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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm,  

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022  

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2022 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động 

của thiên tai, dịch bệnh, song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của 

HĐND huyện và sự phối hợp của UBMTTQVN huyện cùng với nỗ lực, phấn đấu 

vượt khó của các đơn vị, địa phương; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành 

triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tổ chức thực hiện, kịp 

thời, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nên kinh tế - xã hội có nhiều chuyển 

biến tích cực, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 1.938.176 triệu đồng, đạt 74,2% kế 

hoạch, tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

tăng 6%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 20%; thương mại - dịch vụ tăng 

18,2%. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: 

1. Về phát triển kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tài nguyên và môi trường: Giá trị 

sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện 612.680 triệu đồng, đạt 

77,8% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ. 

Trồng trọt: Tổng diện tích cây lúa thực hiện 2.031,3 ha, đạt 92,7% kế hoạch, 

giảm 11,6% so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 65,6 tạ/ha, tăng 4,5 tạ/ha, sản lượng 

13.320,1 tấn, giảm 707,8 tấn, trong đó diện tích lúa vụ Đông Xuân 1.102,1 ha, đạt 

100% kế hoạch, giảm 0,3%, năng suất 68,4 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha, sản lượng 7.538 

tấn, tăng 23,3 tấn; vụ Hè Thu 821,2 ha, đạt 101,4% kế hoạch, tăng 5,1% (vụ Hè 

204,7 ha, vụ Thu 616,5 ha), năng suất 62 tạ/ha, tăng 1,9 tạ/ha, sản lượng 5.092,3 

tấn, tăng 395,4 tấn; vụ Mùa 191,8 ha, đạt 68,6% kế hoạch, giảm 53,3% so với cùng 

kỳ (lúa nước 83,8 ha; năng suất ước đạt 51 tạ/ha; lúa r y 108 ha, năng suất ước đạt 

24,3 tạ/ha).     

Một số cây trồng cạn như cây lạc xuống giống 103,9 ha, đạt 131,5% kế 

hoạch, tăng 32,5% so với cùng kỳ, năng suất 24,1 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; đậu các loại 

1.244,2 ha, đạt 104,6% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ, năng suất 18,5 tạ/ha, 

tăng 0,1 tạ/ha; ngô 318,3 ha, đạt 82,7% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ, năng 

suất 44,6 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; mì thu hoạch 1.223 ha, đạt 97,8% kế hoạch, năng 

suất 325 tạ/ha, sản lượng 39.750 tấn, tăng 365,8 tấn; điều thu hoạch 1.078 ha, đạt 

107,8% kế hoạch, năng suất 2,6 tạ/ha; cà phê thu hoạch 12 ha, năng suất 10 tạ/ha; 

cao su thu hoạch 15 ha, năng suất 11,5 tạ/ha.  

Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất 

tiếp tục được triển khai, đã tổ chức 23 lớp tập huấn, thu hút 517 lượt nông dân 
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tham gia. Thực hiện mô hình ứng dụng kỹ thuật nuôi cá Chép giòn hồ Định Bình 

đạt kết quả khả quan, tạo ra hướng mới cho các hộ dân tiếp cận và nhân rộng mô 

hình trong thời gian đến. Tổng kết mô hình thâm canh cây lạc gắn với liên kết 

chuỗi sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm tại xã Vĩnh Hòa, năng suất cao hơn 

ngoài mô hình 7,2 tạ/ha; mô hình thâm canh cây ngô trên diện tích đất chuyển đổi 

tại thị trấn Vĩnh Thạnh, năng suất cao hơn ngoài mô hình 2,2 tạ/ha. Triển khai 1 

mô hình nuôi cá Thác lác cườm thương phẩm trong hồ chứa thủy lợi, quy mô 

5.000 con; 3 mô hình thâm canh cây mè, cây lạc mì giống mới kháng bệnh khảm, 

diện tích 9 ha và 1 mô hình thâm canh giống rau mới theo hướng VietGAP ứng 

dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, diện tích 2.500m
2
.  

Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 1.100 con, đạt 104,8% kế hoạch, giảm 0,7% so 

với cùng kỳ; đàn bò 18.209 con, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 1,4%, tỷ lệ lai 92%; 

đàn lợn 18.585 con, đạt 97,8% kế hoạch, tăng 0,2%, tỷ lệ lai 98%; đàn dê 2.300 

con, đạt 92% kế hoạch, tăng 2,2%; gia cầm 121.600 con, đạt 101,3% kế hoạch, 

tăng 1,2%. Trong mùa nắng nóng, địa bàn xã Vĩnh Quang và Vĩnh Hòa có 40 con 

bò mắc bệnh bệnh viêm da nổi cục, đã điều trị khỏi bệnh 37 con, chết 3 con. Công 

tác tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm được triển khai theo kế hoạch, kết 

thúc tiêm phòng định kỳ cúm gia cầm 6.140 liều; tiêm phòng LMLM gia súc 

14.806 liều, đạt 84,6% so với tổng đàn; tiêm phòng viêm da nổi cục 4.936 liều; 

tiêm phòng thường xuyên gia súc 19.960 liều, gia cầm 31.400 liều. Phối tinh nhân 

tạo bò 4.950 liều, đạt 70,7% kế hoạch. Tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi 

1.440.000m
2
. 

Lâm nghiệp: Giao khoán bảo vệ r ng 24.733,98 ha, đạt 98,7% kế hoạch. 

Công tác quản l , bảo vệ r ng và phòng chống cháy r ng được tăng cường, đã tổ 

chức 39 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực lâm nghiệp, 

thu hút 2.110 lượt người tham dự. Triển khai 504 đợt tuần tra, truy quét, phát hiện 

42 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (phá r ng trái pháp luật 12 vụ; khai thác r ng trái 

pháp luật 3 vụ; mua bán, vận chuyển lâm sản 27 vụ), giảm 3 vụ so với cùng kỳ, 

phát hiện và dập tắt kịp thời 1 vụ cháy r ng, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước. 

Xử l  30 vụ vi phạm, buộc trồng lại 9.223m
2
 r ng; tịch thu 14,044m

3
 gỗ các loại; 

thu nộp ngân sách 481,714 triệu đồng. 

Thủy sản: Diện tích nuôi thủy sản duy trì ổn định 82,6 ha, đạt 100% kế 

hoạch; nuôi cá lồng hồ Định Bình 23.000m
3
, tăng 5.000m

3
 so với cùng kỳ, lượng 

giống thả nuôi 1,8 triệu con, đối tượng chủ yếu là cá Điêu hồng, Thác lác cườm, 

Trê lai, Chép giòn… nguồn giống đảm bảo chất lượng, thích nghi với môi trường 

và phát triển mạnh, dịch bệnh ít xảy ra. Sản lượng thủy sản 793 tấn (khai thác 98 

tấn, nuôi trồng 695 tấn), đạt 90,6% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ.  

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về công tác quản l  an toàn đập, hồ chứa nước 

thủy điện và công tác chuẩn bị ứng phó, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

trước mùa mưa bão tại các dự án thủy lợi, thủy điện. Các đơn vị, địa phương tăng 

cường kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn 

khi mưa lũ xảy ra; khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 
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Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Tập trung rà soát, đánh giá thực trạng 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai kế hoạch vốn đầu tư, 

vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022. Đến nay, 

xã Vĩnh Quang đạt 16 tiêu chí, xã Vĩnh Hảo đạt 16 tiêu chí, xã Vĩnh Hiệp đạt 15 

tiêu chí, xã Vĩnh Thịnh đạt 13 tiêu chí, xã Vĩnh Thuận đạt 12 tiêu chí, xã Vĩnh Hòa 

đạt 10 tiêu chí, xã Vĩnh Kim đạt 8 tiêu chí, xã Vĩnh Sơn đạt 7 tiêu chí. Hiện nay, xã 

Vĩnh Quang đang lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí đạt được, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện tiêu chí 12 (Lao động), tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất) và tiêu chí 17 (Môi 

trường và an toàn thực phẩm), đảm bảo hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới vào cuối năm 2022.  

Công tác quản lý nhà nước về đất đai: Triển khai kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện năm 2022, lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 và chuẩn bị lập 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030. Phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng 5 công trình, kinh phí 13.815,134 

triệu đồng; phê duyệt phương án, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 77 lô đất ở 

tại các khu B, C, D thuộc Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Thu hồi đất xây 

dựng 3 công trình, diện tích 47.270,7m
2
; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 125 trường hợp, diện tích 27.455m
2
; 

chuyển mục đích sử dụng đất 19 trường hợp, diện tích 3.228m
2
;
 
đính chính thông 

tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25 trường hợp; thu hồi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định 2 trường hợp. 

Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan 

tâm, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép không có xảy ra. Trong 9 tháng đầu 

năm, đã đề xuất tỉnh xem xét cho 1 doanh nghiệp lập thủ tục khai thác đá cuội, sỏi 

lòng sông Kôn khu vực xã Vĩnh Kim, diện tích 4,38 ha. Phối hợp với ngành chức 

năng tỉnh bàn giao đất trên thực địa cho 4 doanh nghiệp xin cấp giấy phép khai 

thác khoáng sản (2 doanh nghiệp thuê đất khai thác cát, cuội sỏi làm vật liệu xây 

dựng thông thường, diện tích 7,7 ha; 2 doanh nghiệp đã hoàn tất việc thăm dò, phê 

duyệt trữ lượng đất sét trúng đấu giá, diện tích 4,24 ha). Giao chính quyền các địa 

phương quản l , khai thác tận thu cát xây dựng tại các bãi bồi ven sông, suối có trữ 

lượng nhỏ và không có khả năng quy hoạch mỏ lâu dài, khơi thông dòng chảy phục 

vụ công trình dân sinh, công trình phúc lợi xã hội, diện tích 5,49 ha; đưa vào kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác đất san lấp tại khu phố Định Bình, diện tích 9,936 

ha, khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại các khu vực bãi bồi ven sông Kôn, diện 

tích 14,4 ha. Các hoạt động hưởng ứng nhân ngày Nước thế giới 22/3, ngày Khí 

tượng thế giới 23/3, ngày Môi trường thế giới 05/6 được tổ chức chu đáo. Thu gom 

rác thải ước đạt 756 tấn.  

b) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp 178.244 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ. 

Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ như gạch nung tăng 8,3%, thức ăn gia 

súc tăng 7,3%, dăm gỗ tăng 3,8%… Cụm công nghiệp Tà Súc thu hút 16 doanh 

nghiệp đăng k  đầu tư, hiện có 7 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên, ổn định, 1 

doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, 1 doanh nghiệp hoạt động không ổn định, 2 

doanh nghiệp đang triển khai đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và 5 doanh nghiệp 

đang lập các hồ sơ, thủ tục xin thuê đất.  
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Sản lượng điện mua vào ước thực hiện 10.682.717 kWh, tăng 2,9% so với 

cùng kỳ; sản lượng điện bán ra 9.970.999 kWh, tăng 3,6% so với cùng kỳ, tổng 

doanh thu ước đạt 18.712 triệu đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ; phát triển khách 

hàng đăng k  lắp điện 55 hộ, tỷ lệ tổn thất điện năng 6,69%. Khối lượng nước tiêu 

thụ ước thực hiện 413.702m
3
, doanh thu hơn 1.620 triệu đồng; lắp đặt mới 79 

khách hàng đăng k  sử dụng nước. 

c) Thương mại - dịch vụ, tài chính và ngân hàng: Giá trị sản xuất thương mại 

- dịch vụ 1.147.252 triệu đồng, đạt 72,5% kế hoạch, tăng 18,2% so với cùng kỳ. 

Công tác quản l  thị trường được chú trọng, các hoạt động kiểm tra mua bán kinh 

doanh, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá được tăng cường. Đã phối 

hợp với đơn vị liên quan tổ chức Phiên chợ “Hàng Việt về miền núi” có 37 doanh 

nghiệp tham gia với 92 gian hàng, thu hút hơn 11.000 lượt người đến mua sắm. 

Đăng k  tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 

2022. Cấp mới, cấp đổi 59 giấy chứng nhận đăng k  kinh doanh, tổng nguồn vốn 

18.070 triệu đồng. Các Hợp tác xã trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ các 

khâu dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp. 

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 378.527 triệu đồng, đạt 140,5% 

kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ, gồm thu ngân sách Trung ương 1.945 triệu 

đồng; thu ngân sách tỉnh 3.575 triệu đồng; thu ngân sách huyện và các xã, thị trấn 

373.007 triệu đồng, đạt 138,5% kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ; trong đó, thu 

trên địa bàn ước thực hiện 93.309 triệu đồng, đạt 117,7% kế hoạch, tăng 49,3% so 

với cùng kỳ (tr  tiền sử dụng đất và các khoản thu được để lại chi qua ngân sách 

nhà nước thì thu cân đối trên địa bàn 70.987 triệu đồng, đạt 119,7% kế hoạch, tăng 

30,7% so với cùng kỳ). Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 249.215 triệu đồng, 

đạt 92,5% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ. 

Tổng nguồn vốn thực hiện của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Vĩnh Thạnh ước thực hiện 550.000 triệu đồng, đạt 97,3% kế hoạch, tăng 

48.000 triệu đồng so với cùng kỳ, trong đó tiền huy động trong dân cư 526.000 

triệu đồng, chiếm 95,6%; dư nợ 410.000 triệu đồng, doanh số cho vay 558.615 

triệu đồng, doanh số thu nợ 558.768 triệu đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện của 

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện ước thực hiện 371.128 triệu đồng, tăng 

44.075 triệu đồng so với cùng kỳ; dư nợ 368.175 triệu đồng, doanh số cho vay 

95.868 triệu đồng, doanh số thu nợ 54.260 triệu đồng.  

d) Đầu tư xây dựng cơ bản 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm, đã phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Đồ án tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Vĩnh Thạnh đến năm 2035; lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2035. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư 

công vốn ngân sách nhà nước Chương trình MTQG gia trên địa bàn huyện năm 

2022. Công tác xây dựng kế hoạch, giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản được chú 

trọng, các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng các công trình đảm bảo chất lượng; thực hiện kịp thời việc 

thanh, quyết toán khối lượng các công trình hoàn thành, tạo thuận lợi, đẩy nhanh 

tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp. Tính t  đầu năm đến nay, đã tiếp nhận, 
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phân bổ vốn đầu tư xây dựng 105.296 triệu đồng, giải ngân 50.264 triệu đồng, đạt 

47,7% kế hoạch. Công tác quản lý cấp phép xây dựng được thực hiện đúng thẩm 

quyền, đã cấp 51 giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh. 

3. Về văn hoá - xã hội 

a) Các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao được chú trọng, đã tổ 

chức tốt hoạt động tuyên truyền sự kiện chính trị nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong 

năm bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò truyền tải, định hướng dư luận xã hội, 

phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tuyên truyền công tác chỉ 

đạo điều hành của lãnh đạo huyện, công tác phòng chống dịch COVID-19… Hoàn 

thành hồ sơ thủ tục, thành lập Câu lạc bộ Bài chòi thuộc Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao huyện. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và Kế hoạch phát 

triển du lịch huyện năm 2022; Kế hoạch tổ chức liên hoan Câu lạc bộ nghệ thuật 

Bài chòi dân gian và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin 

cơ sở trên địa bàn huyện đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện đề án “Bảo tồn, phát 

huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du 

lịch trên địa bàn huyện” giai đoạn 2021 - 2030. 

Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân 

tộc thiểu số miền núi tỉnh lần thứ XVI năm 2022, kết quả Đoàn Văn hóa - Thể thao 

huyện Vĩnh Thạnh đạt giải nhất. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ 

VII năm 2021 - 2022 và tuyển chọn vận động viên, tham gia thi đấu các môn trong 

khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022. Đội Chiếu bóng lưu 

động phục vụ 130 đêm tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội Kiểm tra liên 

ngành 814 triển khai 5 đợt kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt kinh doanh có điều kiện, 

kết quả kiểm tra hầu hết các cơ sở kinh doanh đều thực hiện đúng quy định. Trang 

thông tin điện tử UBND huyện kiểm duyệt nội dung, đăng tải 57 bài viết, 689 tin 

và 434 hình ảnh. 

Sản xuất và phát sóng 36 chương trình tiếng Bana, 225 chương trình thời sự 

tổng hợp với 1.724 tin, bài lồng ghép với các Chuyên mục “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng trong cuộc sống hôm nay, quản 

l  bảo vệ r ng, an ninh Vĩnh Thạnh, tài nguyên và môi trường... 

b) Giáo dục toàn diện tiếp tục được tăng cường, hệ thống trường, lớp học 

ngày càng hoàn thiện. Đội ngũ nhà giáo được kiện toàn về cơ cấu, chất lượng; cơ 

sở vật chất, trang thiết bị t ng bước được nâng lên. Đã hoàn thành tốt năm học 

2021 - 2022, kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ học sinh 

đỗ tốt nghiệp THPT đạt 92,9%, tăng 4% so với cùng kỳ; xét tốt nghiệp THCS đạt 

100%; công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,7%. Công tác xây dựng 

trường chuẩn quốc gia gắn liền với kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng nông 

thôn mới triển khai có hiệu quả. Kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn được quan 

tâm, chuẩn phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức 

độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 1, chuẩn xóa mù chữ đạt mức độ 

2. Xét tuyển đầu cấp năm học 2022 - 2023 thực hiện đúng quy chế; bước vào đầu 

năm học mới, toàn huyện có 809 cán bộ, giáo viên và 8.000 học sinh với 307 lớp 

học, tăng 31 học sinh so với năm trước.  



6 

Tham gia thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

bậc trung học cơ sở, thi môn Tiếng Anh, tin học trẻ cấp tỉnh, kết quả đạt được 1 

giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích; thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 1 học sinh 

đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh. Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9, thi giáo 

viên dạy giỏi bậc tiểu học và bậc THCS, thi tin học trẻ bậc tiểu học và bậc THCS, 

thi giáo viên tổng phụ trách giỏi cấp huyện… kết quả có 2 giải nhất, 6 giải nhì, 22 

giải ba, 29 giải khuyến khích.  

c) Y tế và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Sau dịp Tết nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, trước tình hình 

đó, UBND huyện tập trung chỉ các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng 

chống dịch COVID-19, hiện nay dịch bệnh trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát; 

công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 được chú trọng, kết quả tiêm mũi 1 cho 

2.920 trẻ, đạt 73,7%; tiêm đủ liều 1.526 trẻ, đạt 38,5%; tỷ lệ dân số toàn huyện 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 5.305 người, đạt tỷ lê  17,4%; dân số toàn huyện tiêm đủ 

liều 5.887 người, đạt 19,3%. T  đầu năm đến nay, huyện Vĩnh Thạnh có 5.090 

trường hợp mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 5.089 trường hợp, tử vong 1 trường 

hợp; ghi nhận 111 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 88 trường hợp so với 

cùng kỳ năm trước.  

Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục có nhiều chuyển biến, đã khám điều trị 

20.080 lượt người, giảm 17,3% so với cùng kỳ, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 1.208 

lượt, công suất sử dụng giường bệnh 52,7%. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

được triển khai đồng bộ tại các địa phương. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng thể nhẹ cân 10,79%, thể thấp còi 15,08%. 

d) Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đã phân bổ kịp thời cho các 

địa phương 99,660 tấn gạo cứu trợ đỏ lửa. Hoàn thành hồ sơ thủ tục, đưa đi xuất 

khẩu lao động 11 trường hợp. Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 19.875 

lượt người, số tiền 11.112 triệu đồng. Tiếp nhận, tổ chức thăm hỏi, tặng đối tượng 

thụ hưởng 10.474 suất quà, trị giá 3.528,2 triệu đồng nhân các dịp lễ, tết; thăm tặng 

250 suất quà, trị giá 250 triệu đồng cho trẻ em nhân các ngày lễ, tết Trung thu. 

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, hiện nay toàn huyện còn 3.872 

hộ nghèo, chiếm 38,39%, tăng 7,04% so với cùng kỳ; cận nghèo 1.876 hộ, chiếm 

18,6%, tăng 5,29%.  

Công tác chăm sóc người có công với nước được quan tâm, các chế độ, chính 

sách hỗ trợ được triển khai kịp thời đến đúng đối tượng, đảm bảo theo quy định. 

Chi trả trợ cấp ưu đãi 8.370 lượt người có công và thân nhân người có công với 

nước, số tiền 13.459 triệu đồng; giải quyết chế độ mai táng phí 41 người, số tiền 

741,751 triệu đồng; thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công 

và thân nhân người có công với nước 243 trường hợp, số tiền 380,016 triệu đồng. 

Tiếp nhận, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công 

với nước nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, số tiền 589,5 

triệu đồng. Các hoạt động viếng, dâng hoa, dâng hương các nghĩa trang, nhà bia 

tưởng niệm liệt sỹ nhân các ngày lễ, tết được tổ chức chu đáo. 
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e) Bảo hiểm xã hội: Hiện nay, toàn huyện có 30.050 người tham gia bảo 

hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, tăng 850 người so với cùng kỳ, trong đó tham gia 

bảo hiểm xã hội 2.735 người, bảo hiểm thất nghiệp 1.342 người. Thu bảo hiểm các 

loại 46.000 triệu đồng, đạt 68,5% kế hoạch, giảm 500 triệu đồng so với cùng kỳ; 

chi bảo hiểm xã hội 27.616 triệu đồng, tăng 2.398 triệu đồng so với cùng kỳ. 

f) Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào 

dân tộc tiếp tục được tăng cường, đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II)”; thành lập Tổ giúp 

việc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện” năm 2022; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt 

động bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện” năm 

2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: t  năm 2021 đến năm 2025.  

Phối hợp với đơn vị liên quan cấp muối I ốt cho 7.088 đối tượng thuộc diện 

thụ hưởng; chi hỗ trợ học bổng cho 1.525 học sinh dân tộc thiểu số, số tiền 2.552 

triệu đồng; hỗ trợ 6.380 lít dầu hỏa cho 1.276 hộ đồng bào dân tộc thiểu số không 

nghèo. Tổ chức thăm hỏi, tặng các phần quà, trị giá 78 triệu đồng cho người uy tín 

trong đồng dân tộc thiểu số; đưa người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Ban Dân tộc tỉnh và huyện An Lão; 

tiếp đoàn người có uy tín huyện Vân Canh và An Lão đến tham quan, học tập và 

trao đổi kinh nghiệm tại Vĩnh Thạnh. 

4. Về nội chính, quốc phòng và an ninh  

a) Xây dựng chính quyền 

Tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy nhà nước 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 12/13 cơ quan chuyên môn huyện. Triển khai đồng bộ 

việc cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại với 

yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, công khai minh bạch, tạo thuận lợi trong giải quyết 

công việc của tổ chức, công dân; đổi mới phương thức làm việc, chấn chỉnh tác 

phong, lề lối làm việc và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kết quả thực 

hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, các cơ quan chuyên môn huyện có 4 

đơn vị đạt loại xuất sắc, 7 đơn vị đạt loại tốt, 2 đơn vị đạt loại khá; chính quyền các 

địa phương có 7 đơn vị đạt loại tốt, 2 đơn vị đạt loại khá. 

Công tác quản l  cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo quy 

định, đã bầu bổ sung 1 lãnh đạo cơ quan chuyên môn huyện vào Ủy viên UBND 

huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 5 lãnh đạo cấp 

phòng và tương đương, 3 viên chức quản l  trường học; tiếp nhận 4 viên chức sự 

nghiệp Giáo dục và Đào tạo; thuyên chuyển công tác 1 công chức cấp huyện, 10 
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viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; biệt phái 11 giáo viên, phân công công 

tác 10 giáo viên hoàn thành biệt phái. Tiếp nhận 4 cán bộ xã và 3 đội viên của Đề 

án 500 trí thức trẻ vào làm công chức cấp xã không qua hình thức thi tuyển; chuẩn 

bị điều kiện tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022.  

Công tác đào tạo, quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản l  được thực hiện đúng quy định, đã tổ chức bồi dưỡng cho 28 đại biểu 

HĐND cấp huyện và 163 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đề nghị 

tỉnh bổ nhiệm ngạch, xếp lương 8 công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, thăng 

hạng lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2021. Đăng k  tham gia lớp bồi 

dưỡng lãnh đạo, quản l  cấp phòng 7 cán bộ, công chức; tham gia lớp bồi dưỡng 

ngạch kế toán viên 10 công chức, viên chức; tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ tiếp công dân, xử l  đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo 7 cán bộ, 

công chức. Nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp 

thâm niên 294 trường hợp; giải quyết nghỉ hưu 11 trường hợp. 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2021: Công chức các cơ quan hành chính thuộc huyện 73 trường hợp, trong đó 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9 trường hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ 63 trường 

hợp, hoàn thành nhiệm vụ 1 trường hợp; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập 615 trường hợp, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 73 trường hợp, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ 527 trường hợp, hoàn thành nhiệm vụ 15 trường hợp; cán 

bộ cấp xã 85 trường hợp, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 11 trường hợp, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ 69 trường hợp, hoàn thành nhiệm vụ 3 trường hợp, không 

hoàn thành nhiệm vụ 2 trường hợp; công chức cấp xã 79 trường hợp, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 2 trường hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ 73 trường hợp, hoàn 

thành nhiệm vụ 3 trường hợp, không hoàn thành nhiệm vụ 1 trường hợp.  

Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen 6 tập thể và 37 cá nhân, tặng danh hiệu Lao động xuất sắc 5 tập 

thể, tặng Cờ thi đua 3 tập thể và tặng các hình thức khen thưởng tôn vinh khác 20 

tập thể. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 592 cá nhân; tặng 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 21 cá nhân; tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên 

tiến 21 tập thể; tặng Giấy khen 110 cá nhân; tặng giấy khen đột xuất, chuyên đề 

cho 188 cá nhân, 104 tập thể và 18 hộ gia đình.  

b) Thanh tra và Tư pháp 

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp 

thời bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, góp phần củng cố lòng tin của nhân 

dân đối với Đảng bộ và chính quyền ở địa phương. Công tác thanh tra tiếp tục 

được tăng cường, đã triển khai 3/4 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại đơn vị Trường 

THCS xã Vĩnh Hảo, UBND xã Vĩnh Hòa và UBND xã Vĩnh Kim; ban hành kết 

luận thanh tra Trường THCS xã Vĩnh Hảo và UBND xã Vĩnh Hòa, kiến nghị kiểm 

điểm trách nhiệm 2 tập thể, 8 cá nhân; thu hồi ngân sách 175,370 triệu đồng, xử l  

khác về kinh tế 25,914 triệu đồng. Các đơn vị, địa phương tiếp 7 lượt công dân (11 

người), giảm 14 lượt so với cùng kỳ; tiếp nhận 18 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản 

ánh của công dân, trong đó thuộc thẩm quyền 14 đơn, đã giải quyết 12 đơn (3/3 

đơn khiếu nại, 9/11 đơn kiến nghị, phản ánh).  
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Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được 

quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả 

thi phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở được thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng 

cường nhận thức về pháp luật của cán bộ và nhân dân. Hoạt động chứng thực thuộc 

thẩm quyền cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu của tổ chức và công dân, đã chứng thực 

1.120 bản sao, 17 trường hợp chứng thực chữ k , 3 trường hợp chứng thực hợp 

đồng giao dịch. Đăng k  hộ tịch cho 22 trường hợp cải chính hộ tịch, cấp trích lục 

bản sao hộ tịch, 1 trường hợp kết hôn, 1 trường hợp khai sinh.  

c) Quốc phòng, an ninh 

 An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượng vũ 

trang đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, xử l  kịp thời, có hiệu quả các vụ 

việc xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị và duy trì nghiêm chế độ 

trực sẵn sàng chiến đấu; các đơn vị, địa phương chuẩn bị điều kiện phục vụ Đoàn 

Kiểm tra 823 của Tỉnh ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc 

phòng an ninh năm 2021. Cử trung đội súng máy phòng không 12,7mm xã Vĩnh 

Hiệp tham gia diễn tập tác chiến chiến lược MT22; cử 8 đối tượng tham gia lớp bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do quân khu, tỉnh tổ chức, đạt 100% chỉ tiêu; 

tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cấp huyện. 

Hướng d n xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Hiệp tổ chức diễn tập chiến đấu 

phòng thủ đạt kết quả tốt. Công tác tuyển quân được thực hiện đúng quy trình, giao 

quân 64 công dân, đạt 100% chỉ tiêu. Tiếp nhận 49 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự xuất ngũ về địa phương.   

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, đã tổ chức 

nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn 

xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội 

xảy ra 17 vụ (cố   gây thương tích 4 vụ, trộm cắp tài sản 8 vụ, cưỡng đoạt tài sản 1 

vụ, hủy hoại tài sản 1 vụ, l a đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ, hiếp dâm người dưới 16 

tuổi 1 vụ), tăng 3 vụ so với cùng kỳ. Vi phạm các quy định trong khai thác, bảo vệ 

r ng, lâm sản xảy ra 3 vụ; hủy hoại r ng 1 vụ. Tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, chết 

2 người; cháy xảy ra 1 vụ; tự tử xảy ra 4 vụ, chết 4 người, tăng 1 vụ và 1 người 

chết so với cùng kỳ. Tiếp nhận 23.301 hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn 

chip điện tử, đạt 85% dân số toàn huyện trong độ tuổi; triển khai 3.488 lượt tuần 

tra kiểm soát, phát hiện 699 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 

303 lượt phương tiện; xử phạt hành chính 506 trường hợp, phạt tiền 499,250 triệu 

đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 36 trường hợp; tiếp nhận, đăng k  1.052 xe 

ô tô và mô tô. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng 

đầu năm 2022 v n còn những tồn tại, hạn chế như sau: 

- Chỉ đạo sản xuất, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây lúa từ 3 vụ sang 2 

vụ/năm ở một số địa phương chưa sát với thực tế; tình trạng lấn biên rừng, trồng 

cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số nơi; tiêm phòng viêm 

da nổi cục tỷ lệ đạt thấp.  
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- Hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình còn khó khăn; 

xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, đo đạc, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn hạn chế; tiến độ lập Đồ án quy hoạch 

chung xây dựng cấp xã chậm.  

- Chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế; sốt xuất huyết và các 

loại dịch bệnh truyền nhiễm tăng, chưa được kiềm chế; tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em và mũi nhắc lại lần 2 tỷ lệ đạt thấp; vi phạm pháp luật về 

trật tự an toàn xã hội và tai, tệ nạn xã hội tăng so với cùng kỳ; triển khai thực hiện 

nhiệm vụ được giao ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. 

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên ngoài mặt khách quan còn 

có yếu tố chủ quan là do việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và   kiến 

chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tại một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc; 

trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa phát huy vai trò 

nêu gương, tổ chức thực hiện thiếu sự phối hợp, không đồng bộ; chỉ đạo xử l  một 

số vấn đề tồn tại chưa tập trung, thiếu kiên quyết.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 có   nghĩa rất quan trọng trong 

việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. 

Cùng với việc triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chính quyền các 

địa phương theo lĩnh vực được phân công phụ trách, quản l  tập trung triển khai tốt 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị 

quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đạt kế hoạch đề ra. 

2. Về nông, lâm nghiệp, thủy sản và tài nguyên môi trường 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản. Chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng tr  sâu bệnh và thu hoạch các loại cây 

trồng vụ Mùa năm 2022. Triển khai chính sách chuyển đổi cây trồng, mùa vụ giai 

đoạn 2021 - 2025, chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo tổ chức triển khai sản xuất vụ 

Đông Xuân 2022 - 2023 đạt kế hoạch, chú   chuẩn bị đủ số lượng giống có năng 

suất, chất lượng, cơ cấu giống hợp l  và hướng d n thực hiện đúng lịch thời vụ. 

Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các mô hình ứng dụng nguồn vốn khoa học công nghệ. Kiểm tra, sửa 

chữa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo nước phục vụ sản xuất. 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2020 - 2025”. 

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đi đôi với thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và kế hoạch tiêm 

phòng định kỳ, thường xuyên; thực hiện tốt các khâu vệ sinh, tiêu độc sát trùng, 
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kiểm soát dịch bệnh không để lây lan. Tập trung xử l , cải tạo môi trường nuôi 

trồng thủy sản phù hợp với điều kiện của t ng vùng. 

Triển khai phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và 

phòng thủ dân sự năm 2022, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Các đơn vị, 

địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục kịp 

thời sự cố và di dân khi có thiên tai xảy ra, tránh thiệt hại về người, tài sản của 

nhân dân. 

Chuẩn bị các điều kiện triển khai kế hoạch trồng r ng, chú   đến việc triển 

khai mô hình trồng r ng gỗ lớn và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh trên địa 

bàn huyện; nâng cao trách nhiệm công tác giao khoán, quản l  bảo vệ r ng. Đẩy 

mạnh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản l , bảo vệ r ng và 

phòng chống cháy r ng. Phối hợp thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm tra, 

xử l  đúng quy định các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Chủ động, nâng 

cao năng lực, xử l  kịp thời, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy r ng. 

Tập trung chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng nông 

thôn mới theo hướng d n của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025, ưu tiên nguồn lực bố trí cho xã Vĩnh Quang thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới; lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí đạt được, 

chuẩn bị nội dung, điều kiện đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới vào cuối năm 2022. 

Tăng cường công tác quản l  nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và 

bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các hộ gia đình, cá nhân; giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong 

công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tiếp tục tổ chức bán đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại các khu dân cư. Thường xuyên kiểm tra, xử l  các hoạt 

động khai thác khoáng sản trái phép. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023, 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, giai đoạn 2021 - 2030 theo kế hoạch. 

3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng 

Tiến hành rà soát, đánh giá tình hình hoạt động trên lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh 

sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng nhanh giá trị 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Hoàn thành phê duyệt Đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Vĩnh Thạnh đến năm 2035 

và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Đồ án quy hoạch chung xây dựng vùng huyện 

Vĩnh Thạnh. 

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch; nghiệm thu khối 

lượng hoàn thành để thanh toán và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Khẩn 

trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023.  
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4. Thương mại - dịch vụ, tài chính và ngân hàng 

Chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại - dịch vụ; thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp quản l  thị trường, góp phần bình ổn giá cả, chống hàng giả, hàng 

kém chất lượng, kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết. Nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính viễn thông, tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải.  

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; chống thất thu 

ngân sách, phấn đấu tăng thu đạt và vượt dự toán cả năm. Quản l  chi ngân sách 

nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm. Xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2023, 

chuẩn bị số liệu thu, chi ngân sách để tổ chức thảo luận với ngành chức năng tỉnh 

đảm bảo quy định. 

5. Văn hóa - Xã hội 

Tăng cường công tác quản l  nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; thể 

dục thể thao. Xây dựng chương trình thông tin lưu động phục vụ các vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; duy trì, đảm bảo thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền 

thanh huyện và cơ sở, thông tin kịp thời các nhiệm vụ kinh tế, chính trị và hoạt 

động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện. Chuẩn bị các nội dung phục vụ Ban 

Chỉ đạo tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” năm 2022. Tiếp tục hoàn thiện Trang thông tin điện tử về du 

lịch Vĩnh Thạnh. 

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 bảo đảm tổ chức dạy và học an 

toàn, chất lượng, thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đổi mới công tác 

quản l  giáo dục, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, giáo dục học sinh trong tình hình 

mới. Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 3, lớp 7. Triển 

khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ 

chức các phong trào thi đua thiết thực chào m ng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11. Hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2022 - 2023. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện quy tắc ứng xử, y 

đức trong các khâu khám chữa bệnh. Đẩy mạnh kiểm tra các hoạt động y tế cơ sở; 

tăng cường hoạt động y tế dự phòng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng 

chống các loại dịch bệnh, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-

19, sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh truyền nhiễm... Thực hiện đúng quy trình, 

quy định về tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc 

lại cho các đối tượng. Thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và 

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Triển khai thực hiện 

Chương trình MTQG về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022.  

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công với 

nước, nhất là các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất 

khẩu lao động và các chính sách khác đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tiếp tục thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022. Triển khai 

thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
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thiểu số và miền núi giai giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: t  năm 2021 đến năm 

2025 đảm bảo theo kế hoạch. 

6. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền: Đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, có 

chất lượng cao, phục vụ người dân và doanh nghiệp; nói đi đôi với làm, hành động 

quyết liệt với phương pháp, cách làm cụ thể, sát thực tiễn. Tăng cường chấn chỉnh 

kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l  nhà nước. Tiếp tục triển 

khai kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l , 

điều hành của bộ máy nhà nước t  huyện đến cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025. 

7. Nội chính, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tập trung giải quyết kịp thời đúng chính sách, pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo của công dân ngay t  cơ sở. Người đứng đầu các ngành và chính quyền các địa 

phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

ở đơn vị, địa phương mình. Xây dựng chương trình công tác thanh tra năm 2023. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; tăng cường công 

tác trợ giúp pháp l . 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đẩy 

mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục triển khai các biện 

pháp, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bài tr  tệ nạn xã hội, kiềm chế 

tai nạn giao thông. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các 

mục tiêu trọng điểm. Thực hiện tốt công tác xét duyệt chính trị, chính sách trong 

tuyển dụng, gọi công dân nhập ngũ và đăng k  tham gia nghĩa vụ Công an nhân 

dân năm 2023.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2022 của ngành, đơn vị, địa phương mình tham mưu, đề xuất UBND 

huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết 

HĐND huyện đã đề ra./.                                                                                    

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- LĐ, CV Văn phòng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, K5.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Minh Thông 
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