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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 

Thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND 
huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về một số chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022. Trên cơ sở đó, các phòng, ban chuyên môn 

thuộc huyện, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ đầu 

năm. Kết quả đạt được trên một số ngành, lĩnh vực trong quý I năm 2022 như sau: 

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản  

Về trồng trọt: Thời tiết vụ Đông Xuân 2021-2022 cơ bản thuận lợi, lúa sinh 

trưởng phát triển tốt. Tổng diện tích lúa nước thực hiện 1.102,1 ha (trong đó, chân 

ruộng 3 vụ: 192,6 ha, chân ruộng 2 vụ: 612,9 ha, chân ruộng 1 vụ: 296,6 ha), đạt 100% 
kế hoạch, giảm 0,2% so với cùng kỳ, năng suất bình quân ước đạt 68,4 tạ/ha, sản lượng 

7.538,3 tấn, trong đó diện tích lúa lai 227,4 ha, chiếm 20,6%, lúa thuần 874,7 ha, 

chiếm 79,4%.  

Một số loại cây trồng cạn phổ biến như ngô thực hiện 34,3 ha, đạt 52,7% kế 

hoạch, tăng 16,3 ha so với cùng kỳ, năng suất đạt 45 tạ/ha, sản lượng 154,35 tấn; cây 
đậu các loại thực hiện 868,2 ha, đạt 110,7% kế hoạch, tăng 84,7 ha so với cùng kỳ, 

năng suất đạt 19 tạ/ha, giảm 0,7 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng 1.649,58 tấn; cây lạc 

thực hiện 92,5 ha, đạt 140,1% kế hoạch, tăng 26,6 ha so với cùng kỳ, năng suất đạt 24 

tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng 222 tấn; cây dưa thực hiện 70 ha (trong 
đó cây dưa hấu 63 ha, dưa chuột 07 ha), đạt 46,6% kế hoạch, tăng 9,5 ha so với cùng 

kỳ, năng suất đạt 380 tạ/ha, tăng 19 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng 2.660 tấn; cây ớt 

thực hiện 74 ha, đạt 181,3% so với kế hoạch, năng suất đạt 180 tạ/ha, sản lượng 1.332 

tấn; cây mì thu hoạch 1.207 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất 326 tạ/ha, sản lượng 
39.348,2 tấn, diện tích trồng mới vụ Đông Xuân 2021-2022 là 1.200 ha, đạt 96% kế 

hoạch; cây bí thực hiện 24,7 ha, tăng 3,7 ha so với cùng kỳ, năng suất 302,6 tạ/ha, sản 

lượng 747,4 tấn; rau quả các loại 239,65 ha. 

Về lâm nghiệp: Công tác giao khoán bảo vệ rừng tiếp tục được duy trì, diện tích 

25.058,97 ha (Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ 20.426,45 ha, dự án bảo 
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vệ và phát triển rừng là 2.780,26 ha và dịch vụ môi trường rừng là 1.852,26 ha). Trong 

quý I, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND và các Quyết định: số 

11/QĐ-UBND, số 12/QĐ-UBND, số 13/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 để chỉ đạo, tăng 
cường các biện pháp cấp bách trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng năm 2022. Các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai 147 đợt tuần tra, truy 

quét, phát hiện 18 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (phá rừng trái pháp luật 3 vụ; khai thác 
rừng trái pháp luật 3 vụ; mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản 12 vụ), giảm 01 vụ so 

với cùng kỳ; buộc trồng lại diện tích 2.195m2 rừng phòng hộ; tịch thu 12,763m2 gỗ các 

loại và một số phương tiện vận chuyển, khai thác; thu nộp ngân sách 188 triệu đồng. 

Về thủy sản: Chỉ đạo tâp̣ trung hướng dẫn các hô ̣dân nuôi cá lồng, ao, hồ áp 

duṇg đúng phương pháp kỹ thuâṭ và tiến hành thả nuôi theo đúng lic̣h thời vụ. Tính từ 

đầu năm đến nay đã thả nuôi 1,64 triệu con cá giống các loaị tại 410 lồng nuôi (thể tích 
bình quân 50,4 m3/lồng) trong lòng hồ Định Bình, tăng 200 m3 thể tích lồng nuôi so với 

cùng kỳ, hiện nay các loại cá sinh trưởng và phát triển tốt.  

Về chăn nuôi: Tổng đàn trâu 1.075 con, đạt 102,3% kế hoạch, giảm 2,8% so với 

cùng kỳ; đàn bò 17.585 con, đạt 97,6% so với kế hoạch, tăng 0,14% so với cùng kỳ; 

đàn lợn 17.915 con, đạt 94,2% kế hoạch, tăng 0,02% so với cùng kỳ; đàn dê 2.410 con, 

đạt 96,4% kế hoạch, tăng 4,1% so với cùng kỳ; gia cầm 117.500 con, đạt 97,7% kế 
hoạch, tăng 0,25% so với cùng kỳ. Bệnh Viêm da nổi cục tái phát trên đàn bò, tính đến 

ngày 30/3/2022 đã có 37 con mắc bệnh, đang điều trị 4 con, đã khỏi bệnh 30 con, chết 

03 con.  

Tiêm phòng thường xuyên gia súc 6.150 liều, gia cầm 16.200 liều và hiện các 

địa phương đang triển khai tiêm phòng cúm gia cầm đợt I. Kiểm tra, sát trùng đưa vào 

lò ấp 5.900 quả trứng; tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi 960.000m2. Triển khai 
chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng đàn bò thịt trong nông hộ giai đoạn 2021-2025; 

chính sách tái đàn và phát triển chăn nuôi lợn; đẩy mạnh chăn nuôi các loại gia súc, gia 

cầm, thủy sản.  

Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiếp tục được triển khai theo kế 

hoạch, đã tổ chức mở 3 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây 

cây lạc, cây ngô và biện pháp phòng trừ chuột, kết quả có 130 hộ nông dân tham gia. 
Tiếp tục hướng dẫn mô hình “Thâm canh cây lạc gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ 

thống tưới nước tiết kiệm” diện tích 3 ha, tại xã Vĩnh Hòa và mô hình “Thâm canh cây 

trồng trên đất chuyển đổi - Thâm canh cây ngô”, diện tích 02 ha, tại thị trấn Vĩnh 
Thạnh. Triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình khuyến nông năm 2022.  

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đã tổ chức Hội 

nghị triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. Tập trung chỉ 
đạo các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn, đánh giá kết quả 

triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo 

02 xã Vĩnh Quang và Vĩnh Hảo phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế 
hoạch, giải pháp hoàn thành các tiêu chí trong năm 2022 (Vĩnh Quang: tiêu chí Thu 

nhập; Vĩnh Hảo: tiêu chí Nhà ở dân cư, hộ nghèo). Triển khai rà soát, lựa chọn các sản 

phẩm tiềm năng tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Kiện toàn Ban chỉ đạo 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn UBND xã Vĩnh 
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Quang xây dựng các thủ tục, hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt chuẩn, chuẩn bị các 

nội dung đảm bảo đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới. 

b) Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường 

Quyết định thu hồi đất với diện tích 32.965,8m2, đồng thời phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Dự án định canh - định cư 

tập trung làng K2 (Suối Đá), xã Vĩnh Sơn với tổng kinh phí là 4.215,730 triệu đồng. 
Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất cho 103 trường hợp, diện tích 22.660,7m2; chuyển mục đích sử dụng đất 1 

trường hợp, diện tích 222,35m2. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất 83 trường hợp, xóa đăng ký thế chấp 40 trường hợp. Chuẩn bị các điều kiện tổ 
chức bán đấu giá quyền sử dụng 77 lô đất ở tại khu B, C, D Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp. 

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ngày càng đi vào nề nếp, 

đã triển khai lấy ý kiến việc xin điều tra, đánh giá khoáng sản của Công ty Cổ phần Phú 

Tài trên địa bàn xã Vĩnh Kim. Công tác vệ sinh môi trường, quản lý thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải được thực hiện thường xuyên, đơn vị liên quan và chính quyền 

các địa phương tập trung tăng cường triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 
Giờ Trái đất và ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022.  

c) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thưc̣ hiêṇ 41.190 triệu 

đồng, đạt 17,1% kế hoạch, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Môṭ số ngành nghề và sản phẩm 

tăng khá như sản xuất đá cây, cửa sắt, đồ gỗ,… Sản lượng điện mua vào ước thực hiện 
3.070.019 kwh, tăng 8,7% so với cùng kỳ; sản lượng điện bán ra 2.855.472 kwh, tăng 

10% so với cùng kỳ, tổng doanh thu ước đạt 5.711 triệu đồng, tăng 9,4% so với cùng 

kỳ; phát triển khách hàng đăng ký lắp điện 28 hộ, tăng 05 hộ so với cùng kỳ, tỷ lệ tổn 
thất điện năng 7,05%; khối lượng nước tiêu thụ ước thực hiện 90.360m3, doanh thu 

426,668 triệu đồng; phát triển khách hàng đăng ký lắp nước 32 hộ. Triển khai đăng ký 

tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2022. 

d) Đầu tư xây dựng cơ bản  

Công tác xây dựng kế hoạch vốn, giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản được tích cực 

triển khai, ngành chức năng huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa 

phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình đảm bảo chất lượng. Thực hiện kịp thời việc thanh, quyết toán khối lượng 
các công trình hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi 

công các công trình chuyển tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận và phân bổ vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản 43.976,663 triệu đồng, giá trị giải ngân ước thực hiện 5.024,52 

triệu đồng, đạt 11,47% kế hoạch. Công tác quản lý cấp phép xây dựng được chú trọng, 
đã cấp 11 giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh. 

Tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vĩnh 

Thạnh đến năm 2035. Trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua chủ trương lập quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2035.  
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e) Tài chính, ngân hàng, thương mại - dịch vụ 

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thưc̣ hiêṇ 158.309 triệu đồng, đạt 58,8% kế 

hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ, trong đó thu trên địa bàn 54.728 triệu đồng, đạt 69% 

kế hoạch, tăng 108,5% cùng kỳ (trừ tiền sử dụng đất, các khoản thu để lại thì số thu còn 

lại 34.283 triệu đồng, đạt 57,8% kế hoạch). Tổng chi ngân sách ước thưc̣ hiêṇ 77.869 
triệu đồng, đạt 28,9% kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ.  

Tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 

Vĩnh Thạnh ước thưc̣ hiêṇ 525.000 triệu đồng, đaṭ 98,9% kế hoac̣h, tăng 43.500 triệu 

đồng so với cùng kỳ, trong đó tiền huy động trong dân cư 514.000 triệu đồng; dư nợ 

410.000 triệu đồng; doanh số cho vay 184.418 triệu đồng; doanh số thu nợ 184.571 

triệu đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 
ước thưc̣ hiêṇ 334.808 triệu đồng, tăng 7.755 triệu đồng so với cùng kỳ; dư nợ 334.412 

triệu đồng; doanh số cho vay 21.659 triệu đồng, doanh số thu nợ 13.814 triệu đồng. 

Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước thưc̣ hiêṇ 277.090 triệu đồng, đạt 

17,5% kế hoạch, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng thường xuyên tổ 

chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết; kiểm tra nhãn hiệu hàng 

hóa, kiểm soát chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa. 
Nhìn chung, tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu sau dịp Tết ổn định, đáp ứng được 

nhu cầu của người tiêu dùng, hầu hết các hộ kinh doanh đều chấp hành nghĩa vụ thuế 

và tuân thủ việc bán hàng theo giá niêm yết. Hoạt động kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh tiếp tục được chú trọng, đã tiếp nhận, kiểm tra và cấp 18 giấy phép 

đăng ký kinh doanh, tổng nguồn vốn 5.090 triệu đồng.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Văn hoá thông tin và thể dục thể thao  

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền bám sát 

vào các sự kiện nổi bật và nhiệm vụ trọng tâm để tuyên truyền kịp thời, đúng định 

hướng, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động: mừng Đảng, mừng Xuân 

Nhâm Dần năm 2022, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày 
Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh 06/02, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và Lễ giao quân năm 2022; tuyên truyền Đề án “Xây dựng xã 

hội học tập đến năm 2030” và Đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại 
Việt Nam giai đoạn 2021-2025”; Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm 

kỳ 2022-2027. 

Trong 3 tháng đầu năm, đã sản xuất và phát sóng 83 chương trình thời sự địa 

phương. Trang Thông tin điện tử UBND huyện đăng tải 198 tin, 38 bài viết và 108 ảnh, 

nội dung tin, bài viết chủ yếu tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và phản ánh sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện về 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những hoạt động vui xuân, đón Tết cổ 

truyền của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn huyện. 
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b) Y tế và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến 

phức tạp, số ca mắc mới tăng cao hàng ngày, tính đến ngày 28/3/2022, tổng số ca mắc 

toàn huyện là 4.112 ca, đã điều trị khỏi 2.682 ca, tử vong 01 ca. Ngành Y tế chủ động 

phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống 
dịch COVID-19; đảm bảo kịp thời trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ, 

nước sát khuẩn để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thành lập các 

trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện; tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại 

các ổ dịch phát sinh trong cộng đồng, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 lưu động. 
Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 được chú trọng, dự kiến đến hết ngày 

31/03/2022, tỷ lệ dân số tiêm ít nhất 1 liều vắc xin toàn huyện đạt 23.225/30.545 đạt 

76,03%; tỷ lê ̣dân số tiêm đủ liều toàn huyện đạt 22.378/30.545 đạt 73,3%. Công tác 
khám chữa bêṇh có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức khám, chữa bệnh 6.898 lượt 

người, giảm 51% so với cùng kỳ, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 150 lượt, công suất sử 

dụng giường bệnh 41,09%. Công tác dân số, kế hoac̣h hóa gia đình được quan tâm, 

triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.  

c) Giáo dục và Đào tạo 

Giáo dục toàn diện tiếp tục được tăng cường, cơ sở vật chất trường, lớp học từng 

bước được đầu tư, nâng cấp, đội ngũ giáo viên được củng cố và kiện toàn, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học và triển khai thực hiện kế hoạch tiêm 

chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn huyện. Kết quả thi học 

sinh giỏi lớp 9 cấp huyện có 20 học sinh dự thi đạt giải (02 giải Ba, 18 giải Khuyến 

khích); Tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học và THCS cấp huyện. 
Kết quả: có 23 giáo viên tiểu học dự thi, 16 giáo viên đạt giải cấp huyện (02 giải Nhì, 

10 giải Ba, 04 giải Khuyến khích); có 07 giáo viên THCS dự thi, 04 giáo viên đạt giải 

cấp huyện (02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích). Tham gia thi giáo viên dạy 

giỏi bậc tiểu học cấp tỉnh có 10 giáo viên dự thi và thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc 
THCS cấp tỉnh có 04 giáo viên dự thi. 

d) Thực hiện các chính sách xã hôị và chăm sóc người có công 

Các chính sách an sinh xã hội được ngành chức năng và các địa phương triển khai 

theo kế hoạch, đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho 2.850 lượt người có công và thân 
nhân người có công với cách mạng trên địa bàn huyện, kinh phí 4.773,198 triệu đồng; 

trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho 6.358 lượt đối tượng, kinh phí 3.546,585 

triệu đồng. Tiếp nhận, thăm tặng 10.474 suất quà, trị giá 3.528,2 triệu đồng đến đúng 

đối tượng thụ hưởng nhân dịp Tết Nguyên đán. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 
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, đúng đối tượng, đảm bảo theo quy 
định. Các địa phương cũng đã tổ chức tốt việc viếng, dâng hương, dâng hoa các nghĩa 

trang, nhà bia tưởng niệm liệt sỹ nhân các dịp lễ, tết. 
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đ) Bảo hiểm xã hội: Hiện nay, toàn huyện có 29.616 người tham gia bảo hiểm y 

tế và bảo hiểm xã hội, tăng 2.818 người so với cùng kỳ, trong đó tham gia bảo hiểm xã 

hội 2.762 người, bảo hiểm y tế 29.616 người, bảo hiểm thất nghiệp 1.457 người. Thu 
bảo hiểm các loại 14.000 triệu đồng, đạt 21% kế hoạch; giảm 1.500 triệu so với cùng 

kỳ; chi bảo hiểm xã hội 8.994 triệu đồng, tăng 258 triệu đồng so với cùng kỳ, trong đó 

chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội 7.588 triệu đồng; chi trợ cấp một lần 1.406 
triệu đồng. 

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

tộc tiếp tục được tăng cường, đã rà soát, tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng phương án 
cấp muối I ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 

số 4212/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ 

Chính trị chi hỗ trợ cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu, số tiền 1.455,756 triệu 
đồng. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

nhu cầu kinh phí 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: từ năm 2021 đến 

năm 2025. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cho 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)”. Tổ chức thăm 

hỏi, tặng các suất quà trị giá 16 triệu đồng cho người uy tín trong đồng dân tộc thiểu số 
nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

3. Công tác nội chính và xây dựng chính quyền   

a) Công tác Tư pháp: Đã tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 

2021, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. UBND huyện đã chỉ đạo cho 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương lựa chọn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
bằng nhiều hình thức thiết thực phù hợp với tình hình COVID-19; đã tập trung tuyên 

truyền phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành, có hiệu lực hoặc thông qua 

năm 2021 và năm 2022; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định 

pháp luật, pháp lệnh quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Hoạt động chứng thực thuộc 

thẩm quyền cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu của tổ chức và công dân, đã chứng thực 950 

bản sao, 05 trường hợp chứng thực chữ ký, lệ phí thu nộp ngân sách 4,112 triệu đồng. 

b) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  

Công tác thanh tra được triển khai theo kế hoạch, đang tiến hành 01 cuộc thanh 

tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách nhà 

nước từ năm 2016-2020 tại Trường THCS Vĩnh Hảo; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện kiến nghị các kết luận thanh tra từ năm 2021 trở về trước chưa thực hiện 
xong, kết quả đã thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước 27,518 triệu đồng. Công tác tiếp 

công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp tục được chú 

trọng; tiếp nhận 06 đơn, thư của công dân (01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 04 đơn kiến 
nghị, phản ánh), giảm 10 đơn so với cùng kỳ năm trước, số đơn thuộc thẩm quyền 05 

đơn (05 vụ việc), đã xem xét giải quyết 01/01 đơn khiếu nại đạt 100% và 03/04 đơn 

kiến nghị, phản ánh đạt 75%. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các 
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ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời bằng các chương trình, 

kế hoạch cụ thể.  

c) Công tác xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính 

Công tác quản lý cán bô,̣ công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo quy định, 

đã bổ nhiệm lại 01 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; điều động và bổ nhiệm 02 viên 

chức quản lý trường học; thuyên chuyển công tác 01 viên chức; tiếp nhận và phân công 

công tác 01 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Chuyển xếp lương, nâng bậc 
lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên và nâng mức phụ cấp thâm niên 16 

trường hợp. Đăng ký thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên 

chuyên viên và tương đương năm 2022 đối với 15 trường hợp; đăng ký thi nâng ngạch 

công chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2022 đối với 06 trường hợp. 

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác cải cách hành chính; 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. Phê duyệt Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 

UBND các xã, thị trấn; kiện toàn Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 
chính và việc chấp hành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Kiện toàn Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng huyện. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 22 tập thể 
và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. 

d) An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội 

 An ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo. Các lực lượng công an, quân đội đã 

chủ động nắm bắt tình hình, duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần 

tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, đảm bảo xử lý kịp thời mọi 
tình huống có thể xảy ra. Ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện và Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc 

gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2022. 

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2022. Tổ chức Lễ 
ra quân huấn luyện và huấn luyện dân quân theo kế hoạch đề ra. Cử 4 đối tượng tham 

gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do tỉnh tổ chức. Tổ chức đón 49 quân 

nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; đồng thời tổ chức giao quân 
năm 2022 đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đạt chỉ tiêu (64/64 thanh niên), chất lượng. 

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 05 vụ 

(trong đó: cố ý gây thương tích 01 vụ; trộm cắp tài sản 02 vụ; cố ý làm hư hòng tài sản 

01 vụ; tại nạn giao thông 01 vụ, 01 người chết), tăng 02 vụ so với cùng kỳ, tự tử trong 
đồng bào DTTS xảy ra 02 vụ, chết 02 người, tăng 01 vụ và 01 người chết so với cùng 

kỳ. Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiêṇ 209 trường hơp̣ vi phaṃ trâṭ tư ̣an toàn 

giao thông; ra quyết định xử phạt VPHC 188 trường hợp, phạt tiền 130,8 triệu đồng; 
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đăng ký, cấp mới, cấp đổi 369 biển số xe mô tô các loaị. Tiếp nhận hồ sơ quản lý, cấp 

căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 863 trường hợp. 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ  

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại những hạn chế trong tổ chức triển 

khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2022 như sau: 

Diện tích gieo trồng một số loại cây trồng vụ Đông Xuân chưa đạt kế hoạch; 

Công tác giải phóng mặt bằng tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đảm bảo tiến độ thi 

công; các trường hợp mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn tiếp tục tăng nhanh; nợ bảo 

hiểm của một số doanh nghiệp còn kéo dài; tình hình vi phạm pháp luật có lúc, có nơi 

vẫn còn xảy ra; tự tử trong đồng bào DTTS tăng so với cùng kỳ; việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ được giao ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm 

đúng mức. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, 

khó khăn tồn tại. Trong thời gian đến, UBND huyêṇ sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương 

tăng cường phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện, trọng tâm là 

nhiệm vụ Chương trình công tác quý II năm 2022, trong đó chú ý các nhiệm vụ chủ yếu 
sau: 

1. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tình hình sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo 

các địa phương tiến hành thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022,  triển 

khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2022 đảm bảo kế hoạch; rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ  phù hợp với thực trạng sản 

xuất, thị trường và diễn biến thời tiết. Kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh 
mương thủy lợi bị xuống cấp, chủ động triển khai các phương án phân phối, điều tiết 

nước tiết kiệm, hợp lý, đảm bảo phục vụ sản xuất.  

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật; đẩy mạnh công tác 

kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, không để phát sinh, lây lan dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục tập trung chỉ 

đạo rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn, đánh giá kết quả triển khai thực hiện đồ án 
quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới đối với xã Vĩnh Quang và Vĩnh 

Hảo; phối hợp xây dựng kế hoạch, giải pháp hoàn thành các tiêu chí trong năm 2022 

đối với Vĩnh Quang về tiêu chí Thu nhập; phân bổ kế hoạch vốn cho UBND xã Vĩnh 

Quang thực hiện các công trình để hoàn thành các tiêu chí còn thiếu năm 2022 và chuẩn 
bị đăng ký các thủ tục minh chứng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. 

2. Rà soát, đăng ký kế hoạch trồng rừng, sản xuất giống cây trồng, thực hiện có 

hiệu quả công tác chăm sóc, giao khoán bảo vệ rừng. Tiếp tục triển khai thực hiện 

Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 03/8/2021 

của UBND huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống 
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cháy rừng trong mùa hanh khô. Tăng cường kiểm tra, truy quét các đối tượng vi phạm 

Luật Lâm nghiệp ở các vùng rừng trọng điểm, tuyến giáp ranh và các tuyến đường giao 

thông; ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ phá rừng. Tập trung xác minh, điều tra làm rõ 
các vụ việc còn tồn đọng.  

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

bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất, xây dựng CSDL địa chính, công trình: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, 

Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng CSDL địa chính cho hộ gia đình, 

cá nhân khu Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh; thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 
2021-2030; phối hợp với các ngành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan trình phê 

duyệt để có cơ sở tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 77 lô đất ở tại khu B, C, D Khu 

dân cư xã Vĩnh Hiệp. Kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản 

trái phép trên địa bàn huyện; triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022.  

4. Tập trung rà soát, đánh giá lại tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư 

trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý, đề nghị tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư đối với các 
dự án vi phạm tiến độ đã cam kết. Tăng cường công tác kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi 

công các công trình đảm bảo chất lượng. Kịp thời nghiệm thu, thanh quyết toán các 

công trình theo kế hoạch được giao. Tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung dự toán và tổ 

chức đấu thầu các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Lập và điều chỉnh 
tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vĩnh Thạnh đến năm 2035. Lập quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2035. 

5. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu, chi ngân sách, phấn đấu thực hiện đạt 

và vượt kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm. Chỉ đạo rà soát các nguồn vốn đầu tư 

phân bổ trong năm để triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ; triển khai 

thực hiện các hạng mục đã giao dự toán đầu năm đối với nguồn hỗ trợ kiến thiết thị 
chính để đảm bảo giải ngân hết vốn theo kế hoạch giao. Khẩn trương phân bổ chi tiết 

các nguồn kinh phí năm 2022. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

6. Duy trì công tác quản lý, điều hành góp phần bình ổn giá cả thị trường. Tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí 

đối với những danh mục hàng thuộc Nhà nước định giá, mặt hàng bình ổn giá, mặt 
hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Các Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ 

hợp tác tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và thực hiện tốt 

các khâu hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.  

7. Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, chính trị và hoạt động chỉ đạo, 

điều hành của lãnh đạo huyện; tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ 
chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định tổ chức 

tại huyện. Tiếp tục tổ chức một số môn trong Đại hội Thể dục thể thao huyện Vĩnh 

Thạnh lần thứ VII và tham gia một số môn trong Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình 
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Định lần thứ IX năm 2021 - 2022. Tăng cường hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 

814. 

8. Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 - 2022; tiếp tục duy trì kết 

quả và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục cho các cấp học. Triển khai kế 
hoạch thanh tra toàn diện các bậc học; kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chế 

độ chính sách hỗ trợ học sinh ở một số đơn vị, trường học. Nghiên cứu lựa chọn sách 

giáo khoa năm học 2022 - 2023 và tổ chức mua sắm thiết bị trường học, trang thiết bị 

dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 phục vụ cho Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

9. Tăng cường các hoạt động y tế dự phòng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, 

phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống dịch 
COVID-19, sốt xuất huyết, viêm gan do vi rút. Kiểm tra chuyên ngành an toàn thực 

phẩm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. 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. Tiếp tục triển khai thực hiện 

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

10. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và chăm sóc người có 

công với nước, nhất là các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề và các chính sách khác 

đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chương trình bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em và kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2022. Triển khai thực hiện kinh phí 
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: từ năm 2021 đến năm 2025 khi được phân bổ. 

11. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an 

toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tổ chức diễn tập 

chiến đấu phòng thủ xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hoà đảm bảo theo kế hoạch; tổ 

chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng năm 2022. Đẩy 
mạnh các biện pháp nắm tình hình, phát hiện và xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 

tập trung xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc còn tồn đọng. Chỉ đạo triển khai quyết 

liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. 

12. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành của bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2020 - 2025. Tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính 
và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh tác phong, việc chấp hành thời 

gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổng kết phong trào 

thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua 

năm 2022. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch. Duy trì, nâng cao chất 
lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng chính sách pháp luật các vụ khiếu nại, 

tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự 

an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

  Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Các cơ quan, đơn vị 
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và địa phương cụ thể hóa bằng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, 
báo cáo kết quả về UBND huyện./.  

 

Nơi nhận:            
 - UBND tỉnh;      
 - TT Huyện ủy; 
 - TT HĐND huyện;     

 - CT, các PCT UBND huyện;  
 - UBMTTQVN huyêṇ;       
 - Các cơ quan, đơn vị; 
 - Lãnh đaọ Văn phòng, CV; 
 - UBND các xã, thị trấn; 
 - Lưu: VT, K5.  
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Bảo 
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