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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 

- Tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo do tỉnh triệu tập. Dự lớp tập huấn 

kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý làm công tác xây dựng 

nông thôn mới; dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2022. 

- Dự họp rà soát, thống nhất danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi 

đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục công 

trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng năm 2023; họp nghe báo cáo công tác xây dựng Đề án đổi mới hoạt 

động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp 

trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 

số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; dự họp tham gia, góp ý Dự thảo kịch 

bản tăng trưởng năm 2023; họp xét, đề xuất quy định, hướng dẫn triển khai một số 

nội dung thực hiện Chương trình MTQG; dự họp thẩm định Quy hoạch sử dụng 

đất huyện Vĩnh Thạnh thời kỳ 2021 - 2030.  

- Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thực hiện biểu mẫu và phần 

mềm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh; Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 54. Dự họp trực tuyến đánh 

giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ 2 tháng cuối năm 2022.  

2. Chủ trì họp, làm việc với các sở ngành tỉnh và các đơn vị, địa phương về 

đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 

- Họp bàn công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh 

truyền nhiễm trên địa bàn huyện; họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện 

giai đoạn 2021 - 2025; họp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 

và phòng thủ dân sự huyện thông qua Kế hoạch tập huấn phòng, chống thiên tai xã 

Vĩnh Kim; họp Tổ kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. 

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về phối hợp xây dựng kế hoạch 

sản xuất trồng trọt năm 2023; với Sở Lao động - TB&XH về công tác rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình năm 2022; với các 

ngành liên quan về xử lý các vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn xã 

Vĩnh Kim; với các chủ đầu tư về tiến độ thực hiện dự án năm 2022; với Ban Quản 

lý rừng phòng hộ và các đơn vị liên quan về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa 

bàn huyện; với Kho bạc Nhà nước Vĩnh Thạnh về giải ngân vốn đầu tư; với Thanh 

tra huyện về kế hoạch thanh tra năm 2023; với UBND các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh 
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Thịnh, Vĩnh Hòa về xác nhận nguồn gốc đất, tài sản có trên đất thuộc dự án nâng 

cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh; với UBND xã Vĩnh 

Quang và thị trấn Vĩnh Thạnh về xác nhận nguồn gốc đất, tài sản có trên đất thuộc 

dự án CRIEM; với UBND xã Vĩnh Sơn về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

và việc kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác, lấn biên rừng trái phép. 

- Giám sát, đánh giá việc quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình 

MTQG năm 2022. Kiểm tra tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng xây 

dựng các công trình; kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các địa 

phương; kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã Vĩnh Sơn; kiểm tra 

việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.  

 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 NĂM 2022 

 1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a) Trồng trọt: Tính đến ngày 30/11/2022, cây lúa vụ Mùa đã thu hoạch 160 

ha, đạt 83,4% diện tích thực hiện, năng suất ước đạt 36 tạ/ha. Hầu hết các cây trồng 

cạn cũng đều được thu hoạch xong như cây ngô 250 ha, năng suất 44,5 tạ/ha; cây 

lạc 0,5 ha, năng suất 24 tạ/ha; đậu các loại 7,5 ha, năng suất 18 tạ/ha. Kế hoạch sản 

xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023, diện tích lúa xuống giống 1.103,6 ha, đậu các loại 

868,2 ha, ngô 42 ha, lạc 92,5 ha, ớt 34,5 ha, dưa hấu 10 ha, bí đỏ 15 ha, rau các 

loại 43,9 ha… 

b) Chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ phát triển sản xuất: Ngành chức 

năng huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo đánh giá việc triển 

khai mô hình trồng 5 ha mỳ giống HLS14, KM94 và HN5 kháng bệnh khảm trên 

địa bàn xã Vĩnh Quang; tổ chức đối thoại với 70 hộ dân chăn nuôi trên địa bàn xã 

Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Hiệp về các biện pháp phòng chống đói rét gia súc 

trong mùa mưa; hướng dẫn các hộ dân xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn triển khai mô hình 

nuôi cá Thác lác cườm thương phẩm và mô hình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn. 

c) Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: Ngành chức năng, các 

địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm nên dịch bệnh không có xảy ra. Tiêm phòng LMLM gia súc 15.400 con, đạt 

84,3% so với tổng đàn; tiêm phòng bổ sung gia súc 2.140 liều; tiêm phòng bổ sung 

gia cầm 6.000 liều. Phối giống thụ tinh nhân tạo bò 700 liều, lũy kế 6.150 liều, đạt 

87,8% kế hoạch.  

d) Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng được triển khai theo kế hoạch, thực hiện 

Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, đã 

hỗ trợ cho xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Kim 3.139 cây Giổi xanh, Phượng tím và Mai 

Anh đào; triển khai trồng 583 cây Thông và Phượng tím ven tuyến đường ĐT.637; 

thực hiện kế hoạch trồng rừng sau khai thác 65,7 ha, đã trồng được 45 ha rừng 

(rừng sản xuất 40 ha, rừng phòng hộ 5 ha). Công tác quản lý, bảo vệ rừng được 

chú trọng, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra hiện trường, xác định các hộ dân 

lấn chiếm 14,8 ha rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn trên địa bàn xã 

Vĩnh Sơn; tổ chức 4 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực 

lâm nghiệp, thu hút 199 lượt người tham dự; triển khai 54 đợt kiểm tra, truy quét 

vùng rừng trọng điểm, tuyến giáp ranh và các tuyến đường giao thông phát hiện 3 

vụ mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, luỹ kế 51 vụ, trong đó cháy 

rừng 1 vụ, phá rừng trái pháp luật 12 vụ, khai thác rừng trái pháp luật 4 vụ và mua 
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bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 34 vụ, tạm giữ 7,078m
3
 gỗ các loại. Xử lý 2 

vụ, tịch thu 0,894m
3
 gỗ các loại. 

e) Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện 

Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 16/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, các địa 

phương được thụ hưởng chương trình tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng 

nông thôn mới theo hướng dẫn hiện hành. Hiện nay, xã Vĩnh Quang đạt 19 tiêu 

chí, xã Vĩnh Hảo đạt 13 tiêu chí, xã Vĩnh Hiệp đạt 13 tiêu chí, xã Vĩnh Thịnh đạt 9 

tiêu chí, xã Vĩnh Hòa đạt 9 tiêu chí, xã Vĩnh Thuận đạt 7 tiêu chí, xã Vĩnh Sơn đạt 

6 tiêu chí, xã Vĩnh Kim đạt 5 tiêu chí.  

f) Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tiếp tục được tăng 

cường, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự 

các cấp được kiện toàn, củng cố và tổ chức lực lượng thường trực, s n sàng ứng 

phó kịp thời khi có mưa lũ xảy ra.  

2. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 

Đã trình tỉnh xem xét, thẩm định danh mục công trình, dự án nhà nước thu 

hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2023; đề 

nghị tỉnh giao đất xây dựng trận địa phòng không 12,7mm. Rà soát danh mục công 

trình, dự án sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030. Triển khai lấy ý kiến quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030. Thông báo thu hồi đất, triển 

khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án khắc phục 

hậu quả thiên tai năm 2021. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bổ sung, phục vụ 

công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu dân cư Trung tâm 

thị trấn Vĩnh Thạnh. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

xây dựng Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2), kinh phí 293,684 triệu đồng. Ban 

hành Kế hoạch thu hồi đất, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số CRIEM.  

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

liền với đất 14 trường hợp, diện tích 2.300m
2
; đính chính thông tin giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 2 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất 3 trường hợp, 

diện tích 237m
2
; thu hồi đất xây dựng công trình 934,4m

2
; thu hồi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

không đúng quy định 5 trường hợp ở khu phố Klot Pok, thị trấn Vĩnh Thạnh; tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại Khu B, Khu C thuộc Khu dân cư trung 

tâm xã Vĩnh Hiệp, diện tích 1.525m
2
, số tiền 4.915,2 triệu đồng. 

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

chú trọng, đã kiểm tra thực tế, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường dự án khai thác đất san lấp tại Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2). Kiểm 

tra, chấn chỉnh các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư tập 

trung đông người. Thu gom rác thải ước đạt 120 tấn. 

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

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng công trình chuyển tiếp. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng 
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Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2035. Điều 

chỉnh danh mục công trình dự án định canh - định cư tập trung làng K2 (suối Đá). 

Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2022. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế 

hoạch vốn năm 2022. Rà soát, đề xuất danh mục các công trình thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

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

2022. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 

2023 - 2025 và kế hoạch 2023 (Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới). 

Bàn giao mặt bằng thi công nâng cấp tuyến đường ĐT.637 đoạn xã Vĩnh 

Quang - thị trấn Vĩnh Thạnh. Nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình hệ thống 

đèn trang trí, chiếu sáng khu vực đồi Lâm Viên; cải tạo hệ thống chiếu sáng công 

cộng thị trấn Vĩnh Thạnh; xây dựng hoa viên Bàu Sen, hoa viên tượng đài Khởi 

nghĩa Vĩnh Thạnh. Tính đến ngày 30/11/2022, tổng nguồn vốn đầu tư đã giải ngân 

63.448,5 triệu đồng, đạt 55,7%, trong đó ngân sách 63,8%, ngân sách huyện 

75,4%, Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững 100%, Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới 6,56%. 

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai đầu tư dự án sản xuất ván bóc, viên nén 

và xây dựng nhà xưởng gara ô tô của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tà 

Súc. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng 3.521 triệu 

đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, luỹ kế 33.354 triệu đồng, tăng 11,3% so với cùng 

kỳ. Phát triển khách hàng đăng ký lắp đặt điện 2 hộ, sản lượng điện mua vào 

1.084.273 kWh, sản lượng điện bán ra 1.018.187 kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng 6%. 

Phát triển khách hàng đăng ký lắp đặt, sử dụng nước 16 hộ; khối lượng nước tiêu 

thụ 49.671m
3
. 

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

Thu ngân sách nhà nước trong tháng 11.015 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 

439.681 triệu đồng, đạt 163,2% kế hoạch, trong đó lũy kế thu ngân sách huyện, xã 

và thị trấn 432.800 triệu đồng, đạt 160,7% kế hoạch (lũy kế thu trên địa bàn 

111.078 triệu đồng, đạt 140% kế hoạch). Chi ngân sách nhà nước trong tháng 

19.524 triệu đồng, lũy kế 297.554 triệu đồng, đạt 110,5% kế hoạch, trong đó lũy kế 

chi ngân sách huyện 256.482 triệu đồng, đạt 114,1% kế hoạch; lũy kế chi ngân 

sách xã, thị trấn 41.072 triệu đồng, đạt 92% kế hoạch. 

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

Vĩnh Thạnh ước thực hiện 536.000 triệu đồng, tăng 17.854 triệu đồng so với đầu 

năm, trong đó tiền huy động trong dân cư 519.000 triệu đồng, doanh số cho vay 

77.503 triệu đồng, doanh số thu nợ 75.066 triệu đồng, tổng dư nợ 418.000 triệu 

đồng, nợ xấu 1.842 triệu đồng, chiếm 0,4%. Tổng nguồn vốn thực hiện của Phòng 

Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đạt 383.533 triệu đồng, tăng 56.480 triệu đồng 

so với đầu năm, doanh số cho vay 16.118 triệu đồng, doanh số thu nợ 8.116 triệu 

đồng, tổng dư nợ 380.284 triệu đồng. 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và lưu thông hàng hóa diễn 

ra thông suốt, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động 
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buôn bán, kinh doanh những mặt hàng thiết yếu tại các cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn huyện. Doanh thu mua điện 1.747 triệu đồng, doanh thu bán điện 2.035 triệu 

đồng, doanh thu cấp nước sinh hoạt 196 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, đã cấp 72 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng nguồn vốn đăng ký 25.695 triệu đồng.  

5. Văn hoá - xã hội 

a) Văn hoá và Thông tin, khoa học công nghệ 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và 

các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương; tuyên truyền công tác phòng chống 

thiên tai, phòng chống dịch bệnh, kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống 

nhất Việt Nam 18/11, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tháng hành động Vì bình 

đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc năm 2022… Khảo sát các điểm trang trí, tuyên truyền trên địa bàn xã Vĩnh 

Quang và thị trấn Vĩnh Thạnh. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tuyên truyền bằng 

hình thức sân khấu hóa về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tạo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc và thiểu số” giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thuận. Xem xét, lựa chọn, 

đề xuất tỉnh khen thưởng thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp và thôn Định Thái, xã Vĩnh 

Quang là những đơn vị có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai xây dựng 

hương ước, quy ước khu dân cư năm 2022.  

Hệ thống thông tin truyền thanh huyện và các xã, thị trấn tổ chức tiếp, phát 

sóng đầy đủ các chương trình thời sự của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân 

dân. Sản xuất, phát sóng 31 chương trình với 194 tin, bài lồng ghép với các chuyên 

mục. Trang thông tin điện tử UBND huyện đăng tải 40 tin, 10 bài viết và 30 hình 

ảnh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm duyệt nội dung Cuộc thi 

“Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022. 

Trong tháng, đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh tổ chức khảo sát hiện 

trạng, nhu cầu chuyển đổi số của 16 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; tổ chức 

tập huấn sử dụng, quản lý nền tảng họp trực tuyến GoMeet cho cán bộ đầu mối các 

xã, thị trấn. Cấp phát 19 chứng thư số cho đội ngũ công chức của bộ phận một cửa 

thuộc UBND huyện và chính quyền các địa phương. 

b) Giáo dục và đào tạo 

Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào 

đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông. Tổ chức Hội thảo công tác dạy và học theo 

định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh tiểu học cấp huyện, Hội 

thảo tăng cường tiếng Việt bậc học mầm non và cấp tiểu học, Hội thi giáo viên dạy 

giỏi bậc học mầm non cấp huyện, Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh 

trung học cơ sở cấp huyện và tổ chức tốt các hoạt động tri ân nhân ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11. 

Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I, triển khai kế 

hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy năm học 2022 - 2023. Rà soát, hoàn 

chỉnh hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện; hoàn thiện hồ sơ, phục vụ 

việc kiểm tra thư viện đạt chuẩn tại Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh và kiểm tra công 

tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện năm 2022. Kiểm tra công tác 
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chuyên môn Trường Tiểu học Vĩnh Hảo; kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ trên địa bàn xã Vĩnh Sơn.  

c) Y tế: Ngành chức năng huyện phối hợp với chính quyền các địa phương 

đẩy mạnh triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh và các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2022. Triển khai công tác khám 

tuyển nghĩa vụ quân sự, tham gia Công an nhân dân năm 2023; giám sát chặt chẽ 

công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh 

truyền nhiễm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa phương. Trung tâm Y 

tế huyện tiếp nhận 214 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, lũy kế từ đầu năm 415 

trường hợp; 42 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, lũy kế 402 trường hợp; 22 trường 

hợp mắc bệnh cúm mùa, lũy kế 119 trường hợp. Tiếp nhận khám, chữa bệnh 4.807 

lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 504 lượt, bệnh nhân điều trị nội trú 1.011 

lượt, công suất sử dụng giường bệnh 161,9%.  

d) Thực hiện các chính sách xã hội, chăm sóc người có công  

Trong tháng, đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương khảo sát, thống kê nhu cầu 

học nghề của người lao động trên địa bàn và tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn. Ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới huyện năm 2022; kế 

hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình an toàn vệ sinh lao động huyện giai 

đoạn 2021 - 2025. Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 2.260 đối tượng, số 

tiền 1.240,740 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà người dân ảnh hưởng do thiên tai 

trên địa bàn xã Vĩnh Hòa; hỗ trợ 2 đối tượng ở xã Vĩnh Kim bị thương tích do sập 

nhà, số tiền 7,2 triệu đồng; hỗ trợ 1 công dân ở xã Vĩnh Thuận bị thiệt mạng tại 

Hàn Quốc, số tiền 18 triệu đồng. Theo kết quả sơ bộ khảo sát điều tra, rà soát hộ 

nghèo, cận nghèo năm 2022, toàn huyện có 2.986 hộ nghèo, chiếm 29,8%, giảm 

8,59%; cận nghèo 1.304 hộ, chiếm 13,01%, giảm 5,59% so với năm trước.  

Công tác chăm sóc người có công với nước tiếp tục được quan tâm, đã triển 

khai kiểm tra công tác quản lý, chi trả trợ cấp cho người có công với nước tại các 

địa phương. Phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp tình 

hình thực hiện phong trào chăm sóc người có công với nước năm 2022.  

Thực hiện các chính sách miền núi: Thành lập Tổ kiểm tra, đánh giá Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

huyện giai đoạn 2021 - 2025. Ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực 

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

số và miền núi huyện năm 2022. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chế độ, chính 

sách người có uy tín giai đoạn 2021 - 2025. Các cơ quan, đơn vị tập trung triển 

khai thực hiện nội dung số 01, tiểu dự án 2, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG 

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

từ năm 2021 đến năm 2025. Chính quyền các địa phương triển khai rà soát bình 

chọn, đề nghị công nhận người có uy tín giai đoạn 2023 - 2027.  

Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 8.180 triệu đồng, 

lũy kế 58.600 triệu đồng. Chi trả bảo hiểm xã hội 2.200 triệu đồng, lũy kế 31.816 

triệu đồng. Giám định, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 750 lượt người, chi phí 

khám chữa bệnh 600 triệu đồng. 
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6. Xây dựng chính quyền, quốc phòng an ninh 

a) Thanh tra và Tư pháp 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy 

định. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng được triển khai theo kế hoạch, 

đã khảo sát, nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến xây dựng kế 

hoạch thanh tra năm 2023. Ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND xã Vĩnh Sơn trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021. Đôn đốc, 

thực hiện quyết định xử lý, kết quả sau thanh tra của Chủ tịch UBND huyện. Kiểm 

tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại các đơn 

vị, địa phương.  

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, 

đã kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND xã Vĩnh Hòa. Rà soát, thống kê 

sổ hộ tịch, cập nhập xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện từ năm 1975 

- 2018. Chính quyền các địa phương tập trung triển khai thực hiện nội dung nghiệp 

vụ đăng ký khai sinh trên hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; thực 

hiện cập nhật dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy năm 2006 - 2015 vào cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử toàn quốc. Hoạt động chứng thực, đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cơ 

bản đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân, đã chứng thực 135 bản sao, giấy tờ 

tiếng Việt; chứng thực chữ ký 1 trường hợp.  

b) Xây dựng chính quyền 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức 

được quan tâm, đã đăng ký tham gia lớp tập huấn về nông thôn mới 5 cán bộ, công 

chức lãnh đạo quản lý; tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo 10 công chức 

cấp huyện, cấp xã, tham gia lớp bồi dưỡng công tác thanh niên 10 công chức cấp 

xã; tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư - lưu trữ 2 viên chức; tham 

gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4 có 26 cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, đã trình Ban Thường vụ 

Huyện ủy xin chủ trương giao phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

Thống kê, rà soát tình hình biên chế của các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện 

năm 2022; rà soát quy mô trường lớp, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông năm học 2022 - 2023.  Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng ban Tiếp công 

dân huyện; bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điều động 2 

viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Ban hành kế hoạch triển khai xác định 

Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 

chính quyền các địa phương năm 2022.  

Nâng lương thường xuyên 3 công chức cấp huyện, 5 cán bộ và 12 công chức 

cấp xã, 19 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; nâng phụ cấp thâm niên vượt 

khung 3 công chức và 1 viên chức cấp huyện, 4 viên chức sự nghiệp Giáo dục và 

Đào tạo; xếp phụ cấp thâm niên vượt khung 1 cán bộ cấp huyện; nâng phụ cấp 

thâm niên 333 nhà giáo, 1 lực lượng dân quân tự vệ; xếp phụ cấp thâm niên 3 lực 

lượng dân quân tự vệ; chuyển xếp lương 1 cán bộ cấp xã.  
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Xem xét, khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác tổ 

chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022; khen thưởng 4 cá nhân 

có thành tích xuất sắc tham dự vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh năm 2022; khen 

thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ giai đoạn 2016 - 2021; khen thưởng 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc trong công tác giảng dạy và học tập nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11; khen thưởng 1 học sinh có thành tích xuất sắc trong Hội thi “Tin học 

trẻ” tỉnh Bình Định năm 2022. 

c) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  

Tình hình an ninh chính trị ổn định, công tác trực s n sàng chiến đấu, bảo vệ 

an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị và các ngày lễ lớn tiếp tục được tăng cường, 

đã tổ chức khảo sát địa hình, xác định khu vực thực binh, hướng dẫn các xã Vĩnh 

Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Kim và Vĩnh Sơn chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập 

chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023. Các cơ quan, đơn vị tập trung củng cố, 

kiện toàn, sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên. Triển khai công tác tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; các 

địa phương tổ chức xét duyệt chính trị, kết quả có 306 thanh niên đủ điều kiện 

nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2023. 

Trật tự an toàn xã hội xảy ra 2 vụ, trong đó trộm cắp tài sản 1 vụ, cố ý làm 

hư hỏng tài sản 1 vụ; trật tự an toàn giao thông ổn định. Lực lượng chức năng xác 

minh, điều tra 10 tin báo, tố giác tội phạm. Tuần tra, kiểm soát phát hiện, lập biên 

bản 85 trường hợp vi phạm; xử lý hành chính 53 trường hợp, phạt tiền 96,975 triệu 

đồng; đăng ký, cấp mới 133 biển số xe mô tô và 11 xe ô tô. 

Nhìn chung, kinh tế của huyện trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022 

mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ phát triển, sản xuất nông - 

lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ 

tiếp tục tăng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế trên 

một số lĩnh vực như vi phạm Luật Lâm nghiệp còn xảy ra ở một số nơi; dịch bệnh 

sốt xuất huyết và một số dịch bệnh khác chưa được kiềm chế,... Đây là những vấn 

đề cần phải tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra 

trong năm 2022. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2022  

1. Tổ chức triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các 

kịch bản dư địa tăng trưởng kinh tế trên các lĩnh vực trong những tháng cuối năm 

2022 theo văn bản chỉ đạo của UBND huyện.  

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 

2023; chú ý đến các khâu giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sâu bệnh gây hại, có biện pháp phòng trừ kịp 

thời không để lây lan, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Tăng cường hướng dẫn 

áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong việc thực hiện các mô hình khuyến nông, 

khuyến ngư. Phối hợp với các đơn vị, địa phương chỉ đạo đẩy mạnh việc sửa chữa, 

nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, các ao hồ chứa nước, đảm bảo an toàn và 

phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân giành thắng lợi.  
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Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát hiện kịp thời, 

nhanh chóng dập tắt dịch không để lây lan. Tăng cường giám sát dịch bệnh, kiểm 

dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, triển khai công tác 

tiêu độc, khử trùng trên diện rộng, chủ động phòng chống dịch. 

Đẩy mạnh triển khai Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác trồng rừng, 

giao khoán quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người 

dân tích cực tham gia bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Kiểm tra, đôn đốc 

các trạm kiểm soát lâm sản duy trì chế độ trực, ngăn chặn các đối tượng vận 

chuyển lâm sản trái phép, nhất là các vùng giáp ranh, các tuyến đường giao thông 

quan trọng. Điều tra, làm rõ các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp.  

3. Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ đo 

đạc, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng. Kiểm tra, ngăn chặn kịp thời 

các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép. Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát việc khai thác khoáng sản, đảm bảo vệ sinh môi trường, sinh thái.  

4. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phấn 

đấu đến cuối năm đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch. Kịp thời xử lý khó khăn, 

vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tăng cường kiểm 

tra, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình. 

Thực hiện có hiệu quả công tác mời gọi, thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Tà 

Súc và Khu chăn nuôi tập trung huyện. 

5. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII. 

Ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023; một số 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 năm 2023.  

6. Thực hiện tốt các chính sách lãi suất, tiết kiệm chi phí. Áp dụng các biện 

pháp cho vay phù hợp với từng đối tượng khách hàng, mở rộng quan hệ tín dụng 

với các doanh nghiệp nhỏ. Đẩy mạnh các hình thức cho vay phát triển nông 

nghiệp, nông thôn; vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, giảm nghèo, giải 

quyết việc làm, xuất khẩu lao động... 

7. Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường; phòng chống gian lận, đầu 

cơ tăng giá gây mất ổn định thị trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các 

quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là kinh doanh trái phép, trốn thuế… 

8. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa thông tin, 

thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế - dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm 

nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chăm sóc người có công với nước 

và đồng bào miền núi.  

Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền 

các nhiệm vụ kinh tế, chính trị và các ngày lễ kỷ niệm... Tiếp tục triển khai đặt tên 

cho một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh, lắp đặt pano tuyên 

truyền tuyến đường Nguyễn Huệ và đường Nguyễn Trung Tín. Tăng cường kiểm 

tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh 

có điều kiện trên địa bàn huyện. 
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Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch kiểm tra, công nhận công tác 

phổ cập giáo dục tại các địa phương. Chỉ đạo các trường học tổ chức thi kiểm tra, 

đánh giá, sơ kết học kỳ I năm học 2022 - 2023. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh 

tra các trường học, bậc học theo kế hoạch. 

Ngành Y tế tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động 

toàn dân thực hiện Pháp lệnh phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS. Thực hiện tốt 

các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh truyền nhiễm, vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục chỉ đạo xử lý môi trường ở những nơi thường xảy 

ra dịch bệnh. Duy trì thường xuyên kế hoạch tiêm chủng mở rộng, cân trẻ định kỳ 

hàng tháng. 

Phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp 

tục triển khai thực hiện các chính sách xã hội. Thực hiện tốt chính sách người có 

công với nước, chính sách đối với hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.  

Phòng Dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung triển 

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

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ 

vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện chương trình năm 2022. 

9. Tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, 

địa phương theo đúng quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, 

chấn chỉnh lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến trong hoạt động của bộ máy hành 

chính nhà nước và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Giải quyết dứt điểm 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Xây dựng kế hoạch trọng tâm công tác 

tư pháp năm 2023.  

10. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; duy trì chế độ trực 

s n sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh 

kiểm tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng 

và các ngày lễ lớn. Tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ án còn tồn đọng. Tổ chức thực 

hiện nghiêm túc một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế các vụ tai nạn giao 

thông đường bộ./. 

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

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các 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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