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BÁO CÁO
Thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với báo cáo tình hình
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải
pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại
kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư,
HĐND Tỉnh khoá X, các Ban HĐND Tỉnh đã họp thẩm tra từ ngày 23/6 đến
01/7/2022 để thẩm tra đối với Báo cáo của Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh về
tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ,
giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 trình tại kỳ họp thứ tư theo từng lĩnh vực được
phân công.
Qua xem xét báo cáo trình tại kỳ họp, ý kiến thảo luận thành viên các Ban
và đại biểu dự họp; ý kiến giải trình của các sở, ngành, ý kiến của Thường trực
HĐND Tỉnh. Được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban
Pháp chế thay mặt các Ban đọc báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6
THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm
soát, cùng với sự chỉ đạo điều hành mạnh mẽ của UBND Tỉnh và sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, kinh tế
của Tỉnh có chuyển biến rõ nét, nhiều lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng mạnh
trong quý II, góp phần tăng trưởng kinh tế của Tỉnh đạt 3,83%, Tuy nhiên, tổng
thể tình hình phục hồi kinh tế còn chậm so với kế hoạch và còn một số tồn tại
như:
(1) Tình hình sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản của Tỉnh còn nhiều khó
khăn, giá phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi,…tăng mạnh làm cho chi
phí đầu vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tăng thêm từ 23 - 50%; việc chuyển
đổi đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái không theo quy hoạch dẫn đến mất cân
đối cung cầu một số ngành hàng như mít, xoài, sầu riêng,…đã làm cho giá bán
sản phẩm hàng hoá nông sản tiếp tục ở mức thấp và có xu hướng giảm; nhiều
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông
nghiệp của Tỉnh chậm được ban hành.
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(2) Chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch về vùng nuôi thuỷ sản, cây
trồng còn hạn chế; công tác quản lý, sử dụng tài sản là nhà, đất công hiệu quả
chưa cao.
(3) Chỉ số CPI của Tỉnh năm 2021 mặc dù tiếp tục duy trì tốp đầu cả nước
nhưng có 7/10 Chỉ số giảm điểm1 và Chỉ số Chi phí không chính thức tuy có
tăng điểm nhưng hiện tượng doanh nghiệp phải chi chi phí không chính thức để
công việc đạt được kết quả thuận lợi vẫn còn tồn tại; việc giải quyết khó khăn
cho doanh nghiệp về nguồn cung lao động còn chậm trên một số lĩnh vực; số
doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể còn ở mức cao; số doanh nghiệp
được cấp chứng nhận đầu tư so với số doanh nghiệp đăng ký sau xúc tiến đầu tư
đạt tỷ lệ thấp 10,6% (5/47 DN); có trên 46% HTX hoạt động xếp loại ở mức
trung bình, yếu.
(4) Công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030
và tầm nhìn đến năm 2050 chậm so với kế hoạch đề ra đã tác động trực tiếp đến
việc triển khai một số quy hoạch ngành quan trọng của Tỉnh trong giai đoạn
2021-2025.
(5) Tình hình triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 còn chậm, tuy
tiến độ giải ngân có cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn ở mức
thấp chỉ đạt 28,79%. Thu ngân sách tuy vượt kế hoạch nhưng còn một số khoản
thu lớn chưa đạt kế hoạch.
(6) Mặc dù, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát ngay từ
đầu năm, nhưng tăng trưởng kinh tế đạt 3,83% thấp hơn so với cùng kỳ là
4,44%. Riêng tỷ lệ tăng trưởng khu vực Nông - Lâm - Thuỷ sản có mức tăng
trưởng âm (-0,45%);…
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội
Cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND Tỉnh về tình hình thực hiện
nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19, còn ảnh
hưởng đến mọi hoạt động, đời sống xã hội nhưng với sự quyết tâm, chủ động
trong điều hành, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới, kịp thời ứng phó với các
tình huống phát sinh, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện
nhiệm phát triển kinh tế - xã hội; các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm,
chỉ đạo thực hiện kịp thời, đạt nhiều kết quả tích cực.
- Về Giáo dục và Đào tạo: công tác dạy học được tổ chức linh hoạt, phù
hợp với tình hình; ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo chất lượng dạy
và học và kết thúc năm học 2021-2022 theo lộ trình đã đề ra2; tổ chức ôn tập cho
học sinh, học viên khối 12 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát
Như các chỉ số: Tiếp cận đất đai; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động của chính
quyền tỉnh; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
2
Cấp Tiểu học và Mầm non điều chỉnh kéo dài thêm thời gian kết thúc năm học để bảo đảm việc trang
bị đủ các kiến thức và kỹ năng cơ bản, cốt lõi cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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triển Giáo dục tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; đồng thời, tiếp tục quan tâm tăng
cường cơ sở vật chất tại các trường học, tạo tiền đề cho nâng cao chất lượng
giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các ngành học, cấp học, đến
nay có 358 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học.
Tuy nhiên, chất lượng giáo dục, đào tạo chưa đồng đều giữa các địa bàn,
các ngành học. Tỷ lệ trẻ ra lớp học trực tiếp ở bậc mầm non hiện nay có tăng so
với tháng 02/2022 nhưng vẫn còn thấp so với năm học 2020-2021. Cơ sở vật
chất phục vụ cho đổi mới giảng dạy chưa đáp ứng yêu cầu.
- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: cùng với việc tập trung thực
hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao
chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chất lượng dân số.
Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, công tác khám chữa bệnh
tại các cơ sở; phát triển hệ thống hội chẩn y tế từ xa. Nhân lực ngành y tế được
tăng cường về số lượng và trình độ chuyên môn. Tỷ lệ người dân tham gia bảo
hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 91,04%.
- Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo: Công tác chăm lo
cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách tiếp tục được các cấp,
các ngành quan tâm thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng
đồng; hoàn thành 420 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách (đạt
97,6%). Thực hiện tổng điều tra, rà soát, đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận
nghèo giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định (kết quả rà soát có 13.971 hộ nghèo,
chiếm tỷ lệ 3,13% và 22.767 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,09%); tiếp tục chỉ đạo
triển khai các chính sách hỗ trợ các hộ dân thoát nghèo, cải thiện đời sống người
dân; các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
theo các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các
Quyết định của Tỉnh được quan tâm thực hiện. Công tác đào tạo nghề được thực
hiện với nhiều hình thức đa dạng theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu
cầu thị trường lao động. Hỗ trợ tìm việc làm khoản 24.055 lao động được (đạt
80,2% so chỉ tiêu kế hoạch), trong đó có 820 lao động đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài theo hợp đồng (đạt 54,7% kế hoạch năm), lao động trúng tuyển đang
học ngoại ngữ - giáo dục định hướng, chờ xuất cảnh 1.324 người.
- Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông: Các hoạt động
văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn Tỉnh dần được khôi phục với
nhiều hoạt động sôi nổi gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng văn
hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ văn hóa tinh thần trong nhân dân; đặc biệt là việc tổ chức thành công
chuỗi hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ I tôn vinh hoa Sen gắn với
phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Với nhiều giải pháp kích cầu
du lịch, 6 tháng đầu năm 2022, các điểm du lịch đã thu hút khách đến tham quan
tăng 78,57% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác chăm sóc người cao tuổi, bảo
vệ trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới được chú trọng. Việc ứng
dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước được đẩy mạnh; công tác
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thông tin, truyền thông được quan tâm thực hiện kịp thời tạo sự đồng thuận
trong nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực văn hoá - xã hội còn một số
khó khăn, thách thức:
(1) Tình hình dịch Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm
ẩn nguy cơ tái bùng phát, cùng với đó sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng và
diễn biến phức tạp. Đội ngũ cán bộ y tế và nhân lực y tế tuy có được tăng cường
nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh, nhất
là tuyến cơ sở. Tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh tự chủ kinh phí hoạt động
gặp khó khăn do thiếu hự nguồn thu trả lương cho nhân viên y tế cần được quan
tâm giải quyết.
(2) Đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng
của dịch Covid-19. Tỷ lệ hộ nghèo qua tổng điều tra, rà soát tuy có giảm nhưng
chưa bền vững. Việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
và lĩnh vực Lao động - Việc làm - Bảo hiểm còn chậm tiến độ theo chỉ tiêu, kế
hoạch được giao.
(3) Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao tuy được khôi phục nhưng chưa
được duy trì thường xuyên; hoạt động du lịch vẫn còn khó khăn, với sự thay đổi
mới có nơi chưa đáp ứng, thiếu nguồn nhân lực du lịch được đào tạo, có kỹ năng
do dịch kéo dài đã chuyển qua ngành nghề khác hiện chưa được bù đắp.
3. Về quốc phòng, an ninh
UBND Tỉnh và các ngành chức năng, đã thực hiện đồng bộ nhiều giải
pháp có hiệu quả góp phần bảo đảm tình hình quốc phòng, an ninh và trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tình hình an ninh biên giới và an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, đảm bảo công
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các loại tội phạm giảm so với cùng kỳ năm
20213; tình hình an ninh trật tự và an ninh quốc phòng khu vực biên giới được
bảo đảm; công tác đối ngoại được củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh
vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; duy trì quan hệ hợp tác, hữu
nghị với các tỉnh láng giềng; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập
trung thực hiện tốt; bảo đảm 100% chỉ tiêu về tuyển chọn, gọi công dân nhập
ngũ vào quân đội nhân dân và công an nhân dân…

Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 132 vụ (giảm 21 vụ so với năm 2019, giảm 30 vụ so với năm 2021),
làm chết 11 người, bị thương 41 người, tài sản xâm hại khoảng 2,23 tỷ đồng. Đã điều tra khám phá
130/132 vụ (đạt 98,48%), bắt 204 đối tượng, thu hồi tài sản 1,06 tỷ đồng; Triệt xóa 376 vụ ( tăng 140
vụ so với năm 2019, giảm 19 vụ so với năm 2021), bắt 2.462 đối tượng tham gia tệ nạn cờ bạc, thu giữ
khoảng 6,3 tỷ đồng. Phát hiện, bắt xử lý 291 vụ (nhiều hơn 29 vụ so với năm 2019, giảm 30 vụ so với
năm 2021). Kiểm tra, lập biên bản xử lý 93 vụ (giảm 14 vụ so với năm 2019, giảm 54 vụ so với năm
2021), chủ yếu vi phạm về an toàn thực phẩm, sử dụng điện đánh bắt thủy sản và khai thác cát sông
trái phép, thú y và y tế. Triệt xóa 53 vụ (ít hơn 29 vụ so với năm 2019 và giảm 54 vụ so với năm 2021),
thu giữ 202,175 gram ma túy tổng hợp, 0,583 gam heroin. Lập hồ sơ 76 người nghiện quản lý theo
Nghị định 116/2021/NĐ-CP; 67 người nghiện ma túy quản lý theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP.
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Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện,
UBND Tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa ở hầu
hết các cơ quan, đơn vị, tập trung nhất là các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai,
đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công tập trung, thị trường bất động sản,
ngân hàng,...
Công tác phòng, chống tội phạm cơ bản đảm bảo yêu cầu về kéo giảm và
đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự4; công tác đảm bảo trật tự an
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm cả về số vụ và số người chết 5.
Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn, thư kiến
nghị, phán ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định pháp luật6.
Chủ động tiến hành kiểm tra, rà soát và tổ chức đối thoại công khai, dân chủ với
từng hộ dân khiếu nại, vận dụng nhiều chính sách để áp dụng trong quá trình giải
quyết khiếu nại, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và an sinh, xã hội.
UBND Tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng triển khai và thực hiện
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính; nâng cao điểm số các chỉ
số quan trọng và bảo đảm duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu các chỉ số như PAPI,
PAR Index, SIPAS, PCI...; thực hiện tốt công tác cải cách bộ máy tổ chức, cải
cách thủ tục hành chính, rút ngắn quá trình xử lý, giảm thời gian thực hiện các
thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của
các cơ quan hành chính nhà nước, khắc phục việc giải quyết thủ tục hành chính
bị trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân.
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, ở một số đơn vị, công tác tiếp
công dân còn mang tính hình thức, công tác xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh
còn hạn chế trong việc phân loại xử lý, việc đề xuất, xử lý đơn có lúc, có nơi
chưa đạt yêu cầu, nội dung chưa đầy đủ, thiếu biên bản tiếp xúc; công tác tiếp
nhận, xử lý đơn còn một vài trường hợp trễ thời gian quy định.
Tình hình vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu nhất là các mặt hàng như
thuốc lá ngoại, đường cát vẫn còn xảy ra; tình hình tội phạm ma túy trên tuyến
biên giới được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tình hình mua
bán, tàng trữ trái phép chất ma túy còn tiếp diễn; vi phạm pháp luật về môi
trường chủ yếu là hành vi xả nước thải không qua xử lý ra môi trường; tình trạng
khai thác lớp đất mặt không phép các địa phương chậm xử lý; vi phạm các quy
định về an toàn thực phẩm; sử dụng xung điện để đánh bắt thuỷ sản; tệ nạn xã
hội (đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, mua bán số lô đề) tập trung ở nông thôn ngày
càng nhiều; tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích có chiều hướng gia
tăng; tội phạm liên quan đến tín dụng đen hoạt động phức tạp, tinh vi giây thiệt
hại tài sản lớn trong nhân dân; chậm phát hiện, xử lý các trường hợp tham
4

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6% về số vụ.
Giảm 6,6% số vụ, giảm 9,7% số người chết, giảm 40,9% số người bị thương.
6
Tiếp công dân thường xuyên 1.372 lượt, định kỳ và đột xuất của thủ trưởng 134 kỳ với 133 lượt
(tổng số đơn nhận qua tiếp công dân là 501 đơn với 531 vụ việc); Đã xử lý 935/950 đơn thư kiến nghị,
phản ánh, khiếu nại, tố cáo.
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nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị; tai nạn giao thông được kiềm chế,
kéo giảm những vẫn còn xảy ra và để lại nhiều hậu quả thương tâm7.
Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được UBND Tỉnh phân cấp
cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện tổ chức tuyển dụng, tuy
nhiên, một số cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện chậm tổ chức thi tuyển để bổ
sung đủ biên chế được giao, nhất là biên chế ngành giáo dục.
II. KIẾN NGHỊ
HĐND Tỉnh thống nhất với các giải pháp UBND Tỉnh đã đề ra trong các
báo cáo, tuy nhiên đề nghị UBND Tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
(1) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các nhân tố nào đã
ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt thấp; tỷ
lệ tăng trưởng khu vực Nông - Lâm - Thuỷ sản có mức tăng trưởng âm và đề ra
những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn để dựng dậy nền kinh tế và chỉ tiêu này
trong 6 tháng cuối năm và phát triển bền vũng trong thời gian tới.
(2) Phối hợp với ngành thống kê tìm ra giải pháp thống kê một số chỉ tiêu
kinh tế của Tỉnh cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm phát triển kinh tế của tỉnh
Đồng Tháp.
(3) Có giải pháp để giảm bớt tác động của việc tăng giá xăng dầu, vật tư
nông nghiệp đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
(4) Triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch
đối với vùng nuôi thuỷ sản, đất sản xuất nông nghiệp, trong đó quan tâm việc
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây ăn trái; quan tâm hơn nữa công tác
tập huấn, tư vấn để người nông dân có hướng đi đúng trong chuyển đổi sản xuất
nông nghiệp, chất lượng hàng nông sản đáp ứng yêu cầu cho công nghiệp chế
biến hàng nông sản; có cơ chế, chính sách khuyến khích người nông dân sử
dụng phân bón hữu cơ và thực hiện hiệu quả kinh tế tuần hoàn trong sản xuất
nông nghiệp.
(5) Ban hành chủ trương, kế hoạch phối hợp với một số trường, doanh nghiệp
có điều kiện, năng lực đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp lao động có kỹ năng cho
doanh nghiệp nhằm từng bước tạo được thị trường lao động dồi dào trên địa bàn
Tỉnh đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong thời gian tới;
đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp có tư duy làm kinh tế
nông nghiệp.
(6) Sớm rà soát các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và phát
triển kinh tế tập thể phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh để trình cấp
có thẩm quyền sớm ban hành và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.
(7) Quan tâm kiểm tra việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới; rà
soát, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2022 - 2023 bảo đảm khung chương
Xảy ra 42/45 vụ, làm chết 37/41 người, bị thương 13/22 người, thiệt hại tài sản khoảng 188 triệu
đồng.
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trình và chất lượng. Quán triệt đến các cơ sở giáo dục thông tin cụ thể các khoản
thu đầu năm học theo quy định, quyết định của cơ quan có thẩm quyền đến phụ
huynh học sinh; đồng thời nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ học phí cho học
sinh phù hợp điều kiện tình hình của địa phương. Đảm bảo học sinh được đến
trường đầy đủ, trong điều kiện tốt nhất.
(8) Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch
bệnh nguy hiểm trên người; có giải pháp kiềm chế bệnh sốt xuất huyết đang có
chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Quan tâm tăng cường nguồn nhân
lực cho y tế cơ sở.
(9) Bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có
công; tăng cường kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm, đưa người lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai các nguồn vốn để thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo Quyết định
1056/QĐ-BTC ngày 10/6/2022 của Bộ Tài chính; sớm triển khai thực hiện chính
sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐTTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
(10) Khôi phục, duy trì thường xuyên phong trào thể dục, thể thao; tổ
chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022.
(11) Chỉ đạo Công an Tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh, tấn công trấn áp
tội phạm, nhất là các tội phạm nổi như giết người, cố ý gây thương tích, trộm
cắp tài sản; tập trung giải quyết tình hình tệ nạn cờ bạc, “tín dụng đen”, thanh
thiếu niên tụ tập gây rối, vi phạm pháp luật. Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần kiềm
chế, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công
tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật để giáo
dục và răn đe, phòng ngừa tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm
minh vụ việc liên quan đến mua sắm thiết bị, sinh phẩm phục vụ phòng, chống
dịch Covid-19, xử lý và làm rõ trách nhiệm trong đấu thầu mua sắm tài sản tập
trung thời gian qua trên địa bàn tỉnh.
(12) Chỉ đạo lực lượng chức năng, nắm tình hình vận chuyển, mua bán
hàng cấm, hàng nhập lậu trên tuyến biên giới và thị trường nội địa; tập trung xử
lý vi phạm liên quan đến các mặt hàng xăng dầu, phân bón, rượu, bia, đường cát,
thuốc lá điếu, mỹ phẩm và các loại hàng hóa khác.
(13) Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác tài nguyên, khoáng
sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các vùng nuôi thủy sản trong
tỉnh, đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời
việc các hộ dân tự đào ao nuôi cá không theo quy hoạch.
(14) Tiếp tục nhận định đánh giá, phân tích kỹ các nguyên nhân chủ quan,
nguyên nhân khách quan về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật để có giải
pháp căn cơ, quyết liệt chỉ đạo phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm có chiều
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hướng gia tăng (trộm cắp, ma túy, môi trường, đánh bạc, tội phạm trong lứa tuổi
thanh thiếu niên, buôn lậu, hàng gian, hàng giả, tội phạm công nghệ cao,..).
(15) Tăng cường triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông; xử lý
kịp thời các điểm đen phức tạp về an toàn giao thông.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với
các báo cáo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X.
Kính trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thảo luận./.
Nơi nhận:
- TT/HĐND, UBND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND(PVN).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
UỶ VIÊN

Nguyễn Hữu Đức
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

