
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LẤP VÒ    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 463/BC-UBND 
 

                Lấp Vò, ngày  24 tháng 12  năm 2021 

     BÁO CÁO 

Tình hình triển khai kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh và 

đầu tư công những tháng cuối năm 2021 

 

Thực hiện Thông báo số 368/TB-VPUBND ngày 13/10/2021 của Văn phòng 

UBND Tỉnh, về việc Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện 

Nghĩa tại họp triển khai kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh và đầu tư công 

những tháng cuối năm 2021;  

Thực hiện Thông báo số 449/TB-VPUBND ngày 03/12/2021 của Văn phòng 

UBND Tỉnh, về việc Thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm 

Thiện Nghĩa tại họp giao ban với UBND huyện, thành phố về tình hình khôi phục 

hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày 01/12/2021; 

Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò báo cáo tình hình triển khai kế hoạch khôi phục 

sản xuất kinh doanh và đầu tư công những tháng cuối năm 2021cụ thể như sau: 

1. Tình hình triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch số 298/KH-UBND 

- Thực hiện Kế hoạch 298/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND Tỉnh, Ủy 

ban nhân dân Huyện đã triển khai Kế hoạch số 198a/KH-UBND ngày 07/10/2021, về 

việc Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế Huyện Lấp Vò trong quý IV năm 2021. 

(Biểu 1 - đính kèm) 

- Mục tiêu thực hiện:  

+ Tiếp tục thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất,  kinh doanh trong tình 

huống dịch vẫn còn diễn biến, tạo động lực ổn định cuộc sống của người dân. Tập 

trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, xúc 

tiến đầu tư trong tình hình mới.  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Tạo môi trường an toàn, ổn định để phục hồi và phát triển sản xuất 

kinh doanh 

- Tình hình bao phủ vắc xin cụ thể như sau: 

(Biểu 2 - đính kèm) 

 - Giải pháp thực hiện: 

+ Tiếp tục theo dõi tình hình đánh giá các mức độ nguy cơ dịch bệnh ở tất cả 

các cấp (từ xã/thị trấn) định kỳ (ít nhất 01 lần/tuần) để linh hoạt điều hành thực hiện 

nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế theo từng điều kiện và bối cảnh cụ thể, đảm 

bảo tranh thủ kịp các cơ hội, không gây trở ngại cho quá trình phục hồi kinh tế của 

người dân, doanh nghiệp. 
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+ Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong bố trí và tổ chức thực hiện điều kiện 

“Y tế tại chỗ” trong Phương án “Bốn tại chỗ”. Theo dõi thường xuyên, phát huy vai 

trò, chức năng bộ phận y tế tại doanh nghiệp trong phản ứng nhanh, chuyên nghiệp xử 

lý các trường hợp phát sinh F0, giữ vai trò là kênh tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khỏe 

trong từng cá nhân người lao động, gợi nhắc luôn tuân thủ nguyên tắc “5K”. 

+ Nâng cao tính chuyên nghiệp các đội (tổ) phản ứng nhanh từ cấp Huyện 

đến cơ sở để giải quyết kịp thời các vấn đề dịch bệnh phát sinh tại doanh nghiệp và 

cơ sở sản xuất kinh doanh. 

+ Theo dõi chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm sức 

khỏe, an toàn cho người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.  

2.2. Giữ vững nền tảng sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn  

 Theo dõi, dự báo kịp thời tình hình thời tiết, sâu bệnh hại trên cây trồng; tạo 

điều kiện và hỗ trợ nông dân thăm đồng, thu hoạch vụ Thu Đông, xuống giống vụ 

Đông xuân mới. Tập trung khôi phục lại các ngành hàng chủ lực của huyện: 

+ Lúa Đông Xuân 2021-2022 xuống giống dứt điểm 11.911ha/11.853 ha, đạt 

100,5% kế hoạch; Màu Thu Đông Thu hoạch dứt điểm 1.036,7 ha; Màu Đông Xuân 

2021-2022 xuống giống được 1.317,7 ha gồm: bắp, môn, kiệu, ấu, bầu bí mướp, dưa 

hấu, dưa leo, hành, nấm rơm, ớt, mè, sen, hoa màu khác. Diện tích thu hoạch 32 ha 

gồm: bắp, dưa leo, hoa màu khác. 

+ Tập trung tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch và tiêu thụ thủy sản; hướng dẫn 

thả nuôi phù hợp, đảm bảo sản lượng thu hoạch Quý IV tổng sản lượng đạt kế hoạch. 

Khuyến khích tận dụng lợi thế mùa nước nổi để nuôi nhử cá đồng, nuôi thủy sản mùa 

lũ nhằm tận dụng nguồn con giống và thức ăn tự nhiên, giảm chi phí đầu tư. 

+ Tạo điều kiện cung ứng vật tư nông nghiệp, quản lý giá bán vật tư nông 

nghiệp; khuyến cáo người dân tiếp tục áp dụng các biện pháp k  thuật để giảm giá 

thành sản xuất, áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, sử dụng giống lúa chất 

lượng cao gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ, lưu ý các khâu bảo quản sau thu 

hoạch để giảm tổn thất. 

+ Thường xuyên rà soát, cập nhật sản lượng nông sản đến kỳ thu hoạch, tổ 

chức lực lượng thu hoạch gắn với hỗ trợ tiêu thụ hoa màu - cây công nghiệp ngắn 

ngày, trái cây các loại. Tập trung giải quyết nhanh nông sản có thời gian tồn trữ ngắn 

(nhất là rau màu các loại, trái cây). Tiếp tục khuyến cáo, hướng dẫn người dân sản 

xuất theo các quy chuẩn, điều kiện phân phối vào các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng 

tiện ích hiện đại. 

+ Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, 

thủy sản; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi. Tạo điều kiện cho các 

hoạt động cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi, thú y diễn ra thuận lợi. 
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+ Khôi phục lại hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác để thúc đẩy liên kết 

sản xuất, tiêu thụ nông sản. Kết nối với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa 

hàng tiện ích, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn trong và ngoài huyện 

để giới thiệu, tiêu thụ nông sản; giải quyết kịp thời các tình trạng ứ đọng nông sản cục 

bộ, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế. 

+ Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với 

khởi nghiệp để xây dựng và phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Liên 

kết, hợp tác tìm kiếm thị trường để tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho một số sản 

phẩm chủ lực. 

2.3. Gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng 

kinh tế 

Tình hình thực hiện khôi phục của các doanh nghiệp cụ thể như sau: 

- Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Huyện 316 DN, trong đó: 

+ Doanh nghiệp đang hoạt động trở lại 311 DN (bao gồm Sản xuất công 

nghiệp 50 DN, Thương mại dịch vụ 234 DN, khác 27); 05 DN tạm ngưng đang thực 

hiện khôi phục) 

- Số doanh nghiệp khôi phục trong kỳ báo cáo 06 DN. 

+ Tỷ lệ khôi phục tính đến thời điểm báo cáo 98,4%. 

 (Biểu 4 đính kèm) 

- Giải pháp thực hiện: 

+ Từng bước mở dần các biện pháp hạn chế để thực hiện mục tiêu khôi phục 

sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên những ngành hàng thiết yếu, ngành hàng chủ lực của 

huyện: sản xuất và chế biến nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi,… 

+ Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất hàng tồn kho, các đơn hàng 

trễ hợp đồng theo đề xuất của Doanh nghiệp đảm bảo theo yêu cầu, nội dung hướng 

dẫn phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động tiếp xúc, giải quyết trực tiếp khó khăn 

trong khôi phục sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tái hoạt động: tiếp cận tín 

dụng, hạ tầng phục vụ sản xuất, nguồn nguyên liệu, lao động, giao dịch chứng từ. 

Tạo điều kiện cho người lao động, chuyên gia đến và làm việc tại các doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện. 

2.4. Từng bước khôi phục thương mại, dịch vụ, du lịch 

- Tình hình thực hiện khôi phục thương mại, dịch vụ, du lịch cụ thể như sau: 

+ Tổng số cơ sở thương mại 29 cơ sở. 

+ Số cơ sở khôi phục lũy kế 29 cơ sở, trong đó: Chợ 18, siêu thị 5, cửa hàng 

tiện lợi 6. 

+ Tỷ lệ khôi phục đạt 100%. 
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(Biểu 6 – đính kèm) 

- Giải pháp thực hiện: 

+ Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ duy trì và tái sản xuất cho doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh (tiền điện, nước; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, 

giữ nguyên nhóm nợ; thuế; tài chính ngân hàng; tuyển dụng lao động…), quan tâm 

thăm hỏi và động viên người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, quản lý thị trường, đảm bảo cung 

ứng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu; kiểm soát 

chặt chẽ và chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chú 

trọng việc tổ chức hoạt động chợ truyền thống đảm bảo các điều kiện an toàn. 

+ Tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh sử dụng 

thương mại điện tử trong giao dịch buôn bán; kết nối với các sàn giao dịch thương 

mại điện tử; tham gia các Chương trình ngày mua sắm trực tuyến; Gian hàng Việt 

trực tuyến quốc gia… Nhân rộng các mô hình hỗ trợ mua sắm mùa dịch; dự báo và 

cung cấp thông tin về thị trường nông sản. 

+ Chủ động triển khai đến doanh nghiệp với thủ tục rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu 

và hỗ trợ doanh nghiệp tối đa để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ 

như: gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 

nhập cá nhân và tiền thuê đất. 

2.5. Tập trung khôi phục hoạt động xây dựng 

a) Tình hình triển khai thi công các công trình trên địa bàn Huyện cụ thể như 

sau: 

- Tổng số công trình 54. 

- Số công trình khôi phục 54. Đạt tỷ lệ khôi phục 100%. 

(Biểu 7 – đính kèm) 

b) Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công: 

- Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

(Biểu 8 – đính kèm) 

c) Giải pháp thực hiện: 

- Khôi phục hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện theo lộ trình và theo hướng 

dẫn tổ chức thi công của ngành xây dựng. Đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, có 100% 

công trình được triển khai thi công theo quy định, tạo điều kiện cho hoạt động cung 

ứng vật liệu xây dựng diễn ra thông suốt, đáp ứng đủ vật liệu cho thi công.  

- Đối với dự án đầu công tư: tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư công; xây 

dựng lịch trình khởi công và triển khai ngay đối với các dự án đang trong quá trình 

đấu thấu, đã đấu thầu. 
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- Đối với các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh: rà soát, tổng hợp tình hình 

của từng dự án, đề ra phương án xúc tiến, đồng hành cùng nhà đầu tư sớm khởi công. 

- Tổng hợp nhu cầu cung ứng cát san lấp mặt bằng, nền đường của các Chủ 

đầu tư theo thứ tự ưu tiên báo cáo UBND Tỉnh. 

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021, theo dõi sát 

tình hình thực hiện các dự án, nhất là các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn 

trong tình hình mới. Phấn đấu cả năm 2021, tỷ lệ giải ngân đạt từ 92% trở lên. 

2.6. Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp 

- Tình hình thực hiện đẩy mạnh hoạt động đầu tư, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy 

khởi nghiệp cụ thể như sau: 

(Biểu 9 – đính kèm) 

- Giải pháp thực hiện: 

+ Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại Nghị quyết 

số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Đồng Tháp; cắt giảm chi phí 

cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018; hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; triển 

khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

+ Khởi động lại các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp bằng 

các hình thức phù hợp, phát triển doanh nghiệp. 

 Phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm 

tại thị trường nội địa như: các Chương trình khuyến mại, giảm giá, tri ân khách 

hàng; Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình 

đưa hàng Việt về nông thôn; đưa hàng Việt về bán tại các khu, cụm công nghiệp; 

chú trọng hoạt động kết nối đưa sản phẩm của doanh nghiệp vào các kênh phân phối 

lớn trong và ngoài nước. 

2.7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin truyền thông 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát dịch 

Covid-19 (lưu trữ, quản lý di chuyển, chia sẻ kết quả xét nghiệm Covid-19…) thông 

qua các ứng dụng điện thoại, QR code...  Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp ứng 

dụng công nghệ thông tinh trong quản lý, triển khai công tác phòng, chống dịch 

bệnh, giải quyết các vấn đề về lao động. 

- Nhanh chóng cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin tiêm chủng của 

Quốc gia, phục vụ cho việc theo dõi chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 thông 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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qua Sổ sức khỏe điện tử thống nhất trên cả nước, thuận tiện cho việc kiểm soát lao 

động trong và ngoài Tỉnh.  

- Tăng cường công tác truyền thông đảm bảo thường xuyên, rộng rãi và đầy đủ 

thông tin về các quy định phòng, chống dịch Covid-19, việc làm và các chính sách an 

sinh xã hội để người dân, doanh nghiệp có kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. Công bố công khai các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình 

được phép hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngưng. 

- Tiếp tục tiếp nhận và xử lý nhanh các phản ánh cho người dân, doanh nghiệp 

thông qua Tổng đài 1022. Kịp thời xử lý tin xấu, tin giả tác động tiêu cực đến đời 

sống người dân. 

2.8. Đảm bảo an sinh xã hội, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19  

Tình hình triển khai đảm bảo an sinh xã hội, triển khai kịp thời các chính sách 

hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 cụ thể như sau: 

(Biểu 10 – đính kèm) 

- Tiếp tục rà soát, triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định; hỗ trợ đào tạo, tuyển 

dụng lao động của doanh nghiệp khi hoạt động trở lại. Tập trung kết nối cung cầu lao 

động, phối hợp thực hiện hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm cho lao động trên địa 

bàn huyện, tạo điều kiện cho lao động quay lại làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh an toàn. 

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai chính sách hỗ trợ đối với người lao 

động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 

số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, để đẩy nhanh tiến độ triển khai 

chính sách đến đối tượng thụ hưởng. 

- Rà soát, đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính 

phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. 

3. Hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện  

- Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường từ đó ảnh hưởng trực 

tiếp đến phát triển kinh tế xã hội địa phương như: Mặt hàng nông sản làm ra không 

xuất khẩu được, chủ yếu tiêu thụ trong nước, giá thành giảm và biến động khó lường; 

Số lượng khách tham quan đến địa bàn Huyện giảm mạnh. 

- Một bộ phận người dân còn tập quán sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh múng 

chưa tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã và chưa có nhiều chuổi liên kết do đó 

trong khâu tiêu thụ sản phẩm còn bị lệ thuộc vào thị trường dẫn đến nhiều rủi ro trong 

sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung đối với các loại nông sản như bầu, bí, dưa, các 
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loại đậu, bắp thì việc tiêu thụ tạm ổn, các mặt hàng khoai môn, cam, kiệu, ếch có 

tiêu thụ nhưng sản lượng tiêu thụ không ổn định, riêng  u chưa có đầu mối tiêu thụ. 

Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo tình hình triển khai kế hoạch khôi phục sản 

xuất kinh doanh và đầu tư công những tháng cuối năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (báo cáo); 

- Sở Xây dựng; Sở Công thương; 

- Sở Y tế; Sở NN&PTNT; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- CT và các PCT.UBND Huyện;  

- Phòng TC&KH, KT&HT, NN&PTNT; 

- Phòng LĐ-TB&XH; 

- Trung tâm Y tế Huyện; 

- LĐVP + C/v; 

- Lưu: VT, TCKH, Ng. 

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

 

 

 

 Trần Hoàng Nam 
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