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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Triệu Phong, ngày 23 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO
Tình hình tháng 8 năm 2018
--1. Tình hình sản xuất
Nông nghiệp: Thời gian qua, trên cây lúa xuất hiện một số loại sâu bệnh hại
lúa như: rầy, khô vằn, bạc lá vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, chuột..., tuy nhiên ở mức
độ nhẹ. Xuất hiện rải rác bệnh chết chậm, tuyến trùng, rệp sáp trên cây hồ tiêu;
bệnh xì mủ, bệnh loét sọc miệng cạo ở cây cao su. Huyện đã chỉ đạo các ngành, địa
phương kịp thời phòng trừ các dịch bệnh, tiến hành thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Hè
thu tránh mưa bão.
Chăn nuôi tiếp tục ổn định. Trong tháng, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác
kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm. Công tác tiêu độc khử trùng được tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng tiếp tục được đẩy mạnh. Tiếp
tục chuyển đổi và trồng mới rừng theo tiêu chuẩn FSC thêm 200 ha. Sản lượng gỗ
khai thác ước đạt 4.655 m3 (bằng 106,1% so với tháng cùng kỳ năm trước).
Nuôi trồng thủy sản tiếp tục chỉ đạo phát triển. Diện tích nuôi tôm thả mới là
33,84 ha (Triệu Vân: 2,31 ha, Triệu An: 18,3 ha, Triệu Phước: 13,23 ha); sản lượng
thu hoạch đạt 192,3 tấn. Sản lượng khai thác biển đạt 180,1 tấn (cá 140,9 tấn, mực
15,7 tấn, ghẹ 23,5 tấn). Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao kỹ thuật nuôi trồng
thủy sản lợ mặn trên địa bàn huyện.
Công nghiệp – TTCN, thương mại, dịch vụ: Tổng giá trị sản xuất công
nghiệp-TTCN (của các cơ sở cá thể) trong tháng ước đạt 25.780 triệu đồng, bằng
103% so với tháng trước, bằng 109,1% so với tháng cùng kỳ năm trước.
2. Tài chính: Tổng thu ngân sách (tính đến ngày 20/08/2018) là 349.042 triệu
đồng, đạt 86% KH (trong đó, thu trên địa bàn đạt 28.103 triệu đồng, đạt 56% KH).
Tổng chi ngân sách 258.807 triệu đồng, đạt 64% KH (trong đó: chi đầu tư phát triển
19.410 triệu đồng, đạt 75% KH).
3. Văn hóa - xã hội
Các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các hoạt động
thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(02/9/1945-02/9/2018). Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
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thao; tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động bưu chính, viễn thông... Chỉ
đạo ngành giáo dục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy các trường sau sáp nhập;
tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm học mới. Tích cực triển khai các hoạt động
phòng, chống dịch sốt xuất huyết, không để dịch lây lan. Tiến hành chi trả trợ cấp
cho đối tượng chính sách, mai táng phí cho đối tượng BTXH đảm bảo đúng, đủ, kịp
thời.
4. Quốc phòng – an ninh
Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực SSCĐ từ huyện đến cơ sở. Phối hợp
với các đơn vị trên địa bàn theo dõi nắm chắc tình hình ở các địa phương không để bất
ngờ xảy ra. Tiến hành phác họa, đào công sự trận địa sở chỉ huy diễn tập KVPT
huyện. Hoàn thành huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2018 đảm bảo quân số, chất
lượng.
Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phạm pháp hình sự
được kiềm chế, đã xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản (giảm 01 vụ so với tháng trước), tỷ lệ
điều tra khám phá án đạt 100%. Tội phạm ma túy được tập trung đấu tranh quyết liệt,
lực lượng Công an đã phá thành công 01 chuyên án ma túy, thu giữ 457 viên ma túy
tổng hợp, khởi tố 01 vụ - 08 bị can. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, xảy ra 01
vụ, chết 01 người (giảm 02 vụ, 01 người chết và 02 người bị thương so với tháng
trước).
5. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể
- Ngày 26/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán
triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và cơ sở.
- Trong tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 03 phiên họp để cho ý
kiến về công tác cán bộ; thông qua các dự thảo Chương trình hành động thực hiện
nghị quyết số 20, 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chỉ đạo thực hiện Nghị
quyết số 18, 19 của BCH Trung ương; cho ý kiến dự thảo Quy định một số chế độ
chính sách đối với cán bộ và đối tượng chính sách; quy định về việc bổ nhiệm cán
bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định phân cấp quản lý cán bộ...
- Thường trực Huyện ủy đã tổ chức 02 phiên họp để cho ý kiến về công tác
cán bộ và một số nhiệm vụ chính trị quan trọng khác./.
Nơi nhận
- TVTU (B/c),
- HĐND, UBND huyện,
- MT và các đoàn thể huyện,
- Các ban Đảng, VPHU, TTBDCT huyện,
- Các phòng, ban cấp huyện,
- Cấp ủy cơ sở,
- Các Đ/c HUV,
- Lưu VPHU.
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