
 ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN VĨNH THẠNH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 Số:        /BC-UBND          Vĩnh Thạnh, ngày      tháng 11 năm 2021 

  
  

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 

 
 

 

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN 

1. Tham dự các hội nghị, cuộc họp của tỉnh và huyện 

- Dự họp tổng kết đánh giá tình hình vận động, triển khai thực hiện các dự 

án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2021 và thống nhất 

đề xuất dự án của các đơn vị, địa phương trước khi đưa vào kế hoạch vận động các 

tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hỗ trợ trong thời gian đến; họp thông qua 

Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát xây dựng, đất sét làm 

vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; họp thảo luận phân bổ ngân sách 

tỉnh năm 2022. 

- Dự Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa 

XIII; Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW 

ngày 28/7/2021, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng và Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị.  

-  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7; Hội nghị Ban 

Thường vụ Huyện ủy lần thứ 27 và lần thứ 28; Hội nghị tổng kết diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021; Hội nghị tổng kết 

20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm 

BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh 

tế tập thể, đánh giá 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã; Hội nghị triển khai Kế hoạch 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, giai đoạn 2022 - 2025. 

- Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021; dự diễn tập chiến đấu 

phòng thủ xã Vĩnh Thuận và thị trấn Vĩnh Thạnh năm 2021. Dự Chương trình đối 

thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Dự buổi tiếp xúc 

của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri huyện Vĩnh Thạnh trước kỳ họp thứ 2, 

Quốc hội khóa XV.     

2. Chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về 

phát triển kinh tế - xã hội 

- Họp giao ban trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh về công tác phòng chống dịch; họp trực tuyến bàn kế hoạch tổ 

chức dạy và học đảm bảo thích ứng với tình hình dịch COVID-19; họp Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện; họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện; họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 
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2021, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2021 - 2025; họp rà soát sửa đổi, bổ sung bảng giá đất các loại trên 

địa bàn huyện định kỳ 5 năm 2020 - 2024; họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị 

Ngân hàng CSXH huyện quý III năm 2021. 

- Làm việc với UBND xã Vĩnh Quang về Chương trình Mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới; với Phòng Nông nghiệp và PTNT về đánh giá sản phẩm 

OCOP và sản phẩm nông nghiệp trưng bày tại Hội nghị của tỉnh.  

- Kiểm tra việc xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến ĐT.637; kiểm tra dự 

án nâng cấp tuyến đường từ Vĩnh Thạnh đến Bảo tàng Quang Trung. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2021 

Trong tháng 10, UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn 

huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm trong quý IV năm 2021. Tình hình, kết quả đạt được chủ yếu như sau: 

1. S n xu t n ng - lâm nghiệp 

V  tr ng tr t: Tập trung chỉ đạo sản xuất, thu hoạnh lúa và các cây trồng cạn 

vụ Mùa năm 2021; chuẩn bị các điều kiện triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 

Xuân 2021 - 2022. Tổng diện tích cây lúa vụ Mùa đã thực hiện 410,9 ha (lúa nước 

320,9ha, lúa rẫy 108 ha), đạt 81,3% kế hoạch, cây ngô xuống giống 118,4 ha, đạt 

47% kế hoạch; lạc 5 ha, đạt 100% kế hoạch; rau các loại 15,7 ha; bí đỏ 6 ha; ớt 0,8 

ha… Hiện nay, cây lúa nước vụ Mùa đã thu hoạch 125 ha, năng suất ước đạt 51,3 

tạ/ha; các cây trồng cạn đang ra hoa, tạo quả. Sâu bệnh gây hại trên cây lúa chủ yếu 

là đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và bệnh khô vằn, vàng lá, đen 

lép hạt, chuột gây hại; cây trồng cạn xuất hiện rải rác sâu ăn lá, sâu keo mùa thu, 

bệnh lở cổ rễ... Hiện ngành chức năng đang phối hợp với các địa phương tập trung 

theo dõi, tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ, không để lây lan.  

V  lâm nghiệp: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác chăm sóc, giao khoán, quản lý 

bảo vệ rừng. Tổ chức đối thoại với các hộ dân ở thôn Định Thái và thôn Định 

Quang, xã Vĩnh Quang về giải quyết việc tranh chấp đất đai tại tiểu khu 227. Kiểm 

lâm địa bàn phối hợp các hội, đoàn thể xã Vĩnh Hảo tổ chức 2 buổi tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu hút 50 lượt người tham 

dự. Lực lượng chức năng tổ chức phối hợp triển khai 54 đợt tuần tra, truy quét các 

vùng rừng trọng điểm, tuyến giáp ranh, các tuyến đường giao thông, phát hiện 6 vụ 

vi phạm Luật Lâm nghiệp (lũy kế 55 vụ), trong đó phá rừng trái pháp luật 2 vụ, 

thiệt hại 900m
2
 rừng; vi phạm về lâm sản không chủ 5 vụ, tạm giữ 3,168m

3
 gỗ các 

loại. Xử lý 2 vụ, buộc trồng lại 400m
2
 rừng, tịch thu 0,901m

3
 gỗ các loại; chưa xử 

lý 12 vụ.  

V  chăn nuôi: Chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao chất lượng đàn bò, phối giống thụ 

tinh nhân tạo trong tháng 520 liều, lũy kế 3.032 con. Công tác phòng, chống dịch 

bệnh tiếp tục được tăng cường, dịch bệnh gia súc, gia cầm không xảy ra, tiêm 

phòng cúm gia cầm 13.400 liều; tụ huyết trùng trâu, bò 14.416 liều; tiêm phòng 
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phó thương hàn lợn 900 liều, tụ huyết trùng lợn 900 liều, dịch tả lợn 900 liều, 

Ecoly 900 liều, đậu gà 2.200 liều, Newcasstle 2.200 liều, Gumbroro 2.200 liều.  

V  chuyển giao khoa h c kỹ thuật: Tập trung hướng dẫn các hộ dân xã Vĩnh 

Sơn triển khai mô hình sản xuất rau an toàn Viet GAP vụ Thu Đông năm 2021. Tổ 

chức tập huấn phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho nông dân xã Vĩnh Quang và đào tạo 

lớp FFS trên đồng ruộng cho nông dân xã Vĩnh Hòa; đồng thời tổ chức Hội thảo 

tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng giống rau mới (súp lơ vàng, cải 

bó xôi), tổng kết Đề tài ứng dụng “Quản lý ruồi đục quả bằng chế phẩm sinh học 

Ento-Pro 150 DD trên cây khổ qua”.  

Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Các địa phương tập trung chỉ đạo rà 

soát, đánh giá lại thực trạng các tiêu chí; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 

hướng tới mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí; có giải pháp duy trì những tiêu 

chí đạt được, huy động nguồn lực đối ứng của địa phương, ưu tiên đầu tư những 

nội dung dễ làm, cần ít vốn phù hợp với điều kiện của địa phương để chỉ đạo thực 

hiện; chủ động huy động, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trong điều kiện ngân 

sách Trung ương phân bổ chậm để thực hiện tiêu chí nông thôn mới theo đúng tiến 

độ đề ra… 

 Công tác thủy lợi và phòng, chống thiên tai: Phê duyệt Phương án phòng 

chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các đơn vị, địa phương. 

Tập trung rà soát, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai; theo dõi chặt chẽ tình 

hình mưa lũ, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo ứng cứu, hỗ trợ 

kịp thời các tình huống phức tạp. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước thủy điện và kiểm tra hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi, 

các khu vực trọng yếu để chủ động di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân khi sự cố xảy ra.  

2. Qu n lý đ t đai, tài nguyên và m i trường  

Trong tháng, đã làm việc với ngành chức năng tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung 

bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện định kỳ 5 năm 2020 - 2024. Thống nhất, 

xác định hệ số điều chỉnh giá đất, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng xây dựng hệ thống rãnh dọc, xử lý các bất cập hạ tầng giao thông trên 

các tuyến đường. Thông qua danh mục công trình kế hoạch sử dụng đất năm 2022; 

thông qua giá đất ở Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Triển khai công tác bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình bê tông xi măng tuyến 

đường giao thông liên xã Vĩnh Thịnh - Vĩnh Hiệp. Kiểm tra, xác nhận diện tích đất 

trồng lúa chuyển mục đích do thu hồi đất xây dựng công trình Khu dân cư trung 

tâm xã Vĩnh Hiệp; kiểm tra thực địa quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư xã Vĩnh 

Hòa; phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở Khu 

dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp.  

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường sinh thái được tăng 

cường, đã xác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính việc khai thác khoáng sản trái 

phép ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh. Phối hợp với ngành chức năng tỉnh tổ chức 

Hội thảo phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; triển khai dự án đánh giá 
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sức chịu tải lưu vực sông Kôn, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng và c ng nghiệp - tiểu thủ c ng nghiệp  

Tập trung chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

các công trình chuyển tiếp. Phối hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh khảo 

sát, thống nhất vị trí xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ven tuyến đường ĐT.637 

(đoạn từ Km5+600 - Km16+700). Khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

công trình xây dựng hoa viên đồi Lâm Viên và hoa viên Bàu Sen, thị trấn Vĩnh 

Thạnh; khảo sát thực tế, xác định khối lượng, lập dự toán thi công Dự án LRAMP 

tại các xã, thị trấn. Trình Ban Thường vụ Huyện ủy xin chủ trương chuyển lắp đặt 

phao trồng hoa súng tự nhiên sang lắp đặt hoa sen nghệ thuật bằng điện trong lòng 

hồ Bàu Dum. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021, lập kế hoạch đầu 

tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển và điều 

chỉnh, bổ sung vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2021.    

Bàn giao mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình Trường Tiểu học xã 

Vĩnh Hiệp, Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh, Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân 

sự xã Vĩnh Hòa, Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Thuận. Nghiệm thu, 

đưa vào sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Vĩnh Kim; tuyến 

đường từ cầu Vĩnh Hiệp đến đường Cây Trâm Bồ Bồ; sửa chữa hệ thống đèn chiếu 

sáng, trang trí khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

12 công trình. Tính đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã 

tiếp nhận 72.055 triệu đồng; khối lượng ước thực hiện 45.500 triệu đồng; ước giải 

ngân 56.362 triệu đồng, đạt 78,2% kế hoạch. 

Phối hợp với ngành chức năng tỉnh kiểm tra, đánh giá các yếu tố tác động, 

ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, phát triển Cụm công nghiệp Tà Súc. Kiểm tra, đôn 

đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng cơ sở sản xuất 

trong Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp trong tháng 3.018 triệu đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ, các sản 

phẩm tiếp tục tăng như rượu gạo, bánh tráng, gỗ dân dụng… Lũy kế giá trị sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 26.819 triệu đồng, tăng 11% so 

với cùng kỳ. Phát triển khách hàng đăng ký lắp đặt, sử dụng nước 10 hộ; khối 

lượng nước tiêu thụ 30.743m
3
; doanh thu 117,314 triệu đồng. 

4. Tài chính, ngân hàng; thương mại, dịch vụ  

Trong tháng, đã chuẩn bị nội dung, điều kiện và tổ chức làm việc với Đoàn 

Kiểm toán nhà nước Khu vực III. Phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu; rà soát, xây 

dựng bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng. Xem 

xét, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị 

cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2021. Tạm ứng kinh phí hỗ trợ các hộ 

kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hỗ trợ kinh phí tổ chức triển khai kế 

hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và 
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ngư nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ kinh phí thu thập, cập nhật thông tin 

cung lao động năm 2021. 

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 53.390 triệu đồng, luỹ kế 

333.666 triệu đồng, đạt 131,3% kế hoạch, trong đó lũy kế thu ngân sách Trung 

ương hơn 1.870 triệu đồng; thu ngân sách tỉnh hơn 668 triệu đồng; thu ngân sách 

huyện 285.931 triệu đồng; thu ngân sách huyện, xã, thị trấn 331.128 đồng (thu trên 

địa bàn 65.501 triệu đồng)... Tổng chi ngân sách 65.225 triệu đồng, luỹ kế 239.692 

triệu đồng, đạt 94,3% kế hoạch, trong đó chi ngân sách huyện 203.743 triệu đồng, 

đạt 96,9% kế hoạch; chi ngân sách xã, thị trấn 35.949 triệu đồng, đạt 82,1% kế 

hoạch…    

Tính đến cuối tháng, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Vĩnh Thạnh đã phát hành 9.021 thẻ ATM, tổng nguồn vốn ước thực hiện 503.000 

triệu đồng, tăng 41.105 triệu đồng so với đầu năm, trong đó tiền huy động trong 

dân cư 485.000 triệu đồng; dư nợ 400.000 triệu đồng (dư nợ cho vay phát triển 

nông nghiệp nông thôn 383.000 triệu đồng); doanh số cho vay 46.557 triệu đồng; 

doanh số thu nợ 45.734 triệu đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện của Phòng Giao 

dịch Ngân hàng CSXH huyện đạt 323.030 triệu đồng, tăng 27.412 triệu đồng so 

với đầu năm; dư nợ 322.858 triệu đồng; doanh số cho vay 7.015 triệu đồng, doanh 

số thu nợ 5.549 triệu đồng. 

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện 

hoạt động bình thường, lượng hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của 

người tiêu dùng, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức. Tính từ 

đầu năm đến nay, đã kiểm tra, cấp 75 giấy phép đăng ký kinh doanh với tổng 

nguồn vốn đăng ký hơn 13.580 triệu đồng. 

5. Về văn hoá - xã hội 

Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và các 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện; tuyên truyền Chương trình hành 

động của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2020 - 2025; tuyên 

truyền ngày truyền thống Thanh niên Việt Nam 15/10, ngày thành lập Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, công tác phòng chống thiên tai và phòng chống dịch 

COVID-19. Trong tháng, đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về “Đầu tư phát triển 

du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025”. Tổ chức làm việc với ngành chức 

năng tỉnh về việc cung cấp thông tin dữ liệu xây dựng Đề án phát triển du lịch 

huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Công bố Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học triển khai việc 

chấm điểm, bình xét đề nghị công nhận mới, công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

và khen thưởng năm 2021. Triển khai rà soát, xác định các vị trí đề nghị lắp đặt 

cụm loa truyền thanh không dây thực hiện tuyên truyền phòng, chống thiên tai tại 

các địa phương; rà soát, tổng hợp số liệu thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận 
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đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tổng 

hợp tình hình thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống 

tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao sản 

xuất, phát sóng 32 chương trình với 225 tin, bài lồng ghép vào chương trình thời sự 

tổng hợp của địa phương. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức làm việc với ngành chức năng tỉnh về 

công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện; tiến hành kiểm tra công 

tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các xã, thị trấn và trình tỉnh xem xét, công 

nhận công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện năm 2021. Xây 

dựng kế hoạch kiểm tra năm học 2021 - 2022. Kiểm tra, đề nghị công nhận lại 

Trường THCS xã Vĩnh Hảo đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức tập huấn sử dụng, khai 

thác cổng thông tin điện tử - Portal của Viettel; bồi dưỡng đại trà cho giáo viên phổ 

thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ban hành kế hoạch 

thi học sinh giỏi lớp 9, kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS cấp huyện.  

Các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

và tiêm phòng COVID-19; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm túc 

việc xét nghiệm SARS-CoV-2... Trong tháng, đã kiểm tra và phát hiện 1 trường 

hợp ở khu phố Định Thiền bị mắc bệnh COVID-19, lũy kế 7 trường hợp; tiêm 

phòng COVID-19 cho 9.174 lượt người (tiêm mũi 2 cho 706 người). Ngành chức 

năng huyện luôn đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế để bổ sung kịp thời cho 

các điểm xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2; triển khai các biện pháp đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm và các chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe, 

dân số - kế hoạch hóa gia đình. Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận khám, chữa bệnh 

2.511 lượt người, trong đó điều trị nội trú 257 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng 

giường bệnh 46%.  

Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công được chú trọng, 

nhiệm vụ trọng tâm là hướng dẫn các địa phương triển khai rà soát, thu thập, cập 

nhật thông tin lao động năm 2021; triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2022 - 2025. Tổ chức làm việc với Đoàn kiểm 

tra tỉnh về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã 

hội trên địa bàn huyện năm 2021. Phối hợp với ngành chức năng tỉnh tổ chức Hội 

nghị tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đại biểu là cha mẹ, người 

chăm sóc trẻ, giáo viên tại trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn xã Vĩnh Quang 

và thị trấn Vĩnh Thạnh. Điều chỉnh danh sách người có công với nước hưởng chế 

độ điều dưỡng tập trung trong, ngoài tỉnh sang điều dưỡng tại nhà và chi trả chế độ 

cho 89 trường hợp. Hỗ trợ tiền ăn 20 trường hợp thuộc diện F1, số tiền 23,560 triệu 

đồng; hỗ trợ 31 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, số tiền 46,5 triệu 

đồng.  

Thu bảo hiểm các loại 6.872 triệu đồng, lũy kế 53.372 triệu đồng. Nợ bảo 

hiểm các loại 800 triệu đồng. Chi trả bảo hiểm xã hội 1.500 triệu đồng, lũy kế 

26.718 triệu đồng. Giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 1.000 lượt người, chi 

phí khám chữa bệnh 350 triệu đồng. 

Công tác dân tộc và miền núi tiếp tục được chú trọng, đã tổng hợp kết quả 5 

năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về phát triển nguồn nhân 
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lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 

đến năm 2030; đánh giá kết quả rà soát danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tổng hợp 

danh mục đầu tư kiên cố hóa đường đến trung tâm xã, đường liên xã thuộc Dự án 

4, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và tình hình thi hành pháp luật về 

thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

6. An ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượng công 

an, quân sự đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an 

ninh, chính trị trên địa bàn. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra tại chức cho đội ngũ cán 

bộ cơ quan đạt loại khá. Chuẩn bị nội dung, điều kiện và tổ chức diễn tập khu vực 

phòng thủ cấp huyện theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; hướng 

dẫn xã Vĩnh Thuận và thị trấn Vĩnh Thạnh tổ chức thành công diễn tập chiến đấu 

phòng thủ cấp xã. Thông báo kết quả tuyển sinh, tổ chức đưa đón 9 thí sinh trúng 

tuyển vào các trường quân đội.  

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật 

tự được tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định, tai tệ nạn xã hội không có xảy 

ra. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, điều tra 11 tin báo, tố giác tội 

phạm; thụ lý điều tra 7 vụ; kết luận, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy 

tố 1 vụ. Tuần tra, kiểm soát phát hiện 62 trường hợp vi phạm Luật Giao thông 

đường bộ, xử lý vi phạm hành chính 47 trường hợp, phạt tiền 47,6 triệu đồng; đăng 

ký cấp mới 66 trường hợp xe máy các loại.  

7. Về xây dựng chính quyền, thanh tra và tư pháp 

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, đã xin 

chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra 

huyện, giới thiệu nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban 

Quản lý rừng phòng hộ. Thống kê, tổng hợp số liệu khu phố, thôn, làng và cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa 

bàn huyện. Rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện, xã giai đoạn 2018 - 2020.  

Xem xét, công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị cách mạng xã Vĩnh 

Quang và Vĩnh Thịnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch 

tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển 1 trường hợp; tiếp nhận 

1 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng 

Văn hóa và Thông tin; bổ nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân 

sự thị trấn Vĩnh Thạnh. Nâng phụ cấp thâm niên 143 viên chức; nâng lương thường 

xuyên 3 công chức và 1 viên chức. 

Công tác cải cách hành chính được tiếp tục đẩy mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là 

hướng dẫn các đơn vị, địa phương đăng ký tham gia thử nghiệm hệ thống công 
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nghệ thông tin đánh giá chất lượng cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của 

người dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận 224 hồ sơ thủ tục 

hành chính, kết quả giải quyết 187 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 184 hồ sơ; 

đúng hạn 1 hồ sơ, trễ hạn 2 hồ sơ; trong hạn giải quyết 37 hồ sơ. 

Công tác thanh tra tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, thực hiện quyết 

định xử lý kết quả thanh tra của Chủ tịch UBND huyện, kiến nghị thu hồi, nộp vào 

ngân sách 2,3 triệu đồng. Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã 

Vĩnh Hiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã Vĩnh 

Hiệp năm 2019 - 2020. Ban Tiếp công dân tiếp nhận 4 đơn kiến nghị, phản ánh của 

công dân, đã giải quyết 1 đơn thuộc thẩm quyền, đang giải quyết 1 đơn, chuyển cơ 

quan chức năng giải quyết 2 đơn. 

Trong tháng, đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Nước CHXHCN Việt Nam năm 2021; hướng dẫn các địa phương triển khai rà 

soát, tổng hợp kết quả và đánh giá, đề xuất phương án phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính. Phối hợp với UBND xã Vĩnh Hiệp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho 49 hòa giải viên cơ sở. Triển 

khai kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch, quản lý chứng thực và nuôi con tại các địa 

phương năm 2020. Chứng thực thuộc thẩm quyền 466 bản sao giấy tờ, văn bản; 

chứng thực chữ ký 3 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 2 trường hợp; 

trích lục bản sao hộ tịch… 

Đánh giá chung: Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 10 và 10 

tháng năm 2021 tiếp tục duy trì tốc độ phát triển trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, 

thủy sản; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ; thu ngân sách đạt 

kế hoạch đ  ra; các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao, y tế, giáo dục và đào 

tạo được duy trì; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như công tác 

phòng chống thiên tai có lúc, có nơi còn chủ quan; tình trạng lấn biên, phát rừng làm 

nương rẫy trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; ý thức chấp hành Luật 

Bảo vệ Môi trường, giữ gìn vệ sinh chung ở các khu vực đông dân cư còn thấp; triển 

khai lắp đặt biển số nhà trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh và b i thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng các công trình chậm; dịch COVID-19 xuất hiện gây ảnh hưởng đến 

một số hoạt động trên địa bàn…  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2021 

Trong tháng 11, UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy 

mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong quý IV và cả năm 2021, 

trong đó lưu ý một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác đề ra và theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Chương trình công tác trọng tâm quý IV năm 2021 của UBND huyện.  

2. Tập trung hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư 

phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.  
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3. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và các cây trồng cạn vụ Mùa năm 2021, 

triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022; chuẩn bị các điều kiện về 

giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác, vật tư nông nghiệp hỗ trợ phát triển 

sản xuất; ban hành lịch thời vụ, danh mục giống lúa chủ lực, hướng dẫn nông dân 

tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Giám sát chặt chẽ các hoạt 

động kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển gia súc, gia cầm theo hướng nâng cao chất 

lượng gắn với công tác phòng chống đói, rét gia súc trong mùa mưa. Tích cực thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; không để dịch bệnh 

tái phát, lây lan trong mùa mưa lũ.  

Tập trung kiểm tra, hướng dẫn công tác trồng rừng, giao khoán, chăm sóc 

rừng, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Tăng cường 

năng lực quản lý bảo vệ rừng, chú ý đến công tác kiểm tra, truy quét các vùng rừng 

trọng điểm, tuyến giáp ranh và tuần tra, kiểm soát các tuyến đường giao thông. Xử 

lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.  

Các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; thường xuyên kiểm tra, 

khắc phục kịp thời các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp. Chỉ đạo các đơn 

vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trong mùa 

mưa lũ; quản lý điều tiết nước tưới hợp lý trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022. 

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khai thác tài nguyên 

khoáng sản và bảo vệ môi trường sinh thái.  Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng các công trình, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân. 

Kiểm tra, chấn chỉnh các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, xử lý ô nhiễm 

môi trường tại các khu dân cư. 

5. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các 

công trình đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư, vốn thuộc kế hoạch 

năm 2021; xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2022. Tăng cường công tác quản lý vốn 

đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, xử lý dứt đểm những tồn tại, hạn chế 

trong việc giải ngân vốn, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây 

dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng. 

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến 

hàng hóa nông, lâm sản, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần giải 

quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; đảm bảo cung ứng nguồn nguyên 

liệu cho các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tà Súc. 

6. Đẩy mạnh cho vay phát triển nông nghiệp - nông thôn, quan tâm đến 

chính sách cho vay đối với thành phần doanh nghiệp nhỏ; thực hiện hỗ trợ lãi suất 

cho các tổ chức, cá nhân vay vốn sản xuất, kinh doanh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ.  
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7. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và truyền 

thanh, truyền hình. Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa 

phương và các ngày lễ lớn. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ chứng thực, bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Kiểm tra, khắc 

phục kịp thời hư hỏng tại hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Tăng cường kiểm tra, 

chấn chỉnh các hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều kiện, bưu chính 

viễn thông, karaoke, Internet... 

8. Thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021 - 2022. Triển khai phương 

án tổ chức dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19”. Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học, xây dựng trường chuẩn quốc gia; 

kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tri ân thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11; tiến hành đánh giá nội bộ việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. 

9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống các loại dịch bệnh 

thường xảy ra trong mùa Đông. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề 

cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch dịch COVID-19. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh, có biện pháp dập tắt nhanh chóng, kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Nâng 

cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế. 

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm; công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình.   

10. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo 

đảm kịp thời, đúng đối tượng. Giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về 

chính sách người có công, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tổ chức các hoạt động truyền thông về giảm nghèo và Tháng hành động Vì người 

cao tuổi, Tháng hành động Bình đẳng giới năm 2021. Kiểm soát chặt chẽ việc thực 

hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội miền núi và các chương 

trình mục tiêu khác. 

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

Chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Triển khai mở lớp bồi dưỡng quốc 

phòng an ninh cho đối tượng 4 cấp huyện và cấp xã. Tiếp tục thực hiện các khâu 

tuyển quân năm 2022 đảm bảo quy định. Triển khai các biện pháp trấn áp tội 

phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải 

pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.  

12. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng 

phục vụ của chính quyền các cấp. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế 

làm việc của cơ quan, đơn vị; triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động việc chấp hành kỷ luật hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu 
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quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định của cấp trên.  

13. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua hoàn 

thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

14. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân 

công chuẩn bị, hoàn chỉnh các nội dung phục vụ kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 

3, HĐND huyện khóa XII đảm bảo quy định./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Các hội, đoàn thể huyện; 

- LĐ, CV Văn phòng; 

- Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, K5. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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