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

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

- Dự Hội nghị trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19; Hội 

nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Hội nghị trực 

tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và Đoàn Giám sát của Ủy ban 

bầu cử tỉnh về kiểm tra công tác bầu cử, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện.  

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bất thường; Hội nghị Ban 

Thường vụ Huyện ủy lần thứ 17 và lần thứ 18. Dự tiếp xúc giữa những người ứng 

cử đại biểu HĐND huyện khóa XII với cử tri tại một số địa phương.  

2. Tiếp và làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định về thực 

hiện nội dung chương trình “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau giai đoạn 2018 - 2020”. 

3. Công tác chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

- Chủ trì họp trực báo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2021; họp Ban Chỉ đạo cấp huyện về 

phòng, chống dịch COVID-19; họp thành viên UBND huyện thông qua các Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. 

- Làm việc với Tiểu ban An ninh - Trật tự và Y tế, Tiểu ban Hậu cần (Ủy 

ban bầu cử huyện) về công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; với các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, 

Kinh tế và Hạ tầng về kinh phí bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường địa 

phương (Dự án LRAMP); với các đơn vị liên quan về giải quyết khó khăn, vướng 

mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình trên địa 

bàn huyện và công tác quy hoạch hoa viên bàu Sen, thị trấn Vĩnh Thạnh.  

- Kiểm tra thực địa, đề xuất chủ trương xây dựng đường dẫn vào Thành đá 

Tà Kơn và đường dẫn vào suối Tà Má; kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các đơn vị, địa 

phương; kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
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đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức 

bầu cử sớm tại Khu vực bỏ phiếu số 1, xã Vĩnh Kim. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2021 

Trong tháng 5, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban huyện và các 

địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II 

năm 2021. Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau: 

1. S n xu t nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Tr ng tr t: Ban hành Kế hoạch 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”. Thực hiện 

kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2021, tính đến ngày 30/5/2021, diện tích lúa 

nước đã xuống giống 773,6 ha, đạt 80,5% kế hoạch (vụ Hè 550,6 ha; vụ Thu 223 

ha). Một số cây trồng cạn như ngô xuống giống 35,4 ha, đạt 118% kế hoạch; đậu 

các loại 400,5 ha, đạt 148% kế hoạch; lạc 7,5 ha, đạt 107,1% kế hoạch; dưa hấu 6 

ha, đạt 40% kế hoạch, rau các loại 16,1 ha, đạt 73% kế hoạch.  

Tình hình sâu bệnh gây hại: Trên diện tích cây lúa vụ Hè Thu xuất hiện rải 

rác tình trạng chuột gây hại, bọ trĩ, sâu đục thân hai chấm; cây mì xuất hiện nhện 

đỏ, rệp sáp gây hại cục bộ; cây điều xuất hiện bệnh thán thư, bọ xít muỗi, sâu đục 

quả... Ngành chức năng huyện đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng 

cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng để hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh 

gây hại kịp thời, hiệu quả. 

Chăn nuôi - Thú y: Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt 

chất lượng cao trong nông hộ, đã phối giống thụ tinh nhân tạo 900 liều. Lực lượng 

chức năng, các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển nên dịch bệnh gia súc, gia cầm 

không có xảy ra. Tiêm phòng thường xuyên gia súc 3.300 liều; gia cầm 5.900 liều. 

Kiểm tra, sát trùng đưa vào lò ấp 2.800 quả trứng. 

 âm nghiệp: Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Lực lượng chức năng tổ chức 11 buổi 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu hút 748 

lượt người tham dự; triển khai 52 đợt tuần tra, truy quét các vùng rừng trọng điểm, 

tuyến giáp ranh và các tuyến đường giao thông, cơ sở chế biến gỗ, gia công mộc 

dân dụng, gia công đồ gỗ mỹ nghệ, cơ sở nuôi nhốt động vật rừng, phát hiện 5 vụ 

vi phạm Luật Lâm nghiệp (lấn biên rừng 1 vụ, vi phạm lâm sản 4 vụ), lũy kế 29 

vụ, tạm giữ 7,342m
3
 gỗ các loại. Xử lý hình sự 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật; 

xử lý hành chính 4 vụ (phá rừng trái pháp luật 2 vụ, vi phạm lâm sản 2 vụ), buộc 

trồng lại 1.368m
2
 rừng sản xuất, tịch thu 1,565m

3
 gỗ các loại.  

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Các địa phương thụ hưởng Chương 

trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tập trung rà soát những kết quả 

đạt được, hệ thống toàn bộ các chương trình, xác định phương án đầu tư hiệu quả, 

đánh giá công tác chuyển hướng mục tiêu nguồn lực hỗ trợ để tiếp tục tham mưu, 

đề xuất các giải pháp đầu tư phát triển sản xuất; hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông 
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thôn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, điều kiện sinh hoạt, chất 

lượng cuộc sống của nhân dân.  

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

Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021. Phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp sân nền, 

tường rào Nhà Văn hóa khu phố Định Tố. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho 8 trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu phố Định Tố, diện tích 

1.393,6m
2
; thu hồi đất trồng lúa nước để xây dựng công trình, diện tích 320m

2
; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở đô thị 10 trường 

hợp, diện tích 1.419,3m
2
. Đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất 36 trường hợp, xóa đăng ký thế chấp 35 trường hợp. Công tác quản lý tài 

nguyên khoáng sản, môi trường sinh thái tiếp tục được tăng cường, thu gom rác 

thải 125 tấn. 

3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công 

năm 2022. Phê duyệt dự toán kinh phí cho hoạt động quản lý đề tài khoa học và 

công nghệ năm 2021. Kiểm tra, đôn đốc Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước 

xây dựng, ban hành quy chế cung cấp, quản lý dịch vụ công cộng, tiện ích tại Cụm 

công nghiệp Tà Súc.  

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước thực 

hiện 2.606 triệu đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ, lũy kế 12.739 triệu đồng, một số 

mặt hàng tiếp tục có giá trị tăng khá như bánh tráng, rượu trắng, sản phẩm từ gỗ... 

Phát triển khách hàng đăng ký lắp đặt điện 11 hộ; sản lượng điện mua vào ước đạt 

1.189.720 kWh; sản lượng điện bán ra 1.100.966 kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng 

6,5%. Phát triển khách hàng đăng ký lắp đặt nước 49 hộ, khối lượng nước tiêu thụ 

52.317m
3
. 

4. Đầu tư xây dựng cơ b n 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đầu tư 

xây dựng các công trình theo kế hoạch vốn phân bổ năm 2021, đã phối hợp với Sở 

Giao thông Vận tải Bình Định kiểm tra thực tế hiện trường, đề xuất lắp đặt biển chỉ 

dẫn đậu, đỗ xe ô tô tại lý trình Km14+300 - Km14+600. Đôn đốc các nhà máy 

thủy điện trên địa bàn triển khai công tác khắc phục, sửa chữa hư hỏng tuyến 

đường ĐH33. Điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình Khu dân cư 

trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến đường chính trong 

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn; đầu tư hạ tầng nghĩa địa thị trấn 

Vĩnh Thạnh; sửa chữa nhà làm việc, tường rào UBND thị trấn Vĩnh Thạnh.  

Gia hạn thời gian thi công công trình tuyến đường từ cầu Vĩnh Hiệp đến 

giáp đường Cây Trầm - Bồ Bồ. Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình 

đường vào các khu sản xuất tập trung xã Vĩnh Sơn; bê tông xi măng kênh mương 

nội đồng xã Vĩnh Quang; bê tông xi măng kênh mương xã Vĩnh Hảo; bê tông xi 

măng đường liên thôn xã Vĩnh Thịnh; hệ thống thoát nước khu phố Định Tân, 

Định Tố và Định An. Thẩm định 5 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình. 

Kiểm tra, cấp 15 giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh.  
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5. Tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ  

Tổng thu ngân sách huyện trong tháng 29.996 triệu đồng, lũy kế 217.327 

triệu đồng, đạt 85,5% kế hoạch, gồm thu ngân sách Trung ương 321 triệu đồng; thu 

ngân sách tỉnh 242 triệu đồng; thu ngân sách huyện và xã, thị trấn 216.764 triệu 

đồng, đạt 85,3% kế hoạch (thu trên địa bàn 43.400 triệu đồng, đạt 65% kế hoạch). 

Tổng chi ngân sách 41.040 triệu đồng, lũy kế 135.129 triệu đồng, đạt 53,2% kế 

hoạch, trong đó lũy kế chi ngân sách huyện 109.114 triệu đồng, đạt 51,9% kế 

hoạch; chi ngân sách xã, thị trấn 20.014 triệu đồng, đạt 59,5% kế hoạch. 

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

Vĩnh Thạnh ước đạt 495.000 triệu đồng, tăng so với đầu năm 33.105 triệu đồng 

(huy động tiền trong dân cư 478.000 triệu đồng); doanh số cho vay 53.386 triệu 

đồng; doanh số thu nợ 50.909 triệu đồng; dư nợ 403.000 triệu đồng. Tổng nguồn 

vốn hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 316.910 triệu đồng 

(huy động tiền gửi các loại 31.804 triệu đồng), tăng so với đầu năm 21.292 triệu 

đồng; doanh số cho vay 21.586 triệu đồng, doanh số thu nợ 12.479 triệu đồng, dư 

nợ 316.278 triệu đồng. 

Tình hình sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa và giá cả các mặt hàng 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng tương đối ổn định, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực 

hiện nghiêm túc việc điều chỉnh giá bán theo chu kỳ điều chỉnh giá xăng của liên 

Bộ Công Thương - Bộ Tài chính. Doanh số mua điện ước đạt 1.971 triệu đồng, bán 

ra 2.273 triệu đồng; doanh thu cấp nước sinh hoạt 208,392 triệu đồng. Tính từ đầu 

năm đến nay, đã kiểm tra cấp 39 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng nguồn 

vốn đăng ký 6.775 triệu đồng. Các Hợp tác xã, tổ dịch vụ nông nghiệp tiếp tục rà 

soát, củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, đảm bảo các khâu giống, vật tư, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng kịp thời các điều kiện hỗ trợ sản xuất vụ Hè Thu. 

6. Văn hoá - xã hội 

Ngành Văn hóa Thông tin tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên 

truyền nhiệm vụ kinh tế, chính trị và các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 

huyện; tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 01/5, ngày Chiến thắng 

Điện Biên Phủ 07/5, ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5, 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng chống dịch COVID-

19, Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Trong tháng, đã rà soát cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động các Nhà Văn hóa 

cấp xã, Nhà Văn hóa cấp thôn; tổng hợp công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, 

dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương tạm dừng tổ chức các sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thực 

hiện việc quét mã QR Code để ghi nhận thông tin người đến; tăng cường triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Rà soát, tổng hợp tình hình phân cấp 

quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021. 

Thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII 

về “Đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 - 2025”. Tổ chức 

tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ Đài truyền thanh cơ sở năm 2021. Đội 
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Kiểm tra liên ngành 814 tổ chức triển khai 4 đợt kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi 

vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, Internet, trò chơi điện tử.  

Tổ chức sản xuất, phát sóng 32 chương trình thời sự lồng ghép với chuyên 

mục An ninh Vĩnh Thạnh, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, Sức khỏe và đời sống, Nông thôn mới, Toàn dân tham gia bảo vệ rừng, 

Tài nguyên và môi trường, Khoa học và công nghệ, Cải cách hành chính, Quốc 

phòng toàn dân, Thanh niên Vĩnh Thạnh… trong đó có 23 chương trình thời sự 

tổng hợp, 4 chương trình đài xã và 4 chương trình tiếng Bana phát trên sóng đài 

huyện, 1 chương trình tiếng Bana phát trên sóng đài tỉnh. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bậc THCS. Tập trung chỉ đạo các 

trường tổ chức thi kiểm tra cuối học kỳ II, tiến hành đánh giá, nghiệm thu chất 

lượng, xếp loại học sinh cuối năm và tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021, triển 

khai các hoạt động sinh hoạt hè. Ban hành Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp 

năm học 2021 - 2022. Các trường học trên địa bàn đã tổ chức tổng kết việc nhận 

xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, chuẩn hiệu trưởng, 

phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2020 - 2021. 

Ngành Y tế tích cực triển khai các Chương trình y tế quốc gia về chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng. Các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh; xây dựng phương án, đảm bảo các điều kiện để ứng phó 

với tình huống dịch COVID-19 xảy ra. Bến xe khách Vĩnh Thạnh, các hộ kinh 

doanh vận chuyển hành khách cũng đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải. Triển khai Kế hoạch phun hóa 

chất Chlorine 70% phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn huyện.  

Trong tháng, bệnh viện tuyến huyện đã tiếp nhận 3 trường hợp mắc bệnh sốt 

xuất huyết, lũy kế 17 trường hợp; 55 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, lũy kế 188 

trường hợp; 10 trường hợp mắc bệnh cúm mùa, lũy kế 79 trường hợp. Tiếp nhận 

khám, chữa bệnh 3.251 lượt người (trẻ em dưới 6 tuổi 236 lượt), trong đó điều trị 

nội trú 499 lượt, công suất sử dụng giường bệnh 105,7%. Công tác dân số, kế 

hoạch hóa gia đình được chú trọng với nhiệm vụ chủ yếu là triển khai Chiến dịch 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2021.  

Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan 

tâm, đã rà soát việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức bộ máy và thống 

kê người làm công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2025. 

Xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em, Kế hoạch triển khai 

công tác xuất khẩu lao động và Kế hoạch triển khai công tác thu thập, cập nhật 

thông tin cung lao động năm 2021. Phê duyệt biến động tăng, giảm đối tượng bảo 

trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Hướng dẫn các đơn 

vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em. 
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Tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học 

giỏi; thăm, quà tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, 

cận nghèo và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 

1/6. Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 1.667 đối tượng, số tiền 649,485 triệu 

đồng. Giá trị hoạt động xã hội của Hội Chữ thập đỏ trong tháng 134,900 triệu đồng. 

Thu bảo hiểm các loại 2.832 triệu đồng, lũy kế 27.189 triệu đồng; chi bảo hiểm 

xã hội 3.700 triệu đồng, lũy kế 14.000 triệu đồng; giám định bảo hiểm y tế 1.000 lượt 

người, chi phí khám chữa bệnh 350 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị nợ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 3.000 triệu đồng. 

 Công tác chăm sóc người có công với nước tiếp tục được chú trọng, đã lập thủ 

tục đề nghị ngành chức năng tỉnh cấp kinh phí xây dựng 1 mộ liệt sỹ tại Nghĩa 

trang liệt sỹ xã Vĩnh Quang. Giải quyết 1 trường hợp đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà 

ở tại thôn Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Hiệp. 

Chính sách dân tộc và miền núi được tăng cường, đã hướng dẫn các địa 

phương rà soát đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình 

đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2021”; tiến hành chọn đại biểu 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập và trao đổi 

kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Tổ chức họp, xem xét và thống 

nhất đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc thực hiện vai trò của người 

có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 

2011 - 2021. 

7. Quốc phòng và an ninh 

An ninh chính trị ổn định. Lực lượng chức năng duy trì nghiêm túc chế độ 

trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng lực lượng thường xuyên 

được tăng cường, đã kiện toàn Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ, Ban Chỉ huy 

phòng thủ dân sự huyện; tổ chức khảo sát địa hình, xây dựng phương án diễn tập 

khu vực phòng thủ cấp huyện. Hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất công trình trận địa SMPK 12,7mm. Tổ chức tổng kết công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ 

Công an nhân dân năm 2021. Tiếp nhận 29 hồ sơ học sinh đăng ký dự tuyển vào 

các trường quân sự năm 2021. Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tổ chức huấn 

luyện dân quân cơ động năm 2021 đạt  kế hoạch đề ra.  

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội 

được tăng cường. Vi phạm trật tự an toàn xã hội xảy ra 4 vụ, trong đó đánh bạc 1 

vụ, trộm cắp tài sản 1 vụ; hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi 1 vụ, cố ý gây thương tích 

1 vụ. Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính 97 

trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm hành chính 85 trường 

hợp, phạt tiền 54,875 triệu đồng.  

8. Xây dựng chính quyền, Thanh tra, Tư pháp 

Công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền tiếp 

tục được quan tâm, đã rà soát, tổng hợp công tác cải cách hành chính năm 2020; 

phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí số lượng và thực hiện chế độ chính sách người 
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hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn; hướng dẫn các địa phương triển khai 

Chương trình công tác về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền 

năm 2021. Thống kê danh sách hội có tính chất đặc thù, biên chế và kinh phí giao 

cho các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện. Tuyển dụng, bổ nhiệm vào 

ngạch 3 công chức cấp xã; thuyên chuyển 2 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; 

thông báo đến thời gian nghỉ hưu 1 công chức, 1 viên chức cấp huyện; miễn nhiệm 

1 chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; nâng mức phụ cấp thâm niên vượt 

khung, thâm niên nghề 5 cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương thường xuyên 

15 cán bộ, công chức, viên chức.  

Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng luật định; ban hành các quyết định 

thành lập Ủy ban bầu cử, các ban bầu cử; thành lập đoàn giám sát, kiểm tra tình 

hình thực hiện quy định của pháp luật trong công tác bầu cử… Các ngành, địa 

phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các kế 

hoạch đảm bảo cho công tác bầu cử được tiến hành một cách dân chủ, bình đẳng, 

đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Công tác Thanh tra: Các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 

2021. Công tác tiếp dân tiếp tục được duy trì, chất lượng và hiệu quả tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng cao. Trong tháng, đã tổng hợp kết 

quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng cơ 

bản các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng và nguồn 

vốn ngân sách nhà nước đầu tư theo phân cấp tại UBND xã Vĩnh Quang, giai đoạn 

2015 - 2019.   

Công tác Tư pháp: Chỉ đạo các địa phương triển khai rà soát, kiến nghị sửa đổi, 

bổ sung các quy định của phát luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, 

kinh doanh và đời sống xã hội; đề xuất biện pháp xử lý các đối tượng không thi hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực lâm nghiệp. Ban hành kế hoạch 

hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện năm 2021. Phối 

hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Đất đai; 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật Giao thông đường bộ và trợ giúp pháp lý 

cho nhân dân ở các xã, thị trấn. 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 813 bản sao 

giấy tờ, văn bản.  

Nhìn chung, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều 

khó khăn do nhiều yếu tố tác động nhưng với sự nỗ lực vượt khó của các ngành, địa 

phương nên kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển; thu ngân sách đạt 85,5% 

kế hoạch; lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm 

bảo, đời sống nhân dân trên địa bàn tương đối ổn định; an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.  
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn t n tại những hạn chế như 

chỉ đạo xuống giống cây lúa vụ Thu tại một số địa phương chưa đạt kế hoạch; tham 

mưu tổ chức đánh giá xếp hạng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” còn chậm; 

đề xuất ngu n kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác 

gắn liền với đất cho nhân dân khu phố Định Tố chưa phù hợp với đơn giá thực tế; 

xử lý các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình sai phép trên địa bàn thị 

trấn Vĩnh Thạnh, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh kéo 

dài; triển khai phương án đấu giá, cho thuê mặt bằng buôn bán, kinh doanh tại chợ 

Định Bình còn vướng mắc về cơ chế phân cấp quản lý; đề xuất thu h i giấy phép đầu 

tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim chậm; 

một số dịch bệnh mùa hè chưa được kiềm chế; vận động, tuyên truyền phòng ngừa, 

ngăn chặn tai, tệ nạn xã hội chưa sâu rộng…  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2021 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch năm 2021, 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn 

tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra 

trong quý II năm 2021, trong đó lưu ý một số công tác trọng tâm sau: 

1. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất, HĐND 

huyện khoá XII và kỳ họp thường xuyên 6 tháng đầu năm 2021. 

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Chương trình 

công tác năm 2021 của UBND huyện. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách năm 2022. 

3. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa vụ Hè Thu và 

các loại cây trồng cạn. Tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến. 

Chủ động phòng chống hạn hán, điều tiết nước sản xuất, sinh hoạt tiết kiệm, hợp 

lý, đề phòng thiếu nước. Kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp kịp thời, đảm bảo an toàn hệ 

thống kênh mương thủy lợi, các hồ chứa trước mùa mưa lũ.  

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; chủ động thực hiện công 

tác tiêm phòng định kỳ; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát giết mổ, tiêu độc sát 

trùng môi trường chăn nuôi, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan. Triển khai có 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. 

Phối hợp với các địa phương tiếp tục phát động mạnh mẽ Phong trào “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn 

thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Tổ chức đánh giá xếp hạng Chương trình 

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). 

Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản 

lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và 

xử lý nghiêm minh, dứt điểm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm Luật Lâm 

nghiệp.  
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4. Tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình; giải quyết kịp thời các vụ 

việc, đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân. Kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các 

hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. 

5. Triển khai mô hình ứng dụng đề tài khoa học công nghệ năm 2021. Đôn 

đốc các địa phương đăng ký đề án, xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 

2021 - 2025 và năm 2022. Tiến hành điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây 

dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Vĩnh Thạnh đến năm 2030. Tăng cường kiểm tra, đẩy 

nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo 

khối lượng, chất lượng và giải ngân nhanh nguồn vốn, chú ý đến các công trình 

giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai.  

6. Đẩy mạnh kiểm tra, quản lý, đảm bảo lưới điện hoạt động an toàn, tránh 

sự cố mất điện trong sinh hoạt và sản xuất, giảm thiểu tỷ lệ tổn thất điện năng. Chú 

trọng công tác kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết.  

7. Thực hiện tốt các biện pháp thu, chi ngân sách nhà nước, khai thác có 

hiệu quả các nguồn thu nội địa để tăng thu ngân sách, đảm bảo nhu cầu chi thường 

xuyên, kiểm soát tốt các khoản chi không thật sự cần thiết. Thực hiện có hiệu quả 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường huy động và thu hồi vốn, 

đáp ứng nhu cầu vốn vay cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng đối 

tượng, chính sách hiện hành.  

8. Tổ chức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Môi trường Thế 

giới 05/6, ngày Người cao tuổi Việt Nam 06/6, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

21/6, ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26/6, ngày Gia đình Việt Nam 28/6… 

Hướng dẫn các địa phương triển khai chấm điểm, bình xét danh hiệu thi đua trong 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ban hành Kế hoạch 

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

du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 - 2025”.  

9. Chỉ đạo tốt các hoạt động sinh hoạt hè cho giáo viên và học sinh. Chuẩn 

bị nội dung, điều kiện tổ chức hội nghị đánh giá công tác biệt phái giáo viên, luân 

chuyển cán bộ quản lý giáo dục năm 2021; tổ chức thi học sinh giỏi lớp 7 và lớp 8 

cấp huyện; tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng đối 

với ngành giáo dục và đào tạo. Kiểm tra, sửa chữa các phòng học bị hư hỏng, 

xuống cấp; kịp thời mua sắm, bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học 

tập, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2021 - 2022.  

10. Tăng cường công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ 

động phòng chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh nguy hiểm mùa hè. Triển 

khai kế hoạch phun hóa chất, diệt bọ gậy tại các địa điểm có nguy cơ cao gây bệnh 

sốt xuất huyết. Tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch 

COVID-19. Kiểm tra các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm và thực phẩm chức năng. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đi đôi với 

việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình năm 2021.   
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11. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công với 

nước, nhất là các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và các 

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

12. Tiếp tục triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội. Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp 

huyện. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung điều tra, 

làm rõ các vụ việc tồn đọng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật 

tự an toàn giao thông. 

13. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động 

và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực 

quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, địa phương phù hợp với 

yêu cầu nhiệm vụ mới. Ban hành Kế hoạch 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”. 

14. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ 

tư pháp, trợ giúp pháp lý. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh của tổ chức và công dân. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 

2021. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện 

pháp đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

15. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo và thủ tục trình văn 

bản theo đúng quy định; khẩn trương hoàn thành các tờ trình, dự thảo nghị quyết 

đã được phân công để trình UBND huyện xem xét, xin chủ trương của Ban 

Thường vụ Huyện ủy và thông qua tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XII./. 

Nơi nhận:                                                                  

- UBND tỉnh;  

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                                                                 

- CT, 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.                                                                                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Chí Dũng 
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