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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 họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022. Dự 

Hội nghị triển khai công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và 

đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.  

- Dự Lễ công bố huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Dự 

Khánh thành công trình Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt và Lễ khởi công xây dựng Đập 

dâng Phú Phong.  

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 36 và lần thứ 37. Dự Lễ 

giao nhận quân năm 2022. 

2. Tập trung chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết 

Cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Chủ trì họp trực báo đánh giá 

tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; họp Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện; họp Ban Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 

2022; họp bàn, thống nhất dự thảo Đề án “Phát triển du lịch huyện đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”. 

- Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động khoa học, công 

nghệ năm 2022; với Chi cục Kiểm lâm về công tác giao khoán bảo vệ rừng và tiếp 

nhận 10.000 cây hoa anh đào; với Ban Dân tộc tỉnh về kiểm tra, rà soát, thống nhất 

nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; với Phòng Nông nghiệp và PTNT và các 

đơn vị, địa phương về triển khai Chương trình trồng mới một tỷ cây xanh và Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; với Phòng Tài nguyên và Môi trường về thực 

hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai; với các ngành, địa phương về 

công tác phòng, chống dịch COVID-19; với UBND xã Vĩnh Hiệp và các đơn vị 

liên quan liên quan về công tác quản lý suối Tà Má; với Phòng Tài chính - Kế 

hoạch về công tác đầu tư năm 2022. 

- Thông qua thiết kế, sửa chữa nhà làm việc khối UBND huyện. Kiểm tra 

tình hình chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại các địa phương; kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, địa phương; kiểm tra công tác quản 

lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. 
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II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2022 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Về trồng trọt: Vụ Đông Xuân 2021 - 2022, diện tích cây lúa xuống giống 

1.102,1 ha; đậu các loại 784 ha; ngô 65 ha; lạc 66 ha, ớt 106,7 ha, dưa hấu 60,5 ha, 

bí đỏ 21 ha. Tính đến ngày 04/3/2022, các địa phương đã xuống giống cây lúa 

1.102,1 ha, đạt 100% kế hoạch; đậu các loại 864,7 ha, đạt 110% kế hoạch; lạc 87 

ha, đạt 131,8% kế hoạch; ngô 34,3 ha, đạt 53% kế hoạch.... Hiện nay, cây lúa trà 

đầu phát triển đến giai đoạn ngậm sữa - chín sáp, cây lúa trà chính đến giai đoạn 

đòng trỗ - trỗ; cây lúa vụ Đông Xuân muộn trên địa bàn xã Vĩnh Sơn đến giai đoạn 

đẻ nhánh và tiếp tục xuống giống. Sâu bệnh gây hại chủ yếu là các đối tượng như 

chuột cắn phá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và các loại bệnh vàng lá 

sinh lý, đạo ôn lá, cổ bông, đen lép hạt xuất hiện rải rác ở một số nơi. 

Công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường, đã phối hợp với Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra vùng rừng giáp ranh với huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

Trong tháng, UBND các xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa và thị trấn Vĩnh 

Thạnh đã tổ chức tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy 

rừng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Lực lượng chức năng 

phối hợp triển khai 29 đợt tuần tra, truy quét các vùng rừng trọng điểm, tuyến giáp 

ranh; kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường giao thông và các cơ sở kinh doanh, chế 

biến lâm sản, phát hiện 4 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (lũy kế 14 vụ); xử lý 2 vụ vi 

phạm, buộc trồng lại 2.035m
2
 rừng phòng hộ; tịch thu 0,187m

3
 gỗ các loại. 

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp: Rà soát, 

tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, 

phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Vĩnh 

Hòa triển khai mô hình thâm canh 3 ha cây lạc gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ 

thống tưới nước tiết kiệm; hướng dẫn UBND thị trấn Vĩnh Thạnh triển khai mô 

hình thâm canh 2 ha cây ngô trên diện tích đất chuyển đổi.  

Công tác chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: Tập trung 

rà soát, tổng hợp, đánh giá hiệu quả các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm đã 

triển khai để tiến hành nhân rộng thành các chương trình, mô hình khuyến nông 

phù hợp, hiệu quả đối với từng vùng. Trong tháng, dịch bệnh gia súc, gia cầm 

không có xảy ra, tiêm phòng thường xuyên gia súc 1.560 liều, gia cầm 4.800 liều.  

Về thủy sản: Diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn chủ yếu là tại các ao hồ tự 

nhiên, hầu hết các loại thủy sản được thả nuôi theo hình thức quảng canh, quảng 

canh cải tiến. Mô hình nuôi cá lồng bè hồ Định Bình tiếp tục được duy trì, tình 

hình sinh trưởng, phát triển các loại cá nuôi ổn định, dịch bệnh không xảy ra. 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được chú trọng, Ban Quản lý 

nông thôn mới các xã đã tiến hành rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các tiêu 

chí trong năm 2021 để chuyển hướng mục tiêu đầu tư năm 2022 gắn với triển khai 

thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). UBND xã Vĩnh Quang và 

Vĩnh Hảo tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn 

đấu hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. 
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2. Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường  

Trong tháng, đã rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện dự án giải 

quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. 

Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030. Xác định hệ số 

điều chỉnh giá đất bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng đường tuần tra 

bảo vệ rừng Khu di tích Thành đá Tà Kơn và đường vào suối Tà Má. Phê duyệt hệ 

số điều chỉnh giá đất bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng cải 

tạo điểm đen tại lý trình Km9+100 tuyến đường ĐT.637. Chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng 77 lô đất ở tại khu B, C, D Khu dân cư trung tâm xã 

Vĩnh Hiệp. Kiểm tra, giao đất ở cho 38 trường hợp trên địa bàn xã Vĩnh Sơn, diện tích 

10.965m
2
. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 43 trường hợp trúng đấu 

giá tại Khu dân cư Trung tâm xã Vĩnh Hiệp, diện tích 7.190,9m
2
. Đính chính thông 

tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 trường hợp. Thu hồi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp sai quy định 1 trường hợp.  

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

nếp. Công tác vệ sinh môi trường, quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải 

được thực hiện thường xuyên, đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương tập 

trung tăng cường triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và 

ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022.  

3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản   

Hướng dẫn các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình 

chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2022. Tổ chức làm việc 

với doanh nghiệp, các đơn vị có nhu cầu đăng ký đầu tư vào Cụm công nghiệp Tà 

Súc (giai đoạn 2). 

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 2.711 triệu đồng, lũy kế 5.716 triệu 

đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ, một số mặt hàng có giá trị tăng khá như bánh 

tráng, rượu trắng... Sản lượng điện mua vào ước đạt 1.060.609 kWh; doanh thu 

mua vào 1.710 triệu đồng; sản lượng điện bán ra 1.014.829 kWh; doanh thu bán ra 

2.028 triệu đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân 4,3%.  

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công 

trình chuyển tiếp và lập hồ sơ thanh, quyết toán các công trình hoàn thành. Triển 

khai lập, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vĩnh Thạnh đến 

năm 2035. Rà soát, tổng hợp danh mục công trình dân dụng đang triển khai thi 

công, dự kiến khởi công xây dựng năm 2022. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu xây dựng công trình lắp đặt pano tuyên truyền nông thôn mới trên địa bàn xã 

Vĩnh Quang. Công khai quyết toán công trình xây dựng cơ bản năm 2021. Phân bổ 

chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 với số tiền 10.000 triệu đồng. 

Kiểm tra thực tế, lựa chọn phương án, đề xuất chủ trương đầu tư công trình 

phục hồi nguồn sinh thủy, bổ sung nguồn nước hồ Tà Niêng. Lựa chọn nhà thầu 

xây dựng công trình lắp đặt pano tuyên truyền nông thôn mới và công trình hệ 

thống điện khu dân cư Kon Kring. Chuẩn bị các điều kiện triển khai xây dựng công 

trình bê tông xi măng tuyến đường Bùi Thị Xuân, thị trấn Vĩnh Thạnh. Kiểm tra, 

thẩm định xây dựng nhà ở người có công với cách mạng tại các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh 
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Hòa, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang; kiểm tra, cấp 5 giấy phép xây dựng 

nhà ở trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh. 

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

Tổng thu ngân sách trong tháng ước thực hiện 22.620 triệu đồng, lũy kế 

98.174 triệu đồng, đạt 36,4% kế hoạch, trong đó lũy kế thu ngân sách Trung ương 

153 triệu đồng, lũy kế thu ngân sách tỉnh 60 triệu đồng; lũy kế thu ngân sách huyện 

và xã, thị trấn 87.961 triệu đồng (thu cân đối trên địa bàn huyện và xã, thị trấn 

43.195 triệu đồng, đạt 44,3% kế hoạch). Tổng chi ngân sách ước thực hiện 3.650 

triệu đồng, lũy kế 56.041 triệu đồng, đạt 20,8% kế hoạch, trong đó chi ngân sách 

huyện 48.156 triệu đồng, đạt 21,4% kế hoạch; chi ngân sách xã, thị trấn 7.868 triệu 

đồng, đạt 17,6% kế hoạch. 

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

đến cuối tháng 523.000 triệu đồng, tăng 4.854 triệu đồng so với đầu năm, trong đó 

tiền huy động trong dân cư 512.000 triệu đồng; doanh số cho vay 29.251 triệu 

đồng; doanh số thu nợ 40.477 triệu đồng; dư nợ 409.000 triệu đồng, giảm 1.153 

triệu đồng so với đầu năm. Tổng nguồn vốn thực hiện của Phòng Giao dịch Ngân 

hàng CSXH huyện đến cuối tháng 333.822 triệu đồng, tăng 6.769 triệu đồng so với 

đầu năm; huy động tiền gửi các loại 33.018 triệu đồng; doanh số cho vay 4.580 

triệu đồng; doanh số thu nợ 3.568 triệu đồng; dư nợ 333.248 triệu đồng. 

Lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán 

hàng theo giá niêm yết; kiểm tra nhãn hiệu hàng hóa, kiểm soát chất lượng trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa. Nhìn chung, tình hình giá cả 

các mặt hàng thiết yếu sau dịp Tết ổn định, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu 

dùng, hầu hết các hộ kinh doanh đều chấp hành nghĩa vụ thuế và tuân thủ việc bán 

hàng theo giá niêm yết. Hoạt động kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh tiếp tục được chú trọng, đã tiếp nhận, kiểm tra và cấp 7 giấy phép đăng ký 

kinh doanh, tổng nguồn vốn 1.820 triệu đồng. Các Hợp tác xã và các Tổ dịch vụ 

nông nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ 

sản xuất vụ Đông Xuân tại các cơ sở kinh doanh. 

5. Về văn hóa - xã hội 

Ngành Văn hóa và Thông tin phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy 

mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam 03/02, ngày Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh 06/02, ngày Thầy thuốc Việt Nam 

27/02, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Lễ giao quân năm 2022; tuyên 

truyền Đề án “Xây dựng xã hội học tập đến năm 2030” và Đề án “Phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”… Rà soát, tổng hợp 

nhu cầu kinh phí thực hiện dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021 - 2025. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ du lịch tăng cường đảm bảo các hoạt động du lịch; hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng, khu phố trên 

địa bàn huyện. Chuẩn bị các điều kiện để thành lập Câu lạc bộ Bài chòi huyện. 

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện. Đội Kiểm 
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tra liên ngành 814 triển khai công tác kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh các hoạt động 

tại 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Trang thông tin điện tử huyện đăng tải 

32 tin, 3 bài viết và 26 hình ảnh. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao tổ chức 

sản xuất và phát sóng 29 chương trình với 172 tin, bài viết lồng ghép vào các 

chuyên mục.  

Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tập trung triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2021 - 2022. Rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh 

phí thực hiện dự án phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện bậc trung học cơ sở và tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc 

tiểu học. Kiểm tra chuyên ngành Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh. 

Ngành Y tế tập trung rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện dự án 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; 

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị đảm bảo trang thiết bị, vật 

tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ, nước sát khuẩn tay nhanh cho điểm xét nghiệm 

dịch vụ thu phí SARS-CoV-2. Thành lập 2 trạm y tế lưu động tại xã Vĩnh Kim và 

Vĩnh Sơn. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại các nơi có nguy cơ cao 

lây nhiễm dịch bệnh; tiêm vắc xin phòng COVID-19 lưu động tại thôn O2, xã Vĩnh 

Kim. Trong tháng, toàn huyện có 386 trường hợp bị mắc bệnh COVID-19, tỷ lệ 

dân số tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 đủ liều toàn huyện đạt 73,3%. Trung 

tâm Y tế huyện tiếp nhận 1 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (lũy kế 3 trường 

hợp), 30 trường hợp bị mắc bệnh tiêu chảy, 33 trường hợp mắc bệnh cúm mùa; 

khám chữa bệnh 1.771 lượt người (trẻ em 6 tuổi 82 lượt), trong đó điều trị nội trú 

205 lượt, công suất sử dụng giường bệnh 44,1%.    

Công tác chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đã rà soát, tổng hợp nhu 

cầu kinh phí thực hiện dự án bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối 

với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Hướng dẫn UBND 

các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp và thực hiện chế độ trợ cấp cho đối tượng người 

khuyết tật năm 2022. Phê duyệt tăng, giảm, điều chỉnh trợ cấp xã hội 23 đối tượng 

bảo trợ xã hội. Tổng giá trị hoạt động xã hội trong tháng hơn 128,7 triệu đồng.  

Công tác chăm sóc người có công với nước tiếp tục được tăng cường, đã rà 

soát, tổng hợp kết quả thực hiện chế độ điều dưỡng cho người có công với nước 

trên địa bàn huyện năm 2021, đăng ký nhu cầu điều dưỡng năm 2022. Kiểm tra, 

đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở của người có 

công với nước. 

 Chính sách dân tộc và miền núi tiếp tục được tăng cường, đã rà soát, tổng hợp số 

liệu phục vụ xây dựng phương án cấp muối I ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn huyện năm 2022. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát 

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

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ 

giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 
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nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II)”. 

Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 5.630 triệu 

đồng, lũy kế từ đầu năm 11.260 triệu đồng. Nợ bảo hiểm các loại 1.500 triệu đồng, 

trong đó nợ bảo hiểm xã hội 1.000 triệu đồng; bảo hiểm y tế 500 triệu đồng. Chi 

trả bảo hiểm xã hội 500 triệu đồng, lũy kế 5.283 triệu đồng. Giám định, khám chữa 

bệnh bảo hiểm y tế 450 lượt người; chi phí khám chữa bệnh 550 triệu đồng. 

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

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

đội đã chủ động nắm bắt tình hình, duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, 

tổ chức tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, đảm bảo 

xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra. Ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế 

phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đấu tranh 

phòng chống tội phạm năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn cán bộ 

dân quân tự vệ năm 2022. Cử 4 đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng an ninh do tỉnh tổ chức. Tổ chức đón 49 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự trở về địa phương; đồng thời tổ chức giao quân năm 2022 đảm bảo nhanh 

gọn, an toàn, đạt chỉ tiêu (64 thanh niên), chất lượng. 

Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Các 

đơn vị, địa phương tích cực vào cuộc, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại 

tội phạm; triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đảm 

bảo an toàn giao thông, đấu tranh ngăn chặn các hành vi, vi phạm về quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trật tự an toàn xã hội xảy ra 1 vụ trộm cắp 

tài sản (xã Vĩnh Sơn) và 1 vụ cố ý gây thương tích (xã Vĩnh Hiệp); tự tử xảy ra 2 

vụ, chết 2 người. Lực lượng chức năng tổ chức 105 đợt tuần tra, kiểm soát, phát 

hiện, lập biên bản 69 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử 

lý vi phạm hành chính 56 trường hợp, phạt tiền hơn 51 triệu đồng; đăng ký cấp, đổi 

132 biển số xe máy các loại.  

7. Xây dựng chính quyền, nội chính 

Công tác xây dựng chính quyền được tăng cường, đã trình Ban Thường vụ 

Huyện ủy xem xét, cho chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao; bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT. 

Củng cố kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. Rà 

soát, tổng hợp nhân sự làm việc trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện. 

Hướng dẫn các đơn vị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và rà 

soát nhu cầu tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2022; hướng dẫn đăng ký nhu 

cầu, lập hồ sơ, cử công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên 

viên chính năm 2022. Tiếp nhận 1 viên chức, thuyên chuyển 1 viên chức. Thông 

báo thời gian nghỉ hưu 5 viên chức. Nâng lương thường xuyên cho 3 công chức, 2 

viên chức các cấp; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 1 công chức, 2 viên 

chức; chuyển xếp lương cho 1 công chức cấp xã. 
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Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, đã củng cố, kiện toàn 

Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính huyện. Phê duyệt Chỉ số 

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

xã, thị trấn năm 2021. Rà soát, phân loại kết quả thực hiện dân chủ đối với UBND 

các xã, thị trấn năm 2021. Tổ Kiểm tra công vụ triển khai kiểm tra việc chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, đơn vị 

sự nghiệp công lập và UBND các xã, thị trấn. 

Công tác Thanh tra: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp dân, 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan hành chính và 

UBND các xã, thị trấn. Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022. 

Triển khai thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, 

sử dụng tài chính, ngân sách của Trường THCS xã Vĩnh Hảo từ năm 2016 - 2020. 

Công tác tiếp dân được chú trọng thực hiện theo quy chế, đã tổ chức tiếp công dân 

thường xuyên 1 lượt (4 người).  

Hoạt động Tư pháp được triển khai theo kế hoạch, đã ban hành Kế hoạch 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành 

chính; Kế hoạch phố biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật và Kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn huyện 

năm 2022. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND huyện hết 

hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2021. Xem xét, công nhận xã, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Hoạt động chứng thực, đăng ký hộ tịch 

thuộc thẩm quyền cơ bản đáp ứng yêu cầu của tổ chức và cá nhân, đã chứng thực 

463 bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản.  

Nhìn chung, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã tập 

trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, các đơn vị, địa 

phương tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, Quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch 

và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản phát triển ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng; 

công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được tăng cường; an sinh xã hội 

được bảo đảm; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ổn định.  

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

Xuống giống cây ngô vụ Đông Xuân chưa đạt kế hoạch; các trường hợp mắc bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tiếp tục tăng so với tháng trước; nợ bảo hiểm các loại kéo 

dài; triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao ở một số 

cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2022 

Trong tháng 3 năm 2022, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp 

tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong 

quý I năm 2022, trong đó lưu ý đến một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tình hình sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là 

địa bàn các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Thuận và Vĩnh Hòa. Chỉ đạo các địa 
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phương tiến hành thu hoạch cây lúa trà sớm. Tổ chức sơ kết sản xuất vụ Đông 

Xuân 2021 - 2022, chuẩn bị các điều kiện triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 

2022 đúng lịch thời vụ, đảm bảo cơ cấu giống; tập trung rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng phù hợp, hiệu quả. Kiểm 

tra, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi bị xuống cấp, chủ động triển 

khai các phương án phân phối, điều tiết nước tiết kiệm, hợp lý, đảm bảo phục vụ 

sản xuất.  

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

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

công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, không để phát sinh, 

lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tập trung rà soát 

kết quả đạt được, hệ thống toàn bộ các chương trình đầu tư cho nông nghiệp, nông 

thôn để xác định phương án, đánh giá công tác chuyển hướng mục tiêu đầu tư gắn 

với triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

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

có hiệu quả công tác chăm sóc, giao khoán bảo vệ và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 

rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy 

rừng trong mùa hanh khô. Tăng cường kiểm tra, truy quét các đối tượng vi phạm 

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

giao thông; ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ phá rừng. Tập trung xác minh, điều 

tra làm rõ các vụ việc còn tồn đọng. 

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

và bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 Và triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 

2022. 

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

tư trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý, đề nghị tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư đối 

với các dự án vi phạm tiến độ đã cam kết.  

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

đảm bảo chất lượng. Triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

xây dựng đường tuần tra bảo vệ rừng Khu di tích Thành đá Tà Kơn và đường vào 

suối Tà Má. Kịp thời nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình theo kế hoạch 

được giao. Tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung dự toán và tổ chức đấu thầu các 

công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.  

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

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

vốn đầu tư phân bổ trong năm để triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng tiến 

độ. Khẩn trương phân bổ chi tiết các nguồn kinh phí năm 2022. Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

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

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

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

nông nghiệp, Tổ hợp tác tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông 

nghiệp và thực hiện tốt các khâu hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.  

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

đạo, điều hành của lãnh đạo huyện; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch  

COVID-19, sốt xuất huyết, viêm gan do vi rút và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và ngày giải phóng tỉnh 

Bình Định 31/3… Tăng cường hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814. 

9. Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Triển khai kế hoạch thanh tra toàn diện các bậc học. Kiểm tra việc 

thực hiện quy chế chuyên môn, chế độ chính sách hỗ trợ học sinh ở một số đơn vị, 

trường học.  

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

phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống 

dịch COVID-19, sốt xuất huyết, viêm gan do vi rút. Kiểm tra chuyên ngành an 

toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh, thực hiện quy tắc ứng xử, y đức trong các khâu khám chữa bệnh. Đẩy 

mạnh kiểm tra các hoạt động y tế cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 

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

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

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

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

vệ, chăm sóc trẻ em và kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2022. Đôn đốc các đơn 

vị, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các thôn, 

làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Điều chỉnh, bổ sung nhu 

cầu kinh phí thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025. 

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

vệ an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đẩy 

mạnh các biện pháp nắm tình hình, phát hiện và xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã 

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

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

13. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

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

cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác cải cách 

hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh tác phong, việc 

chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022. Duy trì, nâng cao chất lượng công 

tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, nhất là trên lĩnh vực đất 

đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. 
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14. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tập trung thực hiện trong quý II năm 

2022; tổng kết công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2021 và 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

Trong tháng 3, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn rà soát, đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, đề ra 

giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2022 gửi về UBND huyện 

(qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 10/3/2022 để tổng hợp báo cáo./. 

 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; 

- LĐ, CV Văn phòng; 

- Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, K5. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Minh Thông 
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