xã từng lúc chưa quyết liệt 

trong chỉ đạo toàn diện; một số xã, thị trấn từng lúc thiếu chủ động trong triển khai thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Khâu quản lý, kiểm tra, giám sát thi công một số công trình từng lúc chưa được 

kiểm soát chặt chẽ. 
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- Sự phối hợp giữa các xã, thị trấn với các cơ quan, ban, phòng, ngành huyện đôi lúc 

chưa chặt chẽ.          

B. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2022 

I- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  

1. Chỉ tiêu kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng 12%; Tỷ trọng khu vực I: 32,96%; khu vực II: 37,98%; khu 

vực III: 29,06%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,5 triệu đồng. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.000 tỷ đồng. 

- Thu ngân sách Nhà nước 50 tỷ đồng. 

- Vận động thành lập mới 40 doanh nghiệp. 

- Xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,54%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35,6%. 

Tạo việc làm mới cho khoảng 2.700 lao động.  

- Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 130 người. 

- Đạt 24,3 giường bệnh/vạn dân; 6,21 bác sĩ/vạn dân. 

- Giữ vững các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. 

- Tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 18% lực lượng lao động trong độ tuổi, 

trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 4,7%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,23% (vùng dân tộc Khmer giảm 0,3% so với hộ Khmer). 

- Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học: Mẫu giáo 84%, Tiểu học 99,6%, trung học cơ 

sở 98,5% trở lên. 

- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1): 01 trường. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,82%.  

3. Chỉ tiêu môi trường 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó được 

cung cấp nước sạch là 83,26%. 

- Chất thải nguy hại được xử lý đạt 98,5%; chất thải y tế được xử lý đạt 100%. 

4. Chỉ tiêu quốc phòng - an ninh 

- Có 100% cơ quan, đơn vị và xây dựng 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an 

ninh trật tự. 

- Có 100% xã - thị trấn vững mạnh về quốc phòng. 

5. Chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

- Có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, có 80% tổ chức cơ sở đảng 

hoàn tốt thành nhiệm vụ. Có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Kết nạp 100 đảng viên mới.  

- Tập hợp 86% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề 

nghiệp. 
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 II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Tiếp tục tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.  

2. Về phát triển kinh tế 

- Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là thực hiện tốt Kế hoạch 

số 20-KH/HU, của BTV Huyện ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp đến năm 2025; phát 

triển nông nghiệp sạch, hữu cơ ứng dụng công nghệ cao gắn với chỉ dẫn địa lý và thích 

ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ các Tổ hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông 

sản; nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và hiệu quả; triển khai Đề án tái cơ cấu 

chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khuyến khích phát triển chăn 

nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 

- Củng cố, nâng cao các nội dung huyện nông thôn mới; quyết tâm chỉ đạo xây dựng 

xã nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững, xây dựng 

2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu xây dựng từ 1 đến 2 xã nông thôn 

mới kiểu mẫu trong năm 2022; huy động các nguồn lực và sự đóng góp của Nhân dân để 

phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 15 của BTV Tỉnh ủy, 

củng cố, nhân rộng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và các tuyến đường hoa 

trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục hoàn chỉnh, nâng chất các tiêu chí đô thị loại IV thị trấn Tiểu Cần mở 

rộng; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch đề ra lộ trình, giải pháp xác định rõ 

trách nhiệm của huyện, của xã, thị trấn trong thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 

27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị 

loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh năm 2025”. 

- Phối hợp xúc tiến, tạo điều kiện và mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là 

Khu Công nghiệp Cầu Quan, Cụm Công nghiệp Phú Cần và những nơi có điều kiện; đổi 

mới quản lý và phát triển chợ, bảo đảm lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và 

tiêu dùng của người dân; tăng cường quản lý hệ thống lưới điện, cáp viễn thông, hệ 

thống thoát nước và cây xanh trên các tuyến đường giao thông. 

- Chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo 

theo kế hoạch vốn được giao, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến 

độ, nâng cao vai trò, trách nhiệm chủ đầu tư trong thực hiện thi công công trình và giải 

ngân vốn; tăng cường quyết toán các công trình, dự án hoàn thành. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước; thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn đạt chỉ tiêu, triệt để tiết kiệm chi; nâng cao chất lượng hoạt động các tổ 

chức tín dụng, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân được tiếp cận 

các nguồn vốn tín dụng, vốn ưu đãi của Nhà nước. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; các chính 

sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, phấn đấu phát triển mới 40 doanh 

nghiệp; có giải pháp nâng cao chất lượng các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả; xây 

dựng mới từ 01 đến 02 hợp tác xã. 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ 

vào sản xuất, đời sống 
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- Thực hiện nhiệm vụ năm học mới, mục tiêu kép “vừa dạy và học, vừa phòng, 

chống dịch Covid-19”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy 

học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; nâng chất và xây dựng các trường đạt 

chuẩn quốc gia. 

- Quan tâm chuyển giao, ứng dụng các tiến độ khoa học, công nghệ vào sản xuất, 

kinh doanh, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, công nghệ sinh học, ứng dụng tốt công 

nghệ vào bảo quản chế biến sau thu hoạch. 

4. Về phát triển VH - XH, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao; tăng cường công tác xã hội hóa đầu tư, xây dựng, bảo tồn và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc, nhất là trong vùng đông bào dân tộc Khmer; nâng cao chất lượng 

cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa; phát huy Trang thông tin điện tử của 

huyện và hệ thống loa không dây phục vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tranh 

thủ các nguồn vốn đầu tư cho các công trình văn hóa, phát triển du lịch huyện. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm 

trên người, đặc biệt là dịch Covid-19; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vệ 

sinh an toàn thực phẩm; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, còn 2,6%, phát triển dân số 

bền vững. Khuyến khích, vận động mọi người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm toàn dân. 

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi 

làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài năm 2022 đảm bảo đạt chỉ tiêu; thực 

hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, người có công cách mạng, các chính sách trợ 

giúp xã hội; thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định 

hướng đến năm 2030. 

5. Về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện 

tốt Chỉ thị số 15-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; hoàn thành mở rộng bãi rác Tập Ngãi và 

triển khai xây dựng bãi chứa rác xã Tân Hòa.  

- Thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống thiên tai, thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản lý, vận hành tốt cống Cần Chông và các 

cống đầu mối đảm bảo cho sản xuất và giao thông thủy.  

6. Về quốc phòng - an ninh 

- Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh; lãnh đạo công tác huấn luyện, diễn tập, bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tốt chính 

sách hậu phương quân đội. 

- Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tăng cường phổ 

biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, tệ nạn xã 

hội; kiềm chế tai nạn giao thông; phát huy và nhân rộng các mô hình, phong trào toàn 

dân tham gia phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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7. Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội và các Hội đặc thù phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; 

rà soát và nâng cao chất lượng các phong trào, các chương trình, mô hình hiệu quả để 

nhân rộng; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây 

dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 

- Phát huy và khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc, tôn giáo; quan 

tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, Điều lệ, đúng 

quy định của pháp luật. Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo. Chủ 

động nắm tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phát sinh có liên quan đến 

tôn giáo. 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các loại hình dân chủ ở cơ sở; tổ 

chức các phong trào thi đua, yêu nước thiết thực, hiệu quả; quan tâm biểu dương, khen 

thưởng mô hình điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt. 

8. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động chính quyền, cơ quan tư pháp, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, phát huy 

vai trò giám sát có chất lượng của đại biểu Hội đồng nhân dân từ huyện đến cơ sở; giám 

sát việc giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, 

tăng cường kết nối trao đổi thông tin giữa chính quyền với Nhân dân, doanh nghiệp; 

nâng cao năng lực, chỉ số cạnh tranh cấp huyện; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ 

quan tư pháp; làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; nâng cao 

vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát 

sinh điểm nóng.  

9. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh 

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư 

tưởng, thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của 

Đảng; triển khai, quán triệt, học tập và cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2022, nghị quyết xây dựng 

huyện Tiểu Cần thành thị xã trực thuộc tỉnh phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của 

địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và tâm trạng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả công 

tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; 

quán triệt thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với 

cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện các quy 
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định nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; duy trì, nâng chất và nhân rộng 

các mô hình học tập và làm theo Bác. 

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ; thực hiện tốt Kế hoạch 

số 31-KH/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Luân chuyển cán bộ, công chức, viên 

chức trong quy hoạch các chức danh diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.  

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ; chỉ đạo 

công tác tự phê bình và phê bình, nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đảm bảo chặt chẽ, chất lượng đúng thực chất; tạo 

nguồn kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư 

cách ra khỏi Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chất vấn và 

trả lời chất vấn trong Đảng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phải 

có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, 

đảng viên, kịp thời ngăn ngừa đảng viên vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy 

định số 11-QĐi/TW, của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong 

việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 

- Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò giám 

sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trong đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện tốt công tác kê khai, công khai 

tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định. 

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là nâng cao chất lượng 

nội dung văn bản và các cuộc họp, hội nghị; tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, uốn 

nắn giúp các cấp ủy tháo gỡ khó khăn; kịp thời sơ, tổng kết các văn bản chuyên đề; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; 

công tác dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”; 

đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Hội Cựu Chiến binh, đại hội 

Đoàn các cấp và chuẩn bị cho đại hội công đoàn theo quy định. 


