UBND HUYỆN LONG THÀNH
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 272/BC-PKT

Long Thành, ngày 07 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
ƢỚC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018
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A. ƢỚC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2018
I. CÔNG NGHIỆP
1. Công nghiệp – TTCN
- Góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển các CCN trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai Quí IV/2018 – năm 2019.
- Góp ý dự thảo Nghị quyết về một số chính sách phát triển ngành công
nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai.
- Đăng ký danh sách tham gia Hội nghị triển khai quy trình đầu tư xây
dựng hạ tầng cụm công nghiệp (CCN), chính sách phát triển CCN và tiếp nhận
dự án thứ cấp vào CCN.
2. Thƣơng mại – Dịch vụ.
- Đôn đốc UBND xã Long An, An Phước hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét
công nhận chợ Long An, chợ An Bình đạt tiêu chuẩn chợ văn hóa.
- Hỗ trợ Trung tâm xúc tiến thương mại tổ chức phiên chợ hàng Việt về
nông thôn tại khu tái định cư xã Long An từ ngày 03/11/2018 đến ngày
05/11/2018.
- Góp ý báo cáo tình hình thực hiện thu dịch vụ sử dụng diện tích bán
hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Đề nghị UBND các xã, thị trấn và BQL các chợ trên địa bàn thông báo
cho tiểu thương tại các chợ truyền thống tham dự lớp tập huấn cho tiểu thương
về đạo đức kinh doanh trong chợ truyền thống trên địa bàn huyện.
- Đề nghị các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn và Ban
quản lý các chợ quan tâm cử nhân sự tham gia Đoàn thẩm tra chợ đạt tiêu chuẩn
văn hóa để UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn thẩm tra chợ
nông thôn đạt tiêu chuẩn chợ văn hóa
- Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về
tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo
Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
(dự thảo 3).
- Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện năm 2018.
- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn giá một số
mặt hàng thiết yếu những tháng cuối năm 2018 và năm 2019, phục vụ Tết
Nguyên đán năm 2019 trên địa bàn huyện.
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3. Rƣợu, thuốc lá, gas, xăng dầu
- Thẩm tra điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán lẻ
LPG chai của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Khoa tại ấp Hàng Gòn, xã Lộc An và
hộ kinh doanh Đỗ Hồng Thái tại ấp 4, xã Long An.
- Phối hợp với Sở Công Thương khảo sát kho chứa hóa chất của Tổng
Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thuê bồn chứa của Công ty CP XNK TM
SX Hóa chất Đắc Trường Hải và kho chứa hóa chất của Công ty TNHH
Perusahaan Kimia Gemilang Việt Nam tại KCN Gò Dầu.
4. Công tác khác
- Góp ý về giá cho thuê mặt bằng Khu Dịch vụ Vườn Dầu tại thị trấn
Long Thành.
II. NÔNG NGHIỆP
1. Nông Nghiệp
- Cây lúa Mùa 2018: Kế hoạch 1.195ha, đã xuống giống 1.011ha, đạt
84,6% kế hoạch. Trong đó: diện tích trà sớm 220 ha, đang giai đoạn trổ - vào
chắc; diện tích trà chính 418 ha, đang giai đoạn đứng cây – đòng; diện tích trà
muộn 373 ha, đang giai đoạn đẻ nhánh - đứng cây. Các giống chính là OM7347,
đài thơm 8, VD20, OM4900, OM6162,...
- Cây bắp vụ Mùa: Kế hoạch 780ha, mới xuống giống 158ha, đạt 20,26%
kế hoạch, đang giai đoạn loa kèn, các giống chính là NK7328, NK67, DK6919.
- Cây mỳ:
+ Cây mì Đông Xuân 2017-2018: 80ha ở xã Long Đức, giống KM98 và
KM140; diện tích này nằm ngoài kế hoạch của huyện, nông dân trồng trên đất dự án, đã
thu hoạch xong.
+ Cây mì Hè Thu 2018: Kế hoạch 2435 ha, đã xuống giống được 3115 ha (tăng
680ha), đạt 124,6% kế hoạch, đang giai đoạn cây con – phát triển thân lá củ; giống phổ
biến KM140, HLS11,…
- Cây rau vụ Mùa: diện tích gieo trồng 74 ha, các giống phổ biến là khổ
qua, dưa leo, bầu bí, các loại rau ăn lá,….
- Cây sầu riêng: diện tích 100/259 ha, tình hình sinh trưởng đang giai
đoạn phát triển cành lá, giống phổ biến Ri6, các giống khác.
- Cây xoài: Diện tích 80ha, sinh trưởng phát triển bình thường.
- Cây có múi: Diện tích 245 ha, giống phổ biến là bưởi da xanh và quýt
đường, sinh trưởng phát triển bình thường.
- Cây tiêu: Diện tích 277 ha, giống phổ biến Vĩnh Linh, Trâu, Sẻ, sinh
trưởng phát triển bình thường.
- Cây điều: Diện tích 3.180 ha, giống phổ biến AB0508, Ấn Độ, giống
khác, sinh trưởng phát triển bình thường.
- Cao su: Diện tích 888 ha, sinh trưởng và phát triển bình thường.
2. Công tác chuyên môn khác
- Xây dựng kế hoạch phối hợp Đoàn công tác của các chuyên gia Israel và
chuyên gia nông nghiệp của Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh khảo
sát, đánh giá hiện trạng ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn
huyện Long Thành
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- Kiểm tra, khảo sát hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại khu Quảng Ngãi
và khu Láng Đế xã Tân Hiệp để xem xét, đề xuất xây dựng các mô hình sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao có hiệu quả phát triển kinh tế hộ gia đình tại khu vực
này.
- Kiểm tra điều kiện sản xuất để xem xét cấp giấy chứng nhận kinh tế
trang trại cho hộ dân Hồ Thị Thanh Thủy, địa chỉ ấp 2 xã Cẩm Đường.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống hiệu quả bệnh khảm lá
mỳ trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nông dân thực hiện xây
dựng mô hình “Cánh đồng lúa chất lượng cao” vụ Mùa năm 2018 tại 02 xã Long
An diện tích 20ha và xã Long Phước diện tích 10ha, vụ Đông Xuân 2018-2019
tại hai xã Tam An 10 ha và xã An Phước 10 ha.
3. Lâm nghiệp
- Kiểm tra hiện trạng cây xanh cần thanh lý có nguy cơ ngã đổ tại Trường
Tiểu học Nguyễn Thành A, thuộc ấp 9 xã Bình Sơn.
- Tiếp tục phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình
hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ, các nhà hàng, quán
ăn có kinh doanh thịt động vật hoang dã để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý
các hành vi vi phạm pháp luật.
4. Chăn nuôi và thú y
- Đăng ký bổ sung vắc xin cúm gia cầm đợt 1 năm 2018 (Xã Cẩm
Đường).
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND xã Bình An về việc phòng,
chống bệnh lở mồm long móng trên đàn bò.
- Tổng hợp các nội dung có liên quan đến công tác giết mổ báo cáo
UBND huyện.
- Góp ý dự thảo kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối
với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Đăng ký vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng tiêm phòng cho các
hộ nghèo, đồng bào dân tộc đợt 1 năm 2018 (Xã Tân Hiệp).
- Đang làm các thủ tục hỗ trợ chi phí giết mổ cho các hộ dân có gia súc
đưa vào nhà máy giết mổ gia súc tập trung Phúc An Hưng.
5. An toàn thực phẩm
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá phân loại các
cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
- Kiểm tra điều kiện chế biến cà phê để xem xét cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh Hoàng Thanh Vân, địa chỉ ấp
An Viễng, xã Bình An.
6. Thủy sản
- Trình UBND huyện về việc xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp
nông nghiệp triển khai đợt 2 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện
để khai thác thủy sản và Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra tình hình hoạt
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động nuôi trồng thủy sản năm 2018 trên địa bàn huyện (Đến nay vẫn chưa có
chủ trương).
- Kiểm tra UBND các xã, thị trấn về tình hình thực hiện nuôi trồng thủy
sản và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất
độc, chất nổ và xung điện để khai thác thủy sản.
- Khảo sát các panô tuyên truyền Chỉ thị 01 về việc nghiêm cấm sử dụng
chất độc, chất nổ và xung điện tại 6 xã (Bàu Cạn, Phước Bình, Phước Thái,
Long Phước, Tam An, Cẩm Đường) trên địa bàn huyện.
7. Khuyến công
Triển khai kế hoạch Khuyến công năm 2018 của huyện Long Thành về
nội dung đào tạo lớp tăng cường khả năng kinh doanh đến các Doanh nghiệp và
các Hợp tác xã.
Có văn bản gửi Trung tâm Khuyến công Đồng Nai về việc mở lớp Tăng
cường khả năng kinh doanh.
8. Thủy lợi, PCLB-TKCN
- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tu sửa khẩn cấp công
trình thiên tai trong kế hoạch chi hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018.
- Tham mưu báo cáo xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
khác đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Long Thành.
- Tham mưu báo cáo kết quả triển khai công tác chống ngập úng trên địa
bàn huyện Long Thành.
- Góp ý báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nạo vét, sửa chữa đập Long An do Công
ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.
9. Chƣơng trình nƣớc sạch và VSMTNT
Phòng kinh tế báo cáo cung cấp lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình năm
2017 và thanh toán nguồn kinh phí đối ứng của địa phương
10. Chƣơng trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
- Tiếp tục theo dõi tình hình học tập lớp “ Kỹ Thuật trồng cây có múi tại
xã Bàu Cạn.
- Phòng Kinh tế có văn bản đề nghị Trung tâm GDNN- GDTT huyện
Long Thành mở lớp đào tạo nghề lao động nông thôn tại xã An Phước.
III. KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
- Đôn đốc các đơn vị thực hiện dự án KH&CN trên địa bàn báo cáo tiến
độ thực hiện dự án và tình hình sử dụng kinh phí năm 2018.
- Tổ chức Hội đồng sơ kết nghiệm thu dự án “Ứng dụng cơ giới hóa trong
canh tác để nâng cao năng suất, độ đồng đều, giảm chi phí lao động tại cánh
đồng lúa xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai”.
- Phối hợp Trường Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục
đăng ký kết quả nghiên cứu dự án cơ giới hóa lúa tại xã Long Phước.
- Hỗ trợ 01 cơ sở thực hiện tra cứu nhãn hiệu hàng hóa.
IV. NÔNG THÔN MỚI
- Tham mưu văn bản trình UBND huyện xem xét chỉ đạo các ngành,
UBND xã An Phước đẩy nhanh triển khai các nội dung tồn tại và củng cố hồ sơ
minh chứng để trình UBND tỉnh, các sở ngành thẩm định.
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- Tổ chức họp tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo chương trình xây
dựng nông thôn mới huyện để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ của các
phòng, ban trong tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ trong tháng 11/2018 về
triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
- Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai chương trình xây
dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019.
- Tham mưu, trình UBND huyện công nhận xã An Phước đạt tiêu chí do
phòng Kinh tế phụ trách gồm tiêu chí số 3 - thủy lợi, chỉ tiêu 8.2, 10.2, 10.3,
10.4, 10.5, 10.6 và 13.3 theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai.
- Phối hợp với các phòng, ban và UBND các xã Tam An, Long Đức, Lộc
An, Bình An, Long An, Long Phước học tập kinh nghiệm kiểm tra, xét thẩm
định lại sau 05 năm đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Suối Cao huyện Xuân Lộc.
- Tổng hợp, đăng ký và tổ chức Đoàn công tác tham gia lớp bồi dưỡng,
tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng.
* ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục giữ mức ổn
định và tăng trưởng khá; có thị trường tiêu thụ sản phẩm và đơn hàng ổn định.
Có những chuyển biến tích cực do thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
của Chính phủ;
- Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Tuy nhiên, do thời tiết
mưa trái mùa gây ảnh hưởng đến cây ăn quả, cây công nghiệp giai đoạn ra hoa và
chuẩn bị ra hoa. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện được kiểm soát chặt chẽ.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa bão - hạn hán trên địa bàn. Tổ
chức kiểm tra các công t rình thủy lợi để có phương án phòng , chống ngập,
chống hạn kịp thời.
- Tổ chức tốt công tác trực ban phòng CCCR, QLBV rừng.
B. PHƢƠNG HƢỚNG THÁNG 12 NĂM 2018
I . CÔNG NGHIỆP
1. Công nghiệp – TTCN
- Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
trên địa bàn huyện.
2. Thƣơng mại – Dịch vụ
Thẩm tra hồ sơ chợ Long An, chợ An Bình đề nghị xét chợ đạt tiêu chuẩn
chợ văn hóa.
3. Rƣợu, thuốc lá, gas
Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá,
giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu và giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của các hộ kinh
doanh và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
II. NÔNG NGHIỆP
1. Nông nghiệp
- Thực hiện rà soát khu vực cần thiết phải cải tạo đá tảng lăn trong đất
nông nghiệp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn bà con nông dân sản xuất vụ Mùa năm
2018.
- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nông dân thực hiện xây
dựng mô hình “Cánh đồng lúa chất lượng cao” vụ Mùa năm 2018 tại 02 xã Long
An diện tích 20ha và xã Long Phước diện tích 10ha, vụ Đông Xuân 2018-2019
tại hai xã Tam An 10 ha và xã An Phước 10 ha.
2. Lâm nghiệp
- Xây dựng phương án bảo vệ rừng năm 2019 và công tác phòng cháy
chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019.
- Tiếp tục phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện và hoàn thành kế
hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến
gỗ, các nhà hàng, quán ăn có kinh doanh thịt động vật hoang dã để kịp thời phát
hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
3. Chăn nuôi và thú y
- Tổng hợp báo cáo UBND huyện, tình hình thực hiện của UBND các xã,
thị trấn về công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2018 và tiêu độc sát
trùng năm 2018.
- Theo dõi tình hình chi trả tiền và hoàn chỉnh các thủ tục hỗ trợ chi phí
giết mổ cho các hộ dân có gia súc đưa vào nhà máy giết mổ gia súc tập trung
Phúc An Hưng để quyết toán với Kho bạc.
Theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn
huyện.
4. Thủy sản.
Tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình thực hiện của UBND các xã, thị trấn
về nuôi trồng thủy sản và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm
cấm sử dụng chất độc, chất nổ và xung điện để khai thác thủy sản.
5. An toàn thực phẩm
- Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, đánh giá
phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông
lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn theo quy định.
- Thực hiện kiểm tra điều kiện sản xuất để xem xét cấp giấy chứng nhận
đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở đăng ký.
6. Thủy lợi, PCLB - TKCN
- Tổ chức trực ban để theo dõi, tham mưu đề xuất Ban chỉ huy PCTTTKCN chỉ đạo, xử lý kịp thời những tình huống xấu có thể xảy ra.
- Theo dõi tình hình thực hiện tu sửa khẩn cấp công trình thiên tai trong kế
hoạch chi hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan cùng UBND các xã kiểm tra công tác
khép hộc lô cao su tại các xã trên địa bàn huyện.
7. Chƣơng trình nƣớc sạch và VSMTNT
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 21/4/2016 của
UBND huyện Long Thành triển khai đề án cấp nước nông thôn tỉnh Đồng Nai
năm 2015 và 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Long Thành.
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- Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm nước sạch VSMT tỉnh Đồng Nai,
UBND các xã tiến hành lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ cho các hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
Long Thành.
8. Chƣơng trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Bế giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn “ Kỹ thuật trồng cây có
múi” tại xã Bàu Cạn.
III. KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
- Tổ chức nghiệm thu và thanh lý hợp đồng dự án “Ứng dụng cơ giới hóa
trong canh tác để nâng cao năng suất hiệu quả sản xuất tại cánh đồng lúa xã
Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai”.
- Tổ chức giám định tiến độ năm 2018 dự án xây dựng mô hình sản xuất
măng cụt đạt chứng nhận VietGAP với Sở Khoa học và Công nghệ.
- Tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp
cơ sở có tính khả thi thực hiện năm 2019.
- Hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu thực hiện tra cứu nhãn hiệu hàng hóa thẩm
định tính trùng lắp.
IV. NÔNG THÔN MỚI
- Tham mưu văn bản trình UBND huyện xem xét chỉ đạo các ngành,
UBND xã An Phước kiểm tra diện mạo nông thôn, củng cố hồ sơ minh chứng để
chuẩn bị các sở ngành xuống kiểm tra, thẩm định.
- Tổ chức họp tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo chương trình xây
dựng nông thôn mới huyện để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ của các
phòng, ban trong tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ trong tháng 12/2018 về
triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
- Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra công tác triển khai
chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2018 tại các xã.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 11/2018 và phương hướng
tháng 12/2018, phòng Kinh tế báo cáo UBND huyện, Huyện ủy, Sở Công
Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT./.
Nơi nhận:

TRƢỞNG PHÒNG

- Sở Công Thương;
- Sở KH & CN;
- Sở NN & PTNT;
- VP- UBND huyện;
- VP- Huyện ủy;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng Thống kê huyện;
- Lưu VT (Nhi).
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