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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

tháng 02/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022 

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG-AN NINH THÁNG 02/2022 

1. Về lĩnh vực Kinh tế 

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện đến ngày 10/02/2022 là 

6.546 ha, bằng 99,1% so cùng kỳ. Lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 gieo sạ với diện 

tích 5.363 ha, bằng 99,8% diện tích so cùng kỳ, cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh – 

làm đòng, lúa sinh trưởng phát triển tốt. Xuất hiện một số sâu, bệnh hại lúa rải rác ở 

các HTX: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, bọ xít đen, bệnh đạo ôn, rầy lưng trắng. Phối 

hợp Trạm thủy nông kênh Bắc điều tiết nước gieo sạ vụ Đông Xuân 2021-2022. 

- Gieo trồng và chăm sóc một số cây trồng khác như: Ngô 160 ha bằng 

88,9%; Sắn 280 ha tăng 7,7%; Rau các loại 315 ha bằng 96,9%, đậu các loại 35 

ha bằng 77,8%; mía 300 ha bằng 88,2%,... so cùng kỳ. 

- Đàn gia súc, gia cầm ổn định1. Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia 

súc các xã, thị trấn đạt kết quả tiêm được 3.075 liều vắc xin Viêm da nổi cục cho 

trâu bò (Vắc xin nhà nước hỗ trợ); Dại chó, mèo tiêm được 85 liều. Diện tích 

nuôi trồng thủy sản ước đạt 0,3 ha bằng so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản khai thác 

lũy kế đến nay ước đạt 14,2 tấn tăng 7,6% so cùng kỳ. 

- Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm 

Dần năm 2022, vì một Phú Yên xanh. Tổ chức 05 đợt tuần tra, kiểm tra rừng tại 

các vị trí giáp ranh các xã, thị trấn có rừng trên địa bàn huyện. Tiếp tục hướng 

dẫn nhân dân chăm sóc 950 ha rừng trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng. Phát hiện 

01 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật, tang vật vi phạm 02 cá thể chim Cao cát 

bụng trắng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB; Xử lý 02 vụ vi phạm hành 

chính tàng trữ lâm sản trái phép, lâm sản tịch thu: 260 kg than hầm, 02 các thể 

chim Cao cát bụng trắng đã thả về môi trường tự nhiên, phạt tiền 6 triệu đồng. 

- Các xã tiếp tục thực hiện các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng 

các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Phối hợp Văn 

phòng Điều phối NTM tỉnh kiểm tra, rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

xã Hòa Định Đông; các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông 

thôn mới năm 2022. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt 142,63 tỷ đồng bằng 

95,2% so cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng đạt 1,0 tỷ đồng bằng 94%; 

công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 92,75 tỷ đồng bằng 95%; sản xuất điện, nước đá 

đạt 48,88 tỷ đồng bằng 95,8% so cùng kỳ. Lũy kế tổng giá trị sản xuất công nghiệp 

đến tháng 02/2022 đạt 291,54 tỷ đồng bằng 98,8% so cùng kỳ. 

                                                 
1 Tổng đàn trâu, bò ước có: 27.810 con, tăng 0,8%; trong đó đàn bò 25.640 con, tăng 1,1%; đàn lợn 12.450 con tăng 2,5%; đàn gia cầm khoảng 

693 ngàn con tăng 0,7%, trong đó đàn gà ước có khoảng 526 ngàn con tăng 0,2% so cùng kỳ. 
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- Hoạt động vận tải trong tháng sôi động hơn trong dịp Tết Nguyên đán, 

đảm bảo và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn. Vận 

chuyển hành khách đạt 7,1 ngàn lượt người bằng 35,1% so cùng kỳ; khối lượng 

vận chuyển hàng hóa thực hiện 107,5 ngàn tấn, bằng 93,7% so cùng kỳ; Tổng 

doanh thu đạt 21,1 tỷ đồng bằng 81,1% so cùng kỳ. Lũy kế đến tháng 02/2022 vận 

chuyển hành khách đạt 12,3 ngàn lượt người bằng 30,7% so với cùng kỳ; khối 

lượng vận chuyển hàng hóa đạt 214,3 ngàn tấn bằng 93,5% so với cùng kỳ; Tổng 

doanh thu đạt 41,6 tỷ đồng bằng 80,2% so với cùng kỳ. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 147,6 tỷ đồng tăng 1%, doanh thu dịch vụ 

lưu trú, ăn uống đạt 24,5 tỷ đồng tăng 2,9% so cùng kỳ. Lũy kế đến tháng 02/2022, 

tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 334,1 tỷ đồng, bằng 98,9% so với cùng; doanh 

thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 47 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. 

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 30 hộ, số tiền 4,838 tỷ đồng. 

Lũy kế đến tháng 02/2022 đã cấp 109 hộ, số tiền 19,068 tỷ đồng. 

 - Các ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ về huy 

động vốn, cho vay vốn. Nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và PTNT đến nay là 423,6 tỷ đồng đạt 88%, tổng dư nợ cho vay là 620,4 tỷ 

đồng đạt 90,5% so kế hoạch. Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 

348,057 tỷ đồng, đạt 99,99% kế hoạch, nợ quá hạn 566 triệu đồng, chiếm 0,15%. 

 - Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 58,969 tỷ, đạt 29,1% dự toán 

tỉnh, 21,3% dự toán huyện, tăng 287,1% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách là 

86,270 tỷ, đạt 16,2% dự toán tỉnh, 14,2% dự toán huyện, giảm 11,6% so cùng kỳ.  

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục tập trung chỉ đạo. Vốn đầu tư 

phát triển thực hiện 4,33 tỷ đồng, bằng 74,7% so cùng kỳ, chủ yếu là nguồn vốn 

đầu tư do địa phương quản lý. Trong tháng lập thủ tục chuẩn bị đầu tư 26 công 

trình, dự án2, đã đưa vào nghiệm thu và sử dụng 02 công trình3, đang tiếp tục 

triển khai thi công 16 công trình4. 

- Trong tháng cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở 03 trường hợp, với 

diện tích xây dựng 205,68m2, diện tích sàn 607,9m2. Cho ý kiến về việc triển khai 

02 dự án5 tại Cụm Công nghiệp Hòa An. 

                                                 
2 Gồm: Sửa chữa cầu Ké xã Hòa Định Tây; Sửa chữa cầu Miễu thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị; Sửa chữa đường vào cụm công nghiệp Hòa An (Đoạn từ 

QL25 đến ĐH21); Sửa chữa cầu Quán Hạnh, xã Hoà Trị; Sửa chữa cầu gần mộ liệt sỹ xã Hòa Trị; Sửa chữa cầu ông Trế, xã Hòa Thắng; Sửa chữa cầu 
Đông Lộc đấu nối Quốc lộ 25, xã Hòa Thắng; Sửa chữa đường D5; Trường THCS Hòa Định Đông; Trường THCS Hòa Quang; Khép kín KDC đối 

diện trường Trần Quốc Tuấn; Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến đường D5; Hạng mục: Cống hộp qua kênh Chính Bắc; Đường 

giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến đường D3; Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến đường N4 (đoạn từ đường 21,25m đến 
giáp đường Đông - Tây); Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến từ đường Bắc - Nam đến đường R4; Mở rộng khép kín khu dân cư 

phía Tây chợ Phong Niên; Khép kín khu dân cư phía Nam An Thịnh thuộc khu đất O27 (đồ án quy hoạch Bắc Sông Ba); Khép kín khu dân cư 

phía Nam THACO Trường Hải thuộc khu đất O28 (đồ án quy hoạch Bắc Sông Ba); Đường nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến G49-G64; Sữa chữa 
đường ĐH29 (Đoạn từ ĐH22 đến ĐH25B); Đường giao thông Hòa Quang Bắc - Hòa Quang Nam (đoạn Hòa Định Đông - Thị trấn Phú Hòa; Khu 

tái định cư xã Hòa An thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đoạn xung yếu trên QL25 thuộc địa bàn huyện Phú Hòa (giai đoạn 2) và Đường giao 

thông nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến từ G38-G37; Lưới điện chiếu sáng ĐH26; Bể bơi trường tiểu học Hòa Trị 1; Sửa chữa đường ĐH 22 (Đoạn 
từ cây xăng Hòa Quang Nam đến ĐH22B và đoạn từ trên ĐH28 đến ĐH 26). 
3 Gồm: Nạo vét hệ thống thoát nước khu 13ha Đông Phước Hòa An; Nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Trị 1. 

4 Gồm: Nâng cấp, mở rộng thay thế hệ thống điện chiếu sáng trục Đông - Tây nối dài; Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa, trục Đông - Tây 

nối dài; Đường ĐH25 (đoạn từ ĐH27 đến kè Phong Niên); Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến đường D5; Cầu qua kênh chính 
Bắc và đường dẫn vào trục Đông - Tây thị trấn; Khu Trung tâm thương mại TM1 (chợ Bầu Đục mới); Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt 

sỹ huyện Phú Hòa (giai đoạn 2); Nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Thắng 1; Nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Định Đông; Nâng cấp Trường Tiểu 

học Hòa An 1;  Nâng cấp Trường THCS Trần Hào; Nâng cấp, mở rộng khu dân cư Thành Hồ trung tâm thị trấn Phú Hòa; Lưới điện chiếu sáng 
công cộng dọc QL25 xã Hòa Định Tây (đoạn từ nhà ông Xuân đến Suối Bà Lượng); Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường vào cụm công 

nghiệp Đồng Din; Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 25 (đoạn từ Ga đèo đến Hầm sỏi Hòa Định Tây). 
5 Nhà máy sản xuất phân bón Quatar; Nhà máy sản xuất thức ăn bổ sung Thảo Mộc. 
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- Trong tháng đã cấp 51 giấy CNQSD đất ở với diện tích 1,27 ha, lũy kế từ đâu 

năm đến tháng 2/2022 đã cấp 103 hồ sơ, đạt 30% kế hoạch năm. Lũy kế từ trước đến 

nay đã cấp 19.384/17.748 hộ gia đình, cá nhân đạt tỷ lệ 109,22% với diện tích 391,56 

ha/359,82 ha đạt 108,82%. Tiếp tục thực hiện xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 theo đúng quy định trình UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn tất hồ sơ công khai 

kiểm kê đất đai năm 2019 được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại 

Quyết định số 1435/QĐ-BTNTM ngày 22/7/2021. 

- Tăng cường thu gom, vận chuyển rác thải trên các tuyến đường, điểm trung 

chuyển trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nghiệm thu khối lượng 

rác thải sinh hoạt tháng 01/2022 khối lượng 1.130 tấn. 

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 

Đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 04 dự án6; lập phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 03 dự án7; thực hiện công tác kiểm kê 

đối với 04 dự án8. 

2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Triển khai tổ chức dạy học trực tiếp cấp Mầm non, phổ thông từ ngày 

14/02/2022. Kiểm tra công tác tự đánh giá Kiểm định CLGD và chuẩn quốc gia 

tại các trường mầm non. Tham gia Hội thảo giáo dục địa phương Phú Yên lớp 3 

năm học 2022-2023. Tổ chức Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 chuẩn bị tham gia 

cấp tỉnh. Tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp tỉnh; tham gia 

cuộc thi khoa học kỷ thuật cấp tỉnh khối THCS. Tiếp tục thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp. 

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước như: các hoạt động đón Tết nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 gắn với kỷ niệm 92 năm ngay thành lập Đảng Công sản 

Việt Nam 3/2; kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện 04/3; việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua 

yêu nước tại địa phương... Kịp thời đưa tin phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh của huyện. Trong tháng đã phát 285 tin, 28 bài, phỏng vấn, 

với thời lượng phát sóng 135 giờ, thực hiện 05 Chương trình phát thanh đặc biệt 

Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Trang thông tin điện tử huyện đã 

đăng 32 tin, bài và 101 hình ảnh. Cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

đưa 09 tin phản ánh các hoạt động nổi bật của huyện. Tuyên truyền trực quan 

mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần trên địa bàn huyện, kết quả trang trí 770 cờ 

các loại, 15 băng rồi và 772m2 panô. Tổ chức Lễ dâng hương Đền thờ Lương Văn 

Chánh. Tổ chức giải cờ tướng trong chương trình Đại hội TDTT huyện lần thứ V 

năm 2022. 

- Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm 

chỉ đạo và giám sát chặt chẽ. Trong tháng, tổng số bệnh nhân đến khám là 16.346 

                                                 
6 Dự án: Cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL 25 đoạn qua thị trấn Phú Hòa, Hòa An, Hòa Hội; San lấp mặt bằng và bồi thường 

giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1), Hạng mục: San nền (lô B -B3-2 và B-

B3-3), hạng mục Các tuyến ống nước thô, hạng mục đường giao thông trục chính; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ FAM -Phú Yên; 
Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và Tuy An . 
7 Gồm: Cầu qua kênh chính bắc và đường dẫn vào trục Đông – Tây thị trấn; Đường DH 25 (Đoạn từ đường ĐH 27 đến Kè Phong Niên); 

Trường THPT Trần Bình Trọng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 
8 Gồm: Đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm thương mại TM1 (Chợ Bầu đục mới); Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa - 

Tuyến đường D5; Nâng cấp mở rộng khu dân cư Thành Hồ, trung tâm Thị trấn Phú Hòa. 
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lượt (trong đó khám tại Trung tâm y tế huyện là 5.773 lượt). Đã tiếp nhận và điều 

trị kịp thời 37 ca sốt xuất huyết, tăng 11 ca so tháng trước, có 02 ổ dịch ở thôn 

Phú Sen Tây xã Hòa Định Tây và thôn Mậu Lâm Nam xã Hòa Quang Nam, đã 

tiến hành phun hóa chất 02 lần với 1.140 lượt hộ, 08 lít hóa chất; lũy kế đến 

tháng 02/2022 có 63 ca. Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các 

loại vắc xin 18,15%. 

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 94,14%; Tỷ lệ lao động tham gia BHXH 

đạt 16,975; tỷ lệ lao động tham gia BHTN đạt 11,3%. 

- Tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022. Xây dựng 

phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động bị 

thu hồi đất nông nghiệp thực hiện các dự án: Cầu qua kênh Chính Bắc và đường 

dẫn vào trục Đông – Tây thị trấn (Đợt 1); Đường ĐH 25 (Đoạn từ đường ĐH 27 

đến Kè Phong Niên) (Đợt 1); Khu trung tâm thương mại TM1 (Chợ Bầu Đục 

mới) (Đợt 1).  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, an sinh xã hội trên địa 

bàn được đảm bảo. Quyết định trợ cấp xã hội, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội, hỗ trợ mai táng phí cho 123 đối tượng9 theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

- Xây dựng Kế hoạch thăm, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng và Dâng 

hương Đài tưởng niệm Liệt sỹ nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện. 

- Thực hiện xét giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP cho 

2.279 đối tượng, với số tiền 1,644 tỷ đồng; lũy kế đã xét 8.140 đối tượng, với số 

tiền 10,713 tỷ đồng. 

- Tình hình tôn giáo ổn định, các hoạt động về tôn giáo đều tuân thủ pháp luật. 

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình hoạt 

động tôn giáo trên địa bàn huyện. Vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các 

tôn giáo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Báo cáo 

Tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo số 34/TB-TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài. Thực hiện kịp 

thời các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Hòa Hội. 

3. Công tác phòng chống dịch Covid - 19 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân luôn thực hiện 

thông điệp 5K, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Cập 

nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền các thông điệp của Bộ Y 

tế, Sở Y tế tỉnh và cơ quan y tế địa phương về phòng, chống COVID-19 trên đài 

truyền thanh huyện tổng số tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống 

COVID-19 trong tháng: 143 tin, 03 bài, lũy kế từ 15/6 đến thời điểm báo cáo 1185 

tin, 74 bài... 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng, Tổ 

chăm sóc người nhiễm Covid -19 tại cộng đồng; theo dõi, giám sát việc cách ly y 

                                                 
9 Trong đó: Quyết định hưởng TCXH hàng tháng cho 19 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên; 01 người đơn thân nuôi con nhỏ; 39 đối tượng NKT; 06 hộ 

gia đình chăm sóc NKT đặc biệt nặng; Quyết định điều chỉnh TCXH cho 07 dối tượng NKT; Quyết định thôi hưởng TCXH cho 23  đối tượng 

NCT từ đủ 80 tuổi trở lên; 23 đối tượng NKT; 08 hộ gia đình chăm sóc NKT đặc biệt nặng. 
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tế tại nhà đối với F0, F1 và những người trở về địa phương từ vùng dịch để kịp 

thời xử lý và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

- Trong kỳ báo cáo có 585 F0, truy vết 988 F1, số lượt công dân các tỉnh về 

720, cách ly tập trung 0 trường hợp, cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 988 trường hợp. 

- Đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19, đến ngày 

28/02/2022 đã triển khai 39 đợt. Người trên 18 tuổi đã tiêm 71.098/71.196 người (đạt 

99,8%), tiêm 02 mũi: 68.692/71.098 (đạt 96,7%), tiêm 03 mũi 26.003/68.692 (đạt 

38%). Trẻ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1: 78.714 (đạt 100%), mũi 2: 8.714 (đạt 100%). 

4. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu 

nại tố cáo 

- Tiếp tục sắp xếp, củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo một số phòng, ban, 

đơn vị theo Kế hoạch số 91, 92-KH/HU ngày 27/4/2018 của Huyện ủy. Quyết 

định bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Hòa Trị; biệt 

phái 02 công chức tiếp tục hỗ trợ công tác tại Văn phòng HĐND và UBND 

huyện. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, các khoản phụ cấp cho 434 

trường hợp.  

- Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo; trong tháng bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 607 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 217 

hồ sơ. Đã giải quyết và trả kết quả 559 hồ sơ, trong đó có 13  hồ sơ giải quyết quá 

hạn và đã có thư xin lỗi; hồ sơ đang giải quyết 48 hồ sơ (ở lĩnh vực đất đai), trong 

đó có 06 hồ sơ đã quá hạn. Nguyên nhân quá hạn: do hồ sơ phức tạp về nguồn gốc 

đất như: nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế và hiện trạng sử dụng đất có biến 

động tăng, giảm lớn so với hồ sơ địa chính được lưu trữ tại địa phương (bản đồ, số 

mục kê, cần phải thẩm tra kỹ, nên cần có thời gian giải quyết). 

- Quyết định khen thưởng cho 34 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong các phong trào thi đua; 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác phòng, chống tội phạm đánh bạc trên địa bàn huyện; trình tỉnh 

tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 

20 năm thành lập huyện (2002-2022). 

- Trong tháng đã tiếp nhận 01 đơn kiến nghị, phản ánh, qua xem xét đơn này 

không thuộc thẩm quyền giải, đang ban hành văn bản chuyển UBND xã Hòa An 

giải quyết theo thẩm quyền. Đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

đối với 06 trường hợp với kết quả là không công nhận nội dung khiếu nại vì nội 

dung khiếu nại sai. Ban hành 03 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại vì có 

đơn xin rút khiếu nại. 

5. Về Quốc phòng - An ninh  

 - Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế 

hoạch. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tốt công tác tuyển 

quân năm 2022, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. 

 - Phạm pháp hình sự: xảy 02 vụ (bằng so với tháng trước), gồm 01 vụ cố ý 

gây thương tích; 01 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đã điều tra làm rõ, ra 

Quyết định khởi tố 01 vụ, 10 bị can. 
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- Vi phạm pháp luật đang xác minh: xảy ra 01 vụ cố ý gây thương tích (bằng 

so tháng trước). Công an huyện đang xác minh, làm rõ. 

- Vi phạm pháp luật ở cơ sở: Xảy ra 05 trường hợp (tăng 01 trường hợp so 

tháng trước), gồm: 01 trường hợp đánh bạc, 01 trường hợp báo tin giả, 01 trường 

hợp đột nhập nhầm mục đích trộm cắp tài sản, 01 trường hợp đánh nhau. Hiện 

Công an các xã đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. 

- Tổ chức 106 ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, phát hiện 63 trường 

hợp vi phạm TTATGT, phạt tại chỗ 29 trường hợp với 4,5 triệu, lập biên bản 34 

trường hợp vi phạm, tạm giữ 01 xe ô tô tải, 14 xe mô tô. Ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 28 trường hợp, số tiền 35,525 triệu đồng. Tình hình tai nạn giao 

thông: không xảy ra (bằng so tháng trước). 

- Xảy ra 01 vụ chết người do bệnh lý. Công an đã phối hợp các ngành chức 

năng KNHT, KNTT và bàn giao tử thi cho gia đình mai táng. Hiện đang tiếp tục 

điều tra làm rõ vụ việc. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Bám sát sự chỉ đạo của UBND Tỉnh, của Thường trực Huyện ủy. Trong tháng 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát nhiệm vụ chính trị của 

huyện. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn 

định. Chi trả lương, chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ 

xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được 

kiểm soát. Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa được tăng cường. Chú trọng, tổ 

chức tốt công tác đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo tết vui tươi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. 

Bên cạnh một số kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ trong tháng vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: dịch bệnh Covid -19 tuy được kiểm soát 

nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tâm lý đời sống 

nhân dân; Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công một số dự án còn chậm;... 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3/2022 

1. Về lĩnh vực Kinh tế 

- Tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân chăm sóc các loại cây màu, lúa vụ 

Đông Xuân 2021-2022. Tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh hại lúa và dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai tiêm phòng vắc xin trên 

đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp với Trạm thủy nông kênh Bắc điều tiết nước phục vụ 

sản xuất. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, tăng 

cường công tác phòng cháy rừng. Kiểm tra ngăn chặn tình trạng phá, lấn chiếm đất 

rừng, nhất là vùng giáp ranh. Xử lý kịp thời các trường hợp phá rừng, khai thác, 

đốt than, tập kết, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép và các cơ sở kinh doanh, 

chế biến gỗ. Xây dựng các Kế hoạch quản lý rừng, bảo vệ rừng phát triển rừng, 

quản lý lâm sản và chữa cháy rừng năm 2022. 

- Đôn đốc 02 xã Hòa An, Hòa Trị tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 2021; 03 xã Hòa An, Hòa Quang Bắc, Hòa Quang Nam 

tổ chức Lễ công bố khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn 
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mới năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới giữ vững và 

nâng cao chất lượng 19 tiêu chí theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 

17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số: 530/QĐ-UBND, ngày 

21/3/2018 của UBND tỉnh về ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao. Tăng cường các giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao các tiêu chí 

huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện Kế hoạch số: 113/KH-UBND, ngày 

29/5/2020 của UBND huyện về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2020-

2025 trên địa bàn huyện. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp 

tại các cụm CN-TTCN trên địa bàn huyện.  

- Các chi nhánh ngân hàng triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính 

sách tiền tệ, tín dụng trên địa bàn huyện, tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu, chống thất thu thuế. Tạo 

điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đầu tư nâng cao hiệu 

quả sản xuất, kinh doanh. Tiếp nhận và cấp giấy phép kinh doanh cho hộ kinh 

doanh theo quy định.  

- Chú trọng công tác lập và quản lý theo quy hoạch. Tăng cường kiểm tra và 

xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân, 

công trình xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép quy hoạch và điều chỉnh 

quy hoạch theo quy định; cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, rượu. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, đảm bảo đúng tiến 

độ, đạt chất lượng; Tăng cường theo dõi, giám sát chất lượng công trình, chỉ đạo, 

tháo gỡ những khó khăn, tổ chức thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đôn đốc 

các nhà thầu, quyết toán dự án hoàn thành đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Tập 

trung công tác cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 

nhân dân. Hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai để phục vụ công tác xây dựng cơ bản. 

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý về khoáng sản và môi trường. Tiếp tục triển 

khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, công trình trên địa bàn. 

 2. Về Văn hóa - Xã hội  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Kiểm tra chuyên đề, chuyên môn các 

trường trên địa bàn huyện. Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II. Tiến hành lựa chọn 

sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023. Tham gia cuộc thi khoa học kỷ thuật 

cấp quốc gia. 

- Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền. Tổng kết phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì và đảm bảo thời lượng phát 

sóng tại các đài truyền thanh cơ sở, thông tin kịp thời các nhiệm vụ kinh tế, chính 

trị và hoạt động chỉ đạo, điều hành của huyện như: Việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Ban chấp hành Trung ương; phong trào xây dựng Nông thôn 
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mới; công tác phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân; tuyên truyền về công tác 

phòng, chống dịch Covid -19. 

 - Thực hiện đồng bộ các biện pháp hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch 

bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án về an sinh xã 

hội. Hoàn tất hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp xã hội và giải quyết mai táng phí cho 

đối tượng Bảo trợ xã hội theo quy định. Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối 

với người có công với cách mạng. Quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người lao động tham gia 

chương trình giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động. Khảo sát nhu cầu học nghề 

ở các xã, thị trấn. Tiếp tục thực  hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19.  

- Thực hiện kịp thời các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, ổn định đời 

sống và sản xuất.  

3. Công tác phòng chống dịch Covid - 19 

   - Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động triển khai nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện yêu cầu 5K trong trường học, cơ quan và 

nơi công cộng; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người; sẵn sàng ứng 

phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19, liều bổ sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của ngành 

Y tế, thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

- Chỉ đạo các đơn vị Trường học tổ chức dạy học trực tiếp tại trường phải 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên tổ chức đánh giá 

mức độ an toàn phòng, chống dịch theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 

28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức 

độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và có phương án xử lý khi có trường hợp 

giáo viên, học sinh bị F0.  

- Ngành Y tế tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, vừa tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, vừa đảm bảo công tác 

điều trị COVID-19 an toàn, không để lây chéo trong đơn vị; bảo vệ sức khỏe cho 

nhân viên y tế và luôn sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch ở cấp độ cao. 

4. Công tác nội vụ; cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ công 

chức trong cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ 

năng lực cán bộ công chức, thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, điều động cán bộ, công chức nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 91, 92-

KH/HU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục nâng cao hiệu 

quả cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và cơ 
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chế “một cửa liên thông” tại huyện và các xã, thị trấn. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là 

trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nhất là giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị 

số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 20/CT-

UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động của 02 tổ kiểm tra 

cải cách hành chính và tổ kiểm tra công vụ. Thực hiện tốt việc gửi thư chúc 

mừng, thư chia buồn và thư xin lỗi theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 

16/3/2017 của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; 

biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các 

phong trào thi đua đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý cho người dân, quản lý hộ tịch. Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Tiếp tục tổ chức thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Hòa Quang 

Nam trong việc tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý tài chính trong các năm 2019,2020. 

Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị phản ánh của công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư còn tồn đọng.  

5. Về Quốc phòng - an ninh 

  - Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác, 

bảo vệ an toàn các mục tiêu, trọng điểm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội. Tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch. 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh các biện 

pháp phòng chống cháy, nổ; kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Tăng 

cường tuần tra kiểm soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an 

ninh, trật tự ngay tại cơ sở; Phối hợp các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển 

khai các biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện. Đảm 

bảo ANTT Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện và Lễ dâng hương Đền thờ 

Danh nhân Lương Văn Chánh. 

Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 

02/2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022. Yêu cầu Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện ngay từ 

những ngày đầu năm để đạt hiệu quả cao nhất./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- TT. Huyện ủy (báo cáo); 
- CT, các PCT.UBND; 
- Các PCVP HĐND-UBND huyện; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Công Thạch 
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