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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 Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại 

hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII. Dự Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản 

đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; Hội nghị trực tuyến triển khai công 

tác ứng phó với cơn bão số 9. Dự họp triển khai quy trình vận hành liên hồ chứa trên 

lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, ứng phó với mưa, lũ năm 2020; họp Hội đồng tuyển 

dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thông qua kết quả chấm điểm công tác 

tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Dự thảo luận, bảo vệ dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021.  

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3; Hội nghị Ban Thường 

vụ Huyện ủy lần thứ 4 và lần thứ 5 (khóa XVIII); Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã 

Vĩnh Quang; Hội nghị hiệp thương, thống nhất xác định tuyến địa giới hành chính, xác 

nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Gia Lai; Hội nghị tuyên 

dương tập thể, cá nhân điển hình dân vận khéo, giai đoạn 2016 - 2020.  

- Dự tiếp xúc với cử tri xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Hảo trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội 

khóa XIV; dự gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

14/10; ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; kỷ niệm 64 năm ngày 

truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10. Dự Đại hội Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự diễn tập CH-TM về 

động viên năm 2020. 

2. Chủ trì họp, làm việc với các ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 

- Họp xét duyệt chính trị, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021; họp thẩm định chủ trương đầu tư, thông qua 

danh mục các công trình, dự án sử dụng đất năm 2021; họp Ban Đại diện Hội đồng 

quản trị Ngân hàng CSXH huyện quý III năm 2020; họp Ban Chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hồ chứa nước Định Bình. 

- Làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Bình Định về chính 

sách, giải pháp phát triển huyện Vĩnh Thạnh; với Sở Nông nghiệp và PTNT về triển 

khai dự án trồng hoa tại Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn; với Sở Khoa 

học và Công nghệ về hoạt động khoa học - công nghệ năm 2020; với Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất về tiến độ thi công các công trình văn hóa; với 
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Phòng Y tế về công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân; với các đơn vị liên quan về 

thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết 

đơn kiến nghị của công dân; với các đơn vị chủ rừng về công tác quản lý, bảo vệ rừng 

trên địa bàn huyện.  

- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 

tháng cuối năm 2020 tại xã Vĩnh Hòa; kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão 

số 9. Thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2020. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2020 

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 2020. Tình hình, kết quả đạt được chủ yếu như sau: 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

Về trồng trọt: Đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII về “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. Tập trung chỉ đạo sản xuất, thu hoạnh lúa và các cây trồng cạn vụ 

Mùa năm 2020; chuẩn bị các điều kiện triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 

2020 - 2021. Tổng diện tích cây lúa vụ Mùa đã thực hiện 400,8 ha (lúa nước 296,8ha, 

lúa rẫy 104 ha), đạt 79,4% kế hoạch, cây ngô xuống giống 219,3 ha, đạt 168,7% kế 

hoạch; đậu các loại 5 ha; lạc 5 ha; rau 27,2 ha; kiệu 2 ha; dưa hấu 2 ha; ớt 1,2 ha… Hiện 

nay, một số địa phương đã thu hoạch cây lúa nước vụ Mùa 157 ha, năng suất ước đạt 50 

tạ/ha; cây ngô thu hoạch 89 ha, năng suất 45 tạ/ha. 

Tình hình sâu bệnh gây hại: Tập trung điều tra, theo dõi dự báo tình hình sâu 

bệnh gây hại cây trồng tại các địa phương, trên cây lúa vụ Mùa xuất hiện bệnh khô vằn, 

bệnh đen lép hạt, chuột gây hại; cây trồng cạn xuất hiện rải rác một số đối tượng sâu 

bệnh gây hại. 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 ra diện rộng.  

Về lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chăm sóc, giao khoán, 

quản lý bảo vệ rừng. Kiểm lâm địa bàn phối hợp các hội, đoàn thể tổ chức 10 buổi 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu hút 1.062 lượt 

người tham dự. Lực lượng chức năng tổ chức triển khai 55 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 65 vụ), trong đó phá rừng trái pháp luật 2 vụ, thiệt hại 

1.093m
2
 rừng; lâm sản không chủ 4 vụ, lập thủ tục tạm giữ 3,153m

3
 gỗ các loại. Xử lý 

6 vụ, buộc trồng lại 2.215m
2
 rừng, tịch thu 3,356m

3
 gỗ các loại.  

Về chăn nuôi, thú y: Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai việc tái đàn, tăng đàn lợn và cải 

tạo, nâng cao chất lượng đàn bò, phối giống thụ tinh nhân tạo trong tháng 500 con bò, 

lũy kế 3.819 con. Công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường, dịch 

bệnh gia súc, gia cầm không xảy ra, đã kiểm tra, giám sát sát trùng đưa vào lò ấp 2.800 

quả trứng, lũy kế 27.300 quả trứng; tiêm phòng định kỳ tụ huyết trùng trâu, bò 15.575 

liều, dịch tả lợn 14.000 liều; tiêm phòng phó thương hàn lợn 665 liều, tụ huyết trùng 
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lợn 700 liều, dịch tả lợn 700 liều, đậu gà 8.500 liều, Ecoly 700 liều, Newcasstle 8.500 

liều, Gumbroro 8.500 liều.  

Về chuyển giao khoa học kỹ thuật: Kiểm tra, hướng dẫn các đối tượng thụ hưởng 

tiếp tục triển khai mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây chanh dây, nuôi gà thả 

vườn, nuôi cá rô đầu vuông, trồng thâm canh giống cỏ mới… đồng thời tổ chức tập 

huấn mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất thâm canh cây kiệu theo hướng Viet 

GAP ở xã Vĩnh Quang, mô hình sản xuất rau Viet GAP ở thị trấn Vĩnh Thạnh và mô 

hình nuôi gà thả đồi ở các xã, thị trấn.  

Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo các địa phương tiến 

hành rà soát, tổng hợp và đánh giá mức độ đạt được từng tiêu chí để xác định nhiệm vụ, 

giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đề ra. Đẩy 

mạnh triển khai dự án liên kết chuỗi sản xuất từ khâu cung ứng dịch vụ gắn với tiêu thụ 

sản phẩm.  

 Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai: Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng 

chống cơn bão số 9. Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung rà soát, bổ sung phương án 

phòng chống thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; theo dõi 

chặt chẽ tình hình mưa lũ, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy chống chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn huyện để phối hợp chỉ đạo. Thực hiện tốt phương châm “bốn tại 

chỗ”, đảm bảo ứng cứu, hỗ trợ kịp thời cả trước, trong và sau thiên tai. Tăng cường 

kiểm tra hệ thống ao, hồ chứa nước, hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi, 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. Tuy nhiên, do ảnh hưởng 

của nhiều đợt mưa lớn kéo dài và chịu tác động của cơn bão số 9, lũ lụt đã gây thiệt hại 

lớn về cây trồng, hoa màu, nhà cửa của nhiều hộ dân, theo thống kê sơ bộ, ước tổng 

thiệt hại trên địa bàn huyện 8.396 triệu đồng. 

2. Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường  

Trong tháng, đã rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện công trình, dự án nhà nước 

thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn 

huyện năm 2020; lập danh mục các công trình, dự án sử dụng đất cấp huyện năm 2021. 

Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất ở tại Khu dân cư Định An; phê 

duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất ở tại Khu dân cư thị trấn Vĩnh Thạnh. 

Thông báo thu hồi đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu dân cư thôn Vĩnh 

Bình. Triển khai công tác giải phóng mặt bằng xây dựng kè chống xói lở suối Xem và 

suối Tà Dinh, Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp, sửa chữa Trung tâm Nông - Lâm - Ngư huyện 

và Nhà Văn hóa khu phố Klot pok. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 1 

trường hợp, diện tích 1.141m
2
; giải quyết 1 đơn kiến nghị về đất đai; thu hồi đất do 

người sử dụng tự nguyện trả lại 4.386m
2
.  

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

đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh kiểm tra dự án khai thác khoáng sản tại Công ty 

Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn; xây dựng kế hoạch, phương án san lấp, cải tạo phục hồi môi 

trường do khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Hòa. Xác nhận kế hoạch bảo vệ 

môi trường của 1 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tà Súc. Bàn giao đưa vào sử dụng 

https://laodong.vn/video/dai-hong-thuy-o-quang-binh-dan-dang-gong-minh-chong-choi-nuoc-lu-847203.ldo
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20 bể chứa bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại xã Vĩnh Thịnh. Tổ chức hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. 

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

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

công trình chuyển tiếp. Bàn giao mặt bằng xây dựng nhà hiệu bộ, 8 phòng học Trường 

Tiểu học Vĩnh Hảo; giao tim, mốc xây dựng đoạn đường từ cầu Vĩnh Hiệp đến đường 

Cây Trâm - Bồ Bồ; giao tim, mốc và ranh giới quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án định 

canh - định cư tập trung Làng K2 (Suối Đá). Kiểm tra, xử lý một số tồn tại trong quá 

trình xây dựng tuyến đường chính Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn. Tổ 

chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đường dây hạ thế trên địa bàn xã Vĩnh 

Kim. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã tiếp nhận 98.814 triệu đồng, giá trị 

giải ngân 37.714 triệu đồng, đạt 38,2% kế hoạch. 

Tổ chức làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Bình Định về 

chính sách, giải pháp phát triển huyện Vĩnh Thạnh. Đề xuất tư cách pháp nhân chủ sở 

hữu nhãn hiệu chè dây, mật ong rừng Vĩnh Sơn. Rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện 

kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện năm 2020.  

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng 2.728 triệu đồng, 

tăng 11% 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 24.159 triệu 

đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Phát triển khách hàng đăng ký lắp đặt, sử dụng nước 

18 hộ; khối lượng nước tiêu thụ 52.181m
3
; doanh thu 195,9 triệu đồng. 

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

Trong tháng, đã phê duyệt dự toán kinh phí triển khai mô hình nuôi cá chép giòn 

hồ Định Bình; kinh phí thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

xây dựng kè chống xói lở bờ sông Kôn, kè chống xói lở suối Tà Dinh và Suối Xem. Hỗ 

trợ kinh phí cho nhóm đối tượng lao động, giáo viên được hưởng chính sách hỗ trợ do 

đại dịch COVID-19; kinh phí khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. Cấp kinh 

phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán theo Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kinh phí chi trả lương, các khoản 

trích theo lương cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ; kinh phí hỗ trợ mua bao cát phục 

vụ công tác phòng chống thiên tai, miễn thu giá dịch vụ công ích thủy lợi, mua giống 

lúa lai hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Thu năm 2020; kinh phí đo đạc, 

giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng 

phòng hộ huyện. 

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 23.297 triệu đồng, luỹ kế 442.658 

triệu đồng, đạt 167,9% kế hoạch, giảm 0,7% so với cùng kỳ, trong đó lũy kế thu ngân 

sách Trung ương hơn 1.904 triệu đồng; thu ngân sách tỉnh hơn 5.858 triệu đồng; thu 

ngân sách huyện 364.714 triệu đồng; thu ngân sách xã, thị trấn 70.181 triệu đồng, lũy 

kế tổng thu cân đối trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn 41.468 triệu đồng, đạt 46,7% 

kế hoạch (trừ tiền sử dụng đất, thu hồi các khoản thu năm trước và các khoản thu để lại 

chi quản lý qua ngân sách nhà nước, số thu còn lại 37.180 triệu đồng, đạt 48,5% kế 

hoạch)... Tổng chi ngân sách 21.409 triệu đồng, luỹ kế 317.940 triệu đồng, đạt 120,6% 
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kế hoạch, trong đó chi ngân sách huyện 264.907 triệu đồng, đạt 123% kế hoạch; chi 

ngân sách xã, thị trấn 53.033 triệu đồng, đạt 109,9% kế hoạch…    

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

Thạnh đã phát hành 8.672 thẻ ATM, tổng nguồn vốn ước thực hiện 561.000 triệu đồng, 

tăng 60.087 triệu đồng so với đầu năm, trong đó tiền huy động trong dân cư 448.000 

triệu đồng; dư nợ 408.000 triệu đồng; doanh số cho vay 44.376 triệu đồng; doanh số thu 

nợ 45.908 triệu đồng; nợ xấu 3.903 triệu đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện của Phòng 

Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đạt 298.522 triệu đồng, tăng 33.533 triệu đồng so 

với đầu năm; dư nợ 297.248 triệu đồng; doanh số cho vay 2.403 triệu đồng, doanh số 

thu nợ 2.570 triệu đồng. 

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn diễn ra 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. Trong tháng, đã phê duyệt 

phương án đấu giá, cho thuê diện tích bán hàng tại chợ Định Bình 5 năm 2021 - 2025. 

Tính từ đầu năm đến nay, đã kiểm tra, cấp 83 giấy phép đăng ký kinh doanh với tổng 

nguồn vốn đăng ký hơn 28.679 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 Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XX, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, 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 

dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết… Đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII về “Đầu tư phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh”, giai đoạn 2020 - 2025. Chuẩn bị các điều 

kiện làm việc với Đoàn Kiểm tra tỉnh về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn 

huyện năm 2020. Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức giải bóng chuyền nữ huyện 

năm 2020. Đội Chiếu bóng lưu động phục vụ 16 đêm tại các vùng đồng bào miền núi. 

Trang Thông tin điện tử huyện đăng tải 58 tin, 26 ảnh và 6 bài viết. Trung tâm Văn hóa 

- Thông tin - Thể thao sản xuất, phát sóng 312 chương trình với 225 tin, bài lồng ghép 

vào chương trình thời sự tổng hợp của địa phương. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ tại các xã, thị trấn và lập thủ tục đề nghị tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020; triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2020. Tổ chức tập huấn triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu Đề tài “Nghiên 

cứu vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên bậc 

THCS tại Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán bậc mầm non; tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 

2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên triển khai công tác 

tuyển sinh dạy nghề may, điện, tin học cho 330 học sinh; đào tạo nghề may công 

nghiệp, điện dân dụng, nấu ăn cho 136 học viên; đào tạo nghề trồng và nhân giống 

nấm, quản lý dịch hại tổng hợp, trồng rau an toàn cho 140 học viên; đào tạo nghề nuôi, 
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phòng trị bệnh gia súc, gia cầm cho 105 học viên. Phối hợp với Trường Đại học Quang 

Trung tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy lớp đại học Kinh tế nông nghiệp; liên kết 

với Trường Trung cấp nghề Thủ công Mỹ nghệ Bình Định tổ chức bế giảng, trao bằng 

tốt nghiệp ngành kỹ thuật chế biến món ăn cho các học viên. 

Ngành Y tế tăng cường triển khai các chương trình truyền thông, giáo dục sức 

khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình và các chương trình y tế quốc gia về phòng chống 

dịch bệnh. Các đơn vị, địa phương cũng đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai khám sàng lọc 

loại trừ viêm gan vi rút tại các xã có tỷ lệ mắc bệnh cao. Giám sát chặt chẽ công tác 

phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản, tiêm bổ sung vắc xin uốn 

ván, bạch hầu cho trẻ em tại các xã, thị trấn. Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận 41 trường 

hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, lũy kế 246 trường hợp, 48 trường hợp mắc bệnh tiêu 

chảy, 21 trường hợp viêm gan do vi rút. Khám, chữa bệnh 4.155 lượt người (trẻ em 

dưới 6 tuổi 214 lượt), trong đó điều trị nội trú 565 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú 

3.134 ngày, công suất sử dụng giường bệnh 104,8%.  

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 công tác xuất khẩu lao động; điều 

tra nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội 

thi “Truyền thông về giảm nghèo” năm 2020; ban hành kế hoạch tổng điều tra, rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 

1.683 lượt đối tượng, số tiền 697,410 triệu đồng. Phân bổ, thăm tặng 30 suất quà, trị giá 

9 triệu đồng cho người cao tuổi nhân Tháng hành động Vì người cao tuổi. Phối hợp với 

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Định tổ chức truyền thông về 

bạo lực gia đình tại xã Vĩnh Hảo; phòng, chống mua bán người tại xã Vĩnh Quang. 

Tổng giá trị hoạt động hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ huyện trong tháng 175 triệu đồng. 

Thu bảo hiểm các loại 4.614 triệu đồng, lũy kế 48.614 triệu đồng. Nợ bảo hiểm 

các loại 2.700 triệu đồng. Chi trả bảo hiểm xã hội 1.996 triệu đồng, lũy kế 26.596 triệu 

đồng (chi trợ cấp một lần 452 triệu đồng). Giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 

2.300 lượt người, chi phí khám chữa bệnh 500 triệu đồng. 

Công tác dân tộc và miền núi tiếp tục được chú trọng, đã rà soát nhu cầu thực 

hiện dự án “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” tại các xã, thị trấn. Tổng hợp kết quả 

thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ về các tiêu chí thành lập cơ 

quan công tác dân tộc; tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí 

ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Phối 

hợp với Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị điều kiện tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 

cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 

2017 - 2020. Tổ chức cho 20 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi học tập, 

trao đổi kinh nghiệm tại huyện Vân Canh. Cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc giai đoạn 2018 - 2025. 

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 huyện. Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, giáo dục quốc 
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phòng an ninh được triển khai theo kế hoạch, đã phát lệnh gọi 286 quân nhân dự bị 

tham gia huấn luyện; tổ chức thành công diễn tập CH-TM về động viên năm 2020 đạt 

kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối; xét duyệt chính trị, chính sách tuyển chọn gọi 

công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021. Triển khai công tác 

kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại các địa phương năm 2020, hướng 

dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Trật tự an toàn xã hội xảy ra 1 vụ đánh bạc ở khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh 

Thạnh. Lực lượng chức năng tổ chức triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, 

trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII. Phối hợp với đơn vị liên liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý những 

vụ án còn tồn đọng. Tuần tra, kiểm soát phát hiện 59 trường hợp vi phạm Luật Giao 

thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính 64 trường hợp, phạt tiền hơn 37 triệu đồng; 

đăng ký cấp mới 93 biển số xe 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 xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XVIII về “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. 

Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Kiểm tra tỉnh về tổ chức bộ máy nhà nước, tinh 

giản biên chế trên địa bàn huyện. Giao nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành xử lý công việc 

của UBND huyện; giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Nội vụ. Xin chủ trương bầu bổ sung 

Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bổ nhiệm Trưởng phòng Nội vụ; giao 

phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thỏa thuận nhân sự Chủ tịch HĐND thị 

trấn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phê chuẩn 

kết quả miễn nhiệm, bầu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa. Tiếp nhận, phân công công tác 

5 công chức trúng tuyển kỳ thi công chức vào các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh 

tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin. Đồng ý thuyên chuyển 

công tác 1 công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường. Nâng lương, nâng phụ cấp 

thâm niên vượt khung 3 công chức, 4 viên chức cấp huyện. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ, công chức được quan tâm, đã rà soát, tổng hợp tình hình cử cán bộ, công 

chức tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên, công 

tác thống kê và các lớp tập huấn xây dựng Nông thôn mới. Cử cán bộ, công chức cấp 

huyện tham gia tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn 

thư; cử công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hạ tầng kỹ thuật 

nông thôn, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính. 

Công tác cải cách hành chính được tiếp tục đẩy mạnh, nhiệm vụ chủ yếu là rà 

soát, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính năm 2020. 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng: Lao động - TB&XH, Tài nguyên 

và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận 249 hồ sơ thủ tục 

hành chính, kết quả giải quyết 211 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm hạn 205 hồ sơ; đúng 

hạn 2 hồ sơ, trễ hạn 4 hồ sơ; chưa giải quyết trong hạn 38 hồ sơ. 
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Công tác thi đua - khen thưởng được chú trọng, đã tham dự Đại hội điển hình 

tiên tiến tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025. Đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

giai đoạn 2016 - 2020. 

Công bố kết luận thanh tra trách nhiệm 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 của 

Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thạnh từ năm 2018 đến năm 2019. Tiếp tục thanh tra 

việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất giai đoạn 2014 - 2018. Công 

tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được duy trì, Chủ tịch UBND 

huyện, người đứng đầu các đơn vị tổ chức tiếp công dân định kỳ 3 lượt, Ban Tiếp công 

dân tiếp nhận 1 đơn tố cáo về lĩnh vực đất đai. 

Trong tháng, đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện; hướng dẫn 

các địa phương tiếp tục cập nhật dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử toàn quốc. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ 

năng hòa giải cho 200 hòa giải viên ở cơ sở; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước Bình Định tổ chức 4 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai trên địa bàn xã Vĩnh Sơn và Vĩnh 

Hòa, thu hút 330 lượt người tham dự. Chứng thực thuộc thẩm quyền 723 bản sao giấy 

tờ, văn bản; chứng thực chữ ký 2 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 1 trường 

hợp; trích lục bản sao hộ tịch, cải chính hộ tịch 2 trường hợp… 

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

tháng đầu năm 2020 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 đề ra. Các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao, y tế, giáo 

dục và đào tạo được tăng cường; 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 tồn tại như diện tích sản 

xuất một số loại cây trồng vụ Mùa chưa đạt kế hoạch; phòng chống thiên tai có lúc, có 

nơi còn chủ quan; quản lý bảo vệ rừng chưa tốt, tình trạng lấn biên, phát rừng làm 

nương rẫy trái phép vẫn còn xảy ra; tiến độ xây dựng Nông thôn mới ở một số xã còn 

chậm; ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư có chiều hướng gia tăng; giải phóng mặt 

bằng các công trình trọng điểm kéo dài; thu ngân sách trên địa bàn còn khó khăn; 

công suất sử dụng giường bệnh khá cao; nợ bảo hiểm xã hội còn nhiều; kỷ cương, kỷ 

luật hành chính chưa nghiêm; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số đơn vị 

chưa được đề cao; xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII chậm …  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2020 

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 2020, trong đó lưu ý 

một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 
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1. Kịp thời 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 2020 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 2021.  

3. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Mùa và các cây trồng cạn năm 2020, triển 

khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021; chuẩn bị các điều kiện về giống cây 

trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất; ban 

hành lịch thời vụ, danh mục các giống lúa chủ lực và 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 việc tái đàn, tăng đàn lợn, 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 và tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời các công 

trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp. Theo dõi, 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 2020 - 2021. 

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. Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng công 

trình Khu dân cư xã Vĩnh Thịnh, Khu dân cư khu phố Định An. 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 2020. 

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 đã 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. 



10 

 

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 chỉ đạo của Chính phủ.  

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 những hư 

hỏng nhỏ 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 2020 - 2021. Tiến hành kiểm định 

chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Kiểm tra việc thực hiện dạy học lớp 1 

theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tri ân 

thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tổ chức sinh hoạt chuyên môn bậc 

tiểu học; tổ chức đánh giá nội bộ ngành Giáo dục và Đào tạo về áp dụng hệ thống quản 

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

9. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống các loại dịch bệnh thường xảy ra trong 

mùa Đông. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh để 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 cơ sở. 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 

2021. 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 

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

Hội thi “Truyền thông về giảm nghèo” và Tháng hành động Vì người cao tuổi, Tháng 

hành động Bình đẳng giới năm 2020. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các chương 

trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội miền núi theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và 

các chương trình mục tiêu khác. 

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

các hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

22/12. Tiếp tục thực hiện các bước tuyển quân năm 2021 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 sự 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 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. Tổ chức tuyển dụng viên chức các 

đơn vị sự nghiệp công lập, công chức xã, thị trấn năm 2020. 
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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 2020. 

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 13, HĐND 

huyện khóa XI 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 
 

 

 

 

 

Bùi Tấn Thành 
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