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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 Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch tiếp tục đưa người dân Bình Định 

có hoàn cảnh khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh và nghe báo cáo tình hình 

thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Dự họp trực 

tuyến với Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.  

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 23 và lần thứ 24.  

2. Chủ trì họp, làm việc với các ngành, địa phương về thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 

- Họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch với Sở Chỉ huy phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh; họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện; họp thông qua quy hoạch chi tiết hoa viên Bàu Sen, đồi Lâm 

Viên; họp Hội đồng đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021.  

- Làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn về 

công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện; với một số phòng, ban ngành huyện 

về công tác cán bộ, xử lý vi phạm hành chính tại Khu vui chơi giải trí Hình Như Là, 

cưỡng chế một số công trình xây dựng trái phép, kinh phí hỗ trợ Tổ COVID cộng 

đồng và một số nhiệm vụ liên quan đến năm học mới 2021 - 2022.  

- Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, địa 

phương; kiểm tra công tác đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương xã Vĩnh Quang; 

kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại Tiểu khu 191, xã Vĩnh Hảo; kiểm tra 

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

tác chuẩn bị triển khai năm học mới 2021 - 2022. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 NĂM 2021 

1. S n xu t n ng - lâm nghiệp 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025; ban hành Kế 

hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm 

năm 2021; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 
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13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Tr ng tr t: Vụ Hè Thu, diện tích cây lúa xuống giống 775,9 ha (vụ Hè 552,9 

ha; vụ Thu 223 ha), đạt 80,8% kế hoạch; đậu các loại xuống giống 400,5 ha, đạt 

148,3% kế hoạch; ngô 35,4 ha, đạt 118% kế hoạch; lạc 7,5 ha, đạt 105,6% kế hoạch; 

dưa hấu 15,5 ha, đạt 77,5% kế hoạch; mè 8,2 ha, đạt 117,1% kế hoạch… Tính đến 

ngày 30/8/2021, cây lúa đã thu hoạch 700 ha, đạt 90% diện tích thực hiện, năng suất 

ước đạt 60,1 tạ/ha; hầu hết các loại cây trồng cạn đều đã thu hoạch xong, trong đó 

năng suất đậu các loại đạt 20 tạ/ha; ngô 45 tạ/ha; lạc 25 tạ/ha; dưa hấu 380 tạ/ha. Kế 

hoạch sản xuất vụ Mùa, cây lúa xuống giống 505 ha (lúa nước 408 ha, lúa rẫy 97 ha), 

ngô 250 ha, đậu các loại 5 ha, lạc 5 ha… Hiện nay, các địa phương đã xuống giống 

cây lúa 410,9 ha (lúa nước 302,9 ha, lúa rẫy 108 ha), đạt 81,4% kế hoạch; ngô xuống 

giống 118,4 ha, đạt 47% kế hoạch; lạc xuống giống 5 ha, đạt 100% kế hoạch, bí đỏ 6 

ha, rau các loại 15,7 ha.  

Tình hình sâu, dịch bệnh gây hại: Diện tích cây lúa vụ Mùa xuất hiện rải rác bọ 

trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo gây hại… Hiện ngành chức năng đang phối hợp với 

chính quyền các địa phương tập trung hướng dẫn nông dân kịp thời phun thuốc phòng 

trừ, không để lây lan và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. 

Lâm nghiệp: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng tiền dịch vụ 

môi trường rừng cho các địa phương năm 2021; triển khai Chương trình trồng 1 tỷ 

cây xanh trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo tăng cường công tác 

kiểm tra quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Phối hợp triển khai 62 đợt 

tuần tra, kiểm soát vùng rừng trọng điểm, tuyến giáp ranh, cơ sở chế biến lâm sản và 

các tuyến đường giao thông, phát hiện 7 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, lũy kế 48 vụ, 

trong đó cháy rừng 3 vụ, thiệt hại 17,3 ha rừng các loại; lấn biên rừng 1 vụ, thiệt hại 

614m
2
;
 
vi phạm về lâm sản 3 vụ, tạm giữ 2,087m

3
 gỗ các loại. Xử lý 8 vụ, tịch thu 

10,887m
3
 gỗ các loại.  

Thực hiện các chương trình, dự án: Triển khai thực hiện các mô hình khuyến 

nông, đề tài khoa học năm 2021; triển khai mô hình trồng thâm canh cây kiệu theo 

hướng Viet GAP ở xã Vĩnh Quang, mô hình trồng súp lơ vàng và dưa leo ở thị trấn 

Vĩnh Thạnh; nghiệm thu, đánh giá kết quả khảo nghiệm các loại giống đậu xanh được 

đưa vào sản xuất trên địa bàn xã Vĩnh Sơn.  

Chăn nuôi: Trong tháng, đã phối giống thụ tinh nhân tạo bò 115 liều, lũy kế 

1.490 liều. Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ, 

kiểm dịch vận chuyển và tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi tiếp tục được tăng 

cường, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò cơ bản được kiểm soát, tình trạng bò 

mắc bệnh, chết tại các địa phương đã giảm dần, trong tháng số bò bị mắc bệnh phát 

sinh 17 con, lũy kế 2.537 con; đã điều trị khỏi bệnh 327 con, lũy kế 2.258 con; chết, 

tiêu hủy 35 con, lũy kế 259 con. Tiêm phòng viêm da nổi cục ở trâu, bò 11.072 con, 

đạt 66% so với với tổng đàn; tiêm phòng thường xuyên gia súc 2.115 liều; tiêm 

phòng bổ sung gia cầm 5.250 liều. Kiểm tra, sát trùng đưa vào lò ấp 1.400 quả trứng, 

lũy kế 19.600 quả trứng. 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực 

hiện các tiêu chí để điều chỉnh, bổ sung kịp thời nguồn lực đầu tư sát với tình hình 
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thực tế của từng địa phương; sử dụng các nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu quốc 

gia lồng ghép với các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác, bố trí đầu tư vào 

các nhiệm vụ, tiêu chí có khả năng hoàn thành và duy trì kết quả đạt được.  

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Đã triển khai các tiêu chí 

đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ 

gia đình, cá nhân. Các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra hệ thống kênh mương 

thủy lợi, hồ đập, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, bổ sung kịp thời phương án 

ứng phó thiên tai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm 

“bốn tại chỗ” phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, tuyệt đối không 

để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.  

2. Qu n l  đ t đai, tài nguy n và m i trư ng 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai tiếp tục được tăng cường, đã rà soát, bổ 

sung công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021; ban hành Kế 

hoạch khảo sát, điều tra, đo đạc, kiểm đếm, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp và tuyến đường từ cầu Vĩnh 

Hiệp đến giáp đường Cây Trâm - Bồ Bồ. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng (giai đoạn I) công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh.  

Kiểm tra, củng cố hồ sơ xử lý việc xây dựng các công trình sai phạm tại Khu 

vui chơi giải trí Hình Như Là. Giải quyết đơn kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất của 7 hộ dân ở khu phố KlotPok, thị trấn Vĩnh Thạnh. Cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1 trường hợp, diện tích 519,3m
2
; 

chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác (đất vườn) sang đất ở đô 

thị 2 trường hợp, diện tích 360m
2
; đính chính thông tin giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 2 trường hợp.  

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tiếp tục được 

quan tâm, đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh kiểm tra thực địa, bàn giao mốc giới 

khu vực thăm dò khoáng sản đất sét làm gạch ngói tại xã Vĩnh Quang. Ban hành Kế 

hoạch thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2021. Thu gom rác 

thải ước đạt 125 tấn. 

 3. C ng nghiệp - tiểu thủ c ng nghiệp và xây dựng cơ s  hạ t ng 

Dịch COVID-19 đã tác động đến hầu hết các lĩnh vực sản xuất, đời sống của 

nhân dân, một số doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tà Súc cũng bị ảnh hưởng lớn 

do dịch bệnh, các hoạt động chế biến tinh bột sắn, dăm gỗ gặp nhiều khó khăn do 

việc vận chuyển lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Trong tháng, hầu hết 

các đơn vị, doanh nghiệp đã lập phương án vận chuyển hàng hoá đảm bảo thông suốt, 

liên tục, nhanh chóng, không gây ách tắc; phương án “3 tại chỗ” hoặc “Một cung 

đường, hai điểm đến” theo hướng dẫn phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc 

bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.  

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

2.824 triệu đồng, tăng 9% so với tháng trước, luỹ kế 20.968 triệu đồng, tăng 11,1% 

so với cùng kỳ. Sản lượng điện mua vào ước đạt 1.290.621 kWh; sản lượng điện bán 

ra 1.205.316 kWh; phát triển khách hàng lắp đặt điện 14 hộ, tỷ lệ tổn thất điện năng 

6,6%. Phát triển khách hàng lắp đặt nước 17 hộ; khối lượng nước tiêu thụ 53.423m
3
.  
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Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công 

trình chuyển tiếp. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình sửa chữa đường 

từ cầu suối Quyên đến làng K8, xã Vĩnh Sơn. Điều chỉnh, bổ sung khối lượng các 

công trình chuyển tiếp và điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư phát triển 

năm 2021. Cấp 3 giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh. 

4. Tài ch nh, ngân hàng, thương mại và dịch vụ 

Trong tháng, đã công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Bổ sung, thu hồi hoàn trả ngân sách kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai 

gây ra năm 2020. Phân bổ kinh phí chuẩn bị vật chất bố trí tập huấn phong tỏa vùng 

dịch ở một số khu phố, thôn, làng trên địa bàn huyện; kinh phí tổ chức Hội thi pháp 

luật dân quân tự vệ; kinh phí thu gom, vận chuyển tang vật vụ khai thác gỗ trái phép 

tại Tiểu khu 109, xã Vĩnh Sơn; kinh phí cấp bù miễn thu giá dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2021. Phê duyệt Kế hoạch mua khay thử nghiệm test kháng nguyên SAR-CoV-2 

phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. 

Tổng thu ngân sách trong tháng ước thực hiện 61.976 triệu đồng, lũy kế 

288.897 triệu đồng, đạt 113,7% kế hoạch, trong đó lũy kế thu ngân sách Trung ương 

1.750 triệu đồng, lũy kế thu ngân sách tỉnh 667 triệu đồng, lũy kế thu ngân sách 

huyện và xã, thị trấn 286.480 triệu đồng (thu trên địa bàn 60.183 triệu đồng, đạt 

90,9% kế hoạch). Tổng chi ngân sách trong tháng ước thực hiện 67.857 triệu đồng, 

lũy kế 197.861 triệu đồng, đạt 75,5% kế hoạch, trong đó chi ngân sách huyện 

167.983 triệu đồng, đạt 79,9% kế hoạch; chi ngân sách xã, thị trấn 29.878 triệu đồng, 

đạt 68,3% kế hoạch. 

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

huyện đến cuối tháng 500.000 triệu đồng, tăng so với đầu năm 38.105 triệu đồng, 

trong đó tiền huy động trong dân cư 482.000 triệu đồng; doanh số cho vay 48.185 

triệu đồng; doanh số thu nợ 47.202 triệu đồng; dư nợ 400.000 triệu đồng (dư nợ cho 

vay phát triển nông nghiệp, nông thôn 383.000 triệu đồng). Tổng nguồn vốn thực hiện 

của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 319.220 triệu đồng, tăng 23.602 triệu 

đồng so với đầu năm; doanh số cho vay 6.904 triệu đồng, doanh số thu nợ 6.678 triệu 

đồng; dư nợ 319.062 triệu đồng. 

Chỉ đạo các ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo cung cấp dịch 

vụ công ích trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 14/CT-UBND 

ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ đạo UBND thị trấn Vĩnh Thạnh hướng 

dẫn các hộ tiểu thương chợ Định Bình tổ chức lại hoạt động buôn bán, kinh doanh 

đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Doanh số mua điện 

2.150 triệu đồng; doanh số bán điện 2.513 triệu đồng; doanh thu cung cấp nước sinh 

hoạt 216,489 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay, đã kiểm tra, cấp 68 giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, tổng nguồn vốn đăng ký 12.610 triệu đồng. 

5. Văn hóa - xã hội 

Ngành Văn hóa và Thông tin tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp 

cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Cách 

mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển 

kinh tế, chính trị và các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện. Kiểm tra, 
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hướng dẫn các cơ sở lưu trú tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin tình hình triển khai thi hành các 

văn bản quy định chi tiết và Luật Quảng cáo trên địa bàn huyện. Trình tỉnh xem xét, 

xếp hạng di tích lịch sử nơi diễn ra 3 lần tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định trên 

địa bàn xã Vĩnh Kim. Các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng, ban hành quy chế 

quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước; sử dụng thống 

nhất nền tảng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Sản xuất và phát sóng 32 chương trình với 323 tin, bài lồng ghép với các 

chuyên mục, trong đó có 23 chương trình thời sự tổng hợp, 1 chương trình tiếng Bana 

phát trên sóng đài tỉnh, 4 chương trình đài xã và 4 chương trình phát thanh tiếng Bana 

phát trên sóng đài huyện...  

Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện Đề 

án ngoại ngữ quốc gia, giai đoạn 2018 - 2020. Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến về chính 

trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; xem xét, bổ nhiệm các chức 

danh nghề nghiệp năm 2021; hoàn thành công tác tuyển sinh, duyệt biên chế lớp, giáo 

viên các bậc học, năm học 2021 - 2022. Triển khai kế hoạch luân chuyển, biệt phái, 

phân công cán bộ quản lý, giáo viên về nhận công tác tại các trường học. Chuẩn bị 

các điều kiện tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 

mới 2021 - 2022.  

Ngành Y tế tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; 

giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại cộng đồng. Củng cố, kiện 

toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện theo địa bàn phụ trách. Triển khai Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 31/7/2021 

của UBND huyện về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện để 

phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh, đồng thời bố trí cán bộ, công chức làm việc luân phiên để phòng, 

chống dịch COVID-19. 

Chỉ đạo giám sát, kịp thời điều tra dịch tễ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ điều trị bệnh; tạm dừng một số hoạt động không 

thiết yếu; tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khai báo y tế, 

tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 luân phiên các tiểu thương đang 

buôn bán tại chợ Định Bình; phân luồng ra, vào chợ, tổ chức khai báo y tế, đo thân 

nhiệt, quét mã QR-Code đối với người đi chợ. Rà soát, thống kê đối tượng thuộc diện 

tiêm phòng và triển khai Chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 theo kế 

hoạch. Tính đến cuối tháng 8, đã phát hiện và điều trị khỏi 6 trường hợp bị mắc bệnh 

COVID-19. 

Trong tháng, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận 1 trường hợp mắc bệnh sốt xuất 

huyết, lũy kế 23 trường hợp, 61 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, 14 trường hợp mắc 

bệnh cúm mùa, 2 trường hợp mắc bệnh viêm gan do vi rút… Tiếp nhận, khám chữa 

bệnh 2.378 lượt người (trẻ em dưới 6 tuổi 172 lượt), trong đó bệnh nhân điều trị nội 

trú 312 lượt với 1.826 ngày, công suất sử dụng giường bệnh 59%. 

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, đã triển khai thực hiện 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội các 

đối tượng bảo trợ xã hội. Phê duyệt biến động đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 
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huyện. Các xã, thị trấn tập trung rà soát, lập danh sách người nghèo, đối tượng bảo 

trợ xã hội, lao động tự do thuộc diện được tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19; triển 

khai chương trình vay ưu đãi đối với người lao động trong gia đình có người khuyết 

tật, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của 

Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã hỗ trợ 137 

trường hợp bị ảnh hưởng do dịch COVID19; đồng thời đề nghị tỉnh phê duyệt danh 

sách, kinh phí hỗ trợ cho 283 trường hợp, số tiền 424,5 triệu đồng. Tổng giá trị hoạt 

động xã hội của Hội Chữ thập đỏ huyện trong tháng hơn 56,524 triệu đồng. 

Công tác chăm sóc người có công với nước tiếp tục được chú trọng, các địa 

phương đã rà soát, tiếp nhận hồ sơ đối tượng thuộc Ban Xây dựng 64 được cử làm 

chuyên gia sang giúp nước Lào. Lập thủ tục đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét, 

giải quyết 2 hồ sơ người có công với cách mạng. Đi thăm, tặng quà các đối tượng 

chính sách nhân kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc 

khánh 02/9. Tổ chức đặt vòng hoa viếng nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm liệt sỹ nhân 

kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9. 

Các chính sách dân tộc, miền núi tiếp tục được triển khai với nhiệm vụ chủ yếu 

là tập trung nắm tình hình an ninh chính trị, sinh hoạt và sản xuất; tình trạng tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình tự tử, học sinh 

bỏ học… để tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của đồng bào các 

dân tộc trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. Giám sát việc cấp muối I ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 

2021. Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021, xây dựng kế hoạch công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 2022. 

Trong tháng, thu bảo hiểm các loại 2.500 triệu đồng, lũy kế 45.013 triệu đồng. 

Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 1.500 triệu đồng. Chi trả 

bảo hiểm các loại 1.000 triệu đồng, lũy kế 21.564 triệu đồng. Giám định khám, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế 1.000 lượt người; chi phí khám chữa bệnh 350 triệu đồng. 

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

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác trực 

sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ các ngày lễ lớn được tăng cường. Công tác huấn luyện 

quân sự triển khai theo kế hoạch, đã tổ chức tập huấn giai đoạn 2 và huấn luyện tại 

chức cho cán bộ cơ quan theo quy định. Ban hành Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022; xây dựng kế hoạch (giả 

định) tập huấn phong tỏa vùng có dịch COVID-19. Các đơn vị, địa phương đã bổ 

sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tổ chức diễn tập “VT-21” đúng quy định. Hướng 

dẫn UBND xã Vĩnh Thuận và thị trấn Vĩnh Thạnh chuẩn bị văn kiện xây dựng, huy 

động lực lượng dự bị động viên để tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.  

Công an huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương 

triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19. Vi 

phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích (5 đối tượng); xử lý 

vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã 

hội 1 vụ (9 trường hợp), phạt tiền 135 triệu đồng; tai nạn lao động xảy ra 1 vụ, chết 1 

người; trật tự an toàn giao thông ổn định. Lực lượng chức năng triển khai 227 lượt 
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tuần tra, kiểm soát các tuyến đường giao thông phát hiện, lập biên bản vi phạm hành 

chính 37 trường hợp, phạt tiền 11,2 triệu đồng. Đăng ký 50 xe máy các loại. 

7. Xây dựng ch nh quyền, thanh tra và tư pháp 

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

xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động nhân sự bầu Phó Chủ 

tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bổ nhiệm Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo; đề nghị tỉnh chuyển ngạch từ viên chức sang công chức 1 trường hợp. Tiếp 

nhận, bổ nhiệm Trưởng phòng Dân tộc; điều động 1 công chức của UBND xã Vĩnh 

Kim đến công tác tại UBND thị trấn Vĩnh Thạnh. Miễn nhiệm chức danh Chính trị 

viên và giao phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hảo; thuyên chuyển công tác 1 

viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Thông báo thời gian nghỉ việc hưởng chế độ 

hưu trí 1 công chức và 2 viên chức; cho thôi việc 1 cán bộ cấp xã. Nâng lương 

thường xuyên 52 viên chức ngành giáo dục và đào tạo; nâng mức phụ cấp thâm niên 

vượt khung 22 viên chức. 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, đã ban hành Bộ chỉ số 

đánh giá kết quả cải cách hành chính và Quy định về việc đánh giá, chấm điểm, xếp 

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

xã, thị trấn. Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính; rà soát, thống kê số 

lượng, chất lượng cán bộ, công chức các xã, thị trấn. Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương 

năm 2021.  

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiếp tục được chỉ đạo 

triển khai, đã kết thúc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất tại UBND xã Vĩnh Thịnh, 

giai đoạn 2016 - 2021. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, thu 

hồi nộp vào ngân sách nhà nước 15,851 triệu đồng; đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng 

chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021” và Kế hoạch thực hiện Chương trình công 

tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Trong tháng, đã tiếp nhận 1 đơn khiếu nại và 

3 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được 

tăng cường, ngành chức năng huyện tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn huyện. Công tác khảo sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý 

tiếp tục được đẩy mạnh; 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 90 bản sao giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp... 

Nhìn chung: Trong tháng 8, dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất và đời sống của nhân dân, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của 
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UBND huyện cùng sự nỗ lực vượt khó của các đơn vị, địa phương nên kinh tế huyện 

tiếp tục ổn định; hoạt động tuyên truyền được duy trì, công tác phòng chống dịch 

bệnh tiếp tục được tăng cường, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh, quốc phòng, 

trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số t n tại, hạn chế 

như: cháy rừng xảy ra ở một số nơi; tỷ lệ tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục đàn bò 

đạt thấp; xử lý vi phạm trong công tác xây dựng chậm; công tác tuyên truyền các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở một số địa phương hiệu quả chưa cao... 

Đây là những vấn đề mà các ngành, địa phương cần phải tập trung chỉ đạo để thực 

hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 

2021. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2021 

Trong tháng 9, UBND huyện yêu cầu các ngành và các địa phương tiếp tục tập 

trung chỉ đạo triển khai hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong quý III năm 2021, trong đó 

lưu ý đến một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tập trung chỉ đạo kế hoạch sản xuất vụ Mùa, chú trọng công tác phòng trừ 

sâu bệnh gây hại, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt. 

Tăng cường hướng dẫn khoa học, kỹ thuật trong việc thực hiện các mô hình khuyến 

nông, khuyến ngư. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với 

công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò. Thực hiện 

tốt công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, tiêu độc sát trùng môi 

trường chăn nuôi.  

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện. Chủ động ứng 

phó với diễn biến bất thường của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản 

của nhân dân. Tăng cường kiểm tra phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2021. 

2. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo triển khai kế hoạch trồng rừng 

khi mùa mưa đến; thường xuyên tổ chức kiểm tra, truy quét các khu vực, vùng rừng 

trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại cao. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, 

kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép. 

3. Triển khai Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2021; lập quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Thường xuyên 

kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm 

môi trường. 

4. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy 

lợi và các công trình trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo chất lượng hồ sơ công trình được duyệt, sớm đưa 

vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2021. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh 

quyết toán khối lượng xây dựng các công trình hoàn thành. 
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5. Tập trung rà soát các nguồn thu, nhiệm vụ chi, đảm bảo thực hiện cân đối 

thu, chi theo kế hoạch; đề xuất các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. Xử 

lý các trường hợp nợ thuế kéo dài. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách. Xây dựng dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022. Thực hiện tốt chính sách cho vay ưu đãi đối với 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu 

nhập, ổn định đời sống. 

6. Chuẩn bị chu đáo nguồn hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu 

thiết yếu cho người dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thường xuyên 

kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Xử lý kịp thời 

các sự cố về điện - nước, đảm bảo hệ thống điện hoạt động an toàn, phục vụ tốt nhu 

cầu sản xuất và tiêu dùng. 

7. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời tạo 

sự đồng thuận của người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Triển khai xây dựng các trụ pano 

tuyên truyền đoạn đường từ Hạt Kiểm lâm huyện đến cầu Hà Rơn. 

8. Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021 - 2022 theo kế hoạch đề ra. 

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các trường. Rà soát, thống kê các ngành 

học, bậc học. Chủ động xây dựng kịch bản năm học 2021- 2022 theo hướng dẫn của 

ngành chức năng tỉnh. Tăng cường kiểm tra, khảo sát chất lượng đầu năm học; hạn 

chế tình trạng học sinh bỏ học ngay từ đầu năm. 

9. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh 

thần “Chống dịch như chống giặc” xác định xã, thị trấn là “Pháo đài” người dân là 

“Chiến sỹ” trong phòng, chống dịch. Chủ động xây dựng phương án, kịch bản, kịp 

thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin 

COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả; thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ an toàn 

cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19.  

10. Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, thực 

hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. 

Thực hiện tốt chính sách người có công với nước, đồng bào dân tộc thiểu số.  

11. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 

bảo vệ các ngày lễ lớn. Chỉ đạo các địa phương triển khai công tác sơ tuyển, xét 

duyệt chính trị, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tập trung điều tra, xác minh, làm rõ 

các vụ án còn tồn đọng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao 

thông, giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.  

12. Các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và đẩy 

mạnh cải cách hành chính, chú ý kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực quản lý, 
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điều hành của đội ngũ lãnh đạo các đơn vị, địa phương; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong bộ máy quản lý nhà nước.  

13. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm 

pháp luật, kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; triển khai Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

huyện, giai đoạn 2019 - 2021. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương 

thực hiện kết luận thanh tra; tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã 

Vĩnh Hiệp về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng, giai đoạn 2019 - 2021. 

Trong tháng 9, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn huyện; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội của đơn vị, địa phương mình trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các giải 

pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, báo cáo gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp./.  

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 
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