
ỦY BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN PHÚ HÒA 

Số: 83 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Hòa, ngày 16 tháng     năm 2022 
 

 

 BÁO CÁO 

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

Quý I/2022 và những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 
 
 

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRỌNG TÂM CỦA 

UBND HUYỆN  

Quý I/2022, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, 

đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả 

những nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Đã ban hành 1.923 văn bản chỉ đạo các phòng 

ban, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh. Một số nhiệm vụ lớn có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, 

UBND huyện đã phân công cụ thể từng thành viên UBND huyện phối hợp các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phát 

huy trách nhiệm từng thành viên UBND huyện.  

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

1.  Về lĩnh vực Kinh tế 

 - Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện đến nay là 6.979 ha, tăng 

0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây lương thực có hạt gieo trồng 

5.560 ha, bằng 99,9% so cùng kỳ. Lúa vụ Đông Xuân gieo sạ 5.363 ha bằng 99,8% 

so cùng kỳ, đang giai đoạn trỗ đến chín sữa. Qua kiểm tra phát hiện một số sâu bệnh 

gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ gây hại 17,5 ha, sâu năng gây hại 0,5 ha, bọ xít đen gây 

hại 5 ha, bệnh đạo ôn gây hại 8 ha, rầy lưng trắng gây hại 2 ha… ngành chức năng đã 

hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời. 

- Gieo trồng và chăm sóc một số cây trồng khác như: Ngô 197 ha tăng 1%; sắn 

372 ha tăng 0,5%; rau các loại 435 ha bằng 100%; mía 420 ha tăng 5%; đậu các loại 

70 ha tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. 

- Tiếp tục duy trì phát triển ổn định chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm1. Kiểm tra mô 

hình nuôi lươn không bùn theo chuỗi giá trị sau 5 tháng nuôi tỉ lệ sống của lươn đạt 

92%, trọng lượng bình quân 20 con/kg; mô hình chăn nuôi heo nái sinh sản an toàn 

dịch bệnh với số lượng 30 con heo nái giống, sau 9,5 tháng nuôi số lượng heo còn 

sống 24 con, đã phối giống 21/24 con heo nái, heo đã đẻ lứa một 4/24 con. Triển khai 

công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt I/2022: Tiêm vắc xin LMLM được 

1.125 con; Vắc xin Tụ huyết trùng tiêm được 800 con; Vắc xin Viêm da nổi cục tiêm 

được 4.150 con. Tiêm vắc xin dại được 855 con. 

- Do ảnh hưởng mưa lớn từ đêm 30/3 đến sáng ngày 01/4/2022 đã làm đổ ngã, 

ngập nước 3.936 ha/5.363 ha diện tích lúa vụ Đông - Xuân, 33 ha rau màu, 07 ha 

mía, sắn mới trồng. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 82,87 tỷ đồng. 

                                                           
1 Tổng đàn trâu, bò ước hiện có 27.525 con bằng 99,15%, trong đó đàn bò 25.135 con bằng 99,15%; đàn lợn 12.840 con tăng 1,1%; đàn gia cầm 
khoảng 694 ngàn con tăng 0,1%, trong đó đàn gà 527 ngàn con tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước. 
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 - Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 

năm 2022. Tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, công tác quản lý và bảo vệ rừng. Tiếp 

tục hướng dẫn nhân dân chăm sóc rừng trồng với diện tích khoảng 950 ha, độ che phủ 

rừng 36,1%. Tổ chức 17 đợt tuần tra, kiểm tra rừng giáp ranh tại các xã: Hòa Hội, Hòa 

Quang Nam, Hòa Quang Bắc và Công ty TNHH MTV Bảo Châu. Phát hiện, xử lý 02 vụ 

vi phạm về hành vi tàng trữ lâm sản trái phép; Lâm sản tịch thu: 260kg than hầm, 02 cá 

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

Sản lượng gỗ khai thác được 280m3/4ha. 

- Các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục thực hiện các giải pháp giữ vững và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức Lễ công bố xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 cho 02 xã Hòa Trị và Hòa An. Phối hợp Văn 

phòng Điều phối NTM tỉnh kiểm tra, rà soát đối với xã đăng ký xây dựng nông thôn 

mới nâng cao; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới năm 

2022. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện để Văn phòng 

điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

đối với xã Hòa Định Đông theo Quyết định: 530/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên. 

Tiếp tục tăng cường các giải pháp giữ vững các tiêu chí huyện nông thôn mới. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) quý I/2022 đạt 433,7 tỷ 

đồng bằng 93,3% so cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng đạt 3,26 tỷ đồng 

bằng 97,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 301,9 tỷ đồng tăng 0,2%; sản xuất 

điện, nước đá đạt 128,5 tỷ đồng bằng 80,3% so cùng kỳ năm trước.  

 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong quý I/2022 đạt 477,9 tăng 0,1%; doanh thu dịch 

vụ, lưu trú ăn uống đạt 70,7 tỷ đồng tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa đảm 

bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, nhất là trong dịp lễ, 

tết. Dịch vụ vận tải dần khôi phục, hoạt động đảm bảo và đáp ứng nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa, hành khách trên địa bàn. Khối lượng vận chuyển hàng hóa quý I/2022 đạt 

321,6 ngàn tấn, bằng 94,7%; vận chuyển hành khách đạt 20,1 ngàn lượt người bằng 

32,3%; tổng doanh thu đạt 62,8 tỷ đồng bằng 82,1% so với cùng kỳ năm trước. 

 - Trong quý đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 152 hộ với tổng vốn 

28,003 tỷ đồng. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm và hành chính thương 

mại các xã, thị trấn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Kết quả đoàn đã kiểm tra 

34 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phát hiện 3 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa 

hết hạn sử dụng đã chuyển giao hồ sơ cho UBND các xã xử lý. 

 - 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 427,6 tỷ đồng đạt 89%, tổng dư nợ cho vay là 621 tỷ đồng đạt 

91% so kế hoạch. Tổng dư nợ nguồn vốn vay các chương trình của Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện đến nay là 378,646 tỷ đồng, đạt 99,19% kế hoạch, nợ quá hạn 613 

triệu đồng, chiếm 0,16%. 

 - Tập trung chỉ đạo đốc thu ngân sách ngay từ đầu năm, tổng thu ngân sách quý 

I/2022 đạt 64,056 tỷ đồng, đạt 31,6% dự toán tỉnh giao, 23,1% dự toán huyện giao, tăng 

252,1% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách là 118,536 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán tỉnh 

giao, 19,6% dự toán huyện giao, giảm 6,6% so với cùng kỳ.  
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- Xây dựng kế hoạch vốn, giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường kiểm 

tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo chất 

lượng. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý quý I/2022 đạt 26,8 tỷ đồng bằng 70,7% so cùng kỳ năm trước. Đã triển khai 

thi công 24 công trình, trong đó nghiệm thu đưa vào sử dụng 09 công trình2, hiện 

đang thi công 15 công trình3 và lập thủ tục chuẩn bị đầu tư 29 công trình, dự án4. Giải 

ngân vốn đạt 5,63% so với kế hoạch vốn, 22,38% so với vốn cấp. 

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho 22 trường hợp, với diện tích sàn 5.812,11 m2. 

Triển khai sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông trên các tuyến đường; sữa 

chữa các tuyến đường hư hỏng; Xây dựng lưới điện chiếu sáng từ cầu A Sử đến nhà 

ông Nguyễn Chín xã Hòa Định Đông; lắp mới và sửa chữa đèn trang trí phục vụ Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022, … với tổng kinh phí: 1,895 tỷ đồng.  

 - Trong quý đã cấp được 108 giấy CNQSD đất, diện tích 2,68 ha đạt 30,85% 

kế hoạch năm, trong đó Đất ở đô thị: 11 giấy, diện tích 0,16 ha; Đất ở nông thôn: 97 

giấy, diện tích 2,52 ha. Lũy kế đến nay đã cấp được 19.364 giấy chứng nhận với diện 

tích 392,35 ha/359,82 ha đạt 109,4% diện tích đủ điều kiện cần cấp. Phối hợp đơn vị 

tư vấn thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên – Môi trường thẩm định. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản và tài nguyên 

nước trên địa bàn huyện năm 2022. Hoàn tất hồ sơ công khai kết quả thực hiện kiểm 

kê điện tích đất đai năm 2019 theo quy định. Tăng cường thu gom rác thải trên các 

tuyến đường và các điểm trung chuyển theo quy định; tổng khối lượng rác thu gom 

trong quý ước thực hiện 2.800 tấn. 

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

chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 07 công trình, dự án5; đang triển khai 

kiểm kê 02 dự án6; lập phương án bồi thường đối với 09 dự án7. Tổ chức bán đấu giá 

                                                           
2 Gồm: Nạo vét hệ thống thoát nước khu 13ha Đông Phước Hòa An; Nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Trị 1; Nâng cấp đường bê tông nội đồng Gò Thế xã 
Hòa An; Nâng cấp đường vào kho Gò Duối, đội 8, thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị; Lưới điện chiếu sáng công cộng dọc QL25 xã Hòa Định Tây (đoạn từ nhà ông 

Xuân đến Suối Bà Lượng); Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Phú Hòa (giai đoạn 1); Sửa chữa cầu trên tuyến đường công nghiệp Đồng Din; 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). 
3 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 ĐH26; Công trình Bể 

bơi trường tiểu học Hòa Trị 1; Công trình Sửa chữa đường ĐH22 (Đoạn từ cây xăng Hòa Quang Nam đến ĐH22B và đoạn từ trên ĐH28 đến ĐH 26). 

4 Gồm: Trường THCS Hòa Định Đông; Trường THCS Hòa Quang; 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; Sửa chữa, gia cố mái taluy đường ĐH22 (đoạn từ cống 

Hộp Bà Bông đến đài liệt sĩ Hòa Quang Bắc); Sửa chữa mặt đường, mái taluy cầu Đồng Hòa đường ĐH29 ảnh hưởng của lũ lụt năm 2021; Sửa chữa 

mặt đường, gia cố mái taluy đường ĐH25 ảnh hưởng của lũ lụt năm 2021; Sửa chữa cầu Quán Hạnh, xã Hoà Trị; Khép kín KDC đối diện trường Trần 
Quốc Tuấn và Sửa chữa cầu Ké xã Hòa Định Tây; Khép kín khu dân cư phía Nam An Thịnh thuộc khu đất O27 (đồ án quy hoạch Bắc Sông Ba) và 

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); Sửa chữa đường D5; Sửa chữa đường vào cụm công nghiệp Hòa An (Đoạn từ QL25 đến 
ĐH21); Sửa chữa cầu Miễu thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị; 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); Khép kín khu dân cư NLK4 (giai đoạn 2); Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến từ G38-G37; Sửa chữa cầu 
gần mộ liệt sỹ xã Hòa Trị; Sửa chữa cầu Quán Hạnh, xã Hoà Trị; Sửa chữa cầu ông Trế, xã Hòa Thắng; Hệ thống xử lý nước thải thị trấn; Xây dựng bãi rác 

thải rắn đang xác định vị trí đầu tư xây dựng; Đường giao thông Hòa Quang Bắc - Hòa Quang Nam (đoạn Hòa Định Đông - Thị trấn Phú Hòa) và Hạng 

mục: Cống hộp qua kênh Chính Bắc thuộc dự án: Đường nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến đường D5. 

5 Gồm: Tuyến đường dây 220kv đấu nối Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội, qua 03 xã: Hòa Hội, Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc huyện Phú Hòa; 

Cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL25 đoạn qua xã Hòa An, thị trấn, Hòa Hội; Trạm biến áp 110kv Phú Hòa đấu nối tại xã  Hòa Quang Bắc, 
Hòa Quang Nam, Hòa Định Đông và thị trấn Phú Hòa (đoạn qua thị trấn Phú Hòa- đợt 1); Trường THPT Trần Bình Trọng, huyện Phú Hòa; 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); Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Fam- Phú Yên. 

6 Đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1); hạng mục hạ kỹ thuật . 

7 Trung tâm thương mại TM1 (chợ Bầu Đục mới); Cầu qua kênh chính Bắc và đường dẫn vào trục Đông Tây thị trấn; Trường THPT Trần Bình 

Trọng, huyện Phú Hòa; Đường nội thị thị trấn Phú Hòa; Tuyến đường D5;  Trạm biến áp 110kv Phú Hòa đấu nối tại xã Hòa Quang Bắc, Hòa 
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quyền sử dụng đất 61 lô, đã bán được 37 lô, tổng số tiền bán đấu giá thành 23,966 tỷ 

đồng, tăng 267,914 triệu đồng so với giá khởi điểm. 

2. Về lĩnh vực Văn hóa - xã hội  

- Tổ chức Sơ kết học kì I và triển khai nhiệm vụ học kì II năm học 2020-2021; 

Tham gia Hội thảo tài liệu Giáo dục địa phương Phú Yên lớp 3 năm học 2022-2023; 

Tham gia cuộc thi khoa học kỷ thuật cấp tỉnh khối THCS; tổ chức cuộc thi học sinh giỏi 

lớp 9 cấp huyện. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ 

đạo của các cấp. Triển khai tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến cấp Mầm 

non, phổ thông từ ngày 14/02/2022. 

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

sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện, hoạt động nổi bật của địa phương như: các 

hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân trên địa bàn huyện gắn với các hoạt động kỷ 

niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); kỷ 

niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Phú Hòa (04/3/2002-04/3/2022); 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; công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nhất là phòng 

chống dịch bệnh Covid-19... Kịp thời đưa tin phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh của huyện. Trong quý I/2022 đã phát 835 tin, 103 bài, phỏng 

vấn, thực hiện 05 Chương trình phát thanh đặc biệt Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm 

Dần 2022 với thời lượng phát sóng 405 giờ; Trang thông tin điện tử huyện đã đăng 

84 tin, bài và 307 hình ảnh; Cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đưa 35 

tin phản ánh các hoạt động nổi bật của huyện. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 

năm ngày thành lập huyện Phú Hòa (04/3/2002-04/3/2022); Lễ đón nhận bằng di tích 

cấp tỉnh đối với di tích lịch sử văn hóa Lẫm Đông Bình, Lẫm Phú Ân, xã Hòa An và 

Miếu Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam. Tổ chức sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tổ 

chức các giải thể thao trong chương trình Đại hội TDTT huyện lần thứ V năm 2022. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. 

- Đội Kiểm tra liên ngành 814 huyện Phú Hòa tổ chức đợt kiểm tra định kỳ, 

kiểm tra tất cả các điểm kinh doanh karaoke, điểm lưu trú đều đảm bảo điều kiện 

hoạt động, qua đó Đội đã tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thực hiện các 

biện pháp 5K về công tác phòng chống Coivd-19 đảm bảo theo quy định; kiểm tra 

các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy 

hiểm cho trẻ em bị cấm trên địa bàn huyện trong dịp trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 tại các chợ, các cửa hàng chưa phát hiện vi phạm. 

- Thực hiện tốt công tác khám và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đã tổ chức 

khám, chữa bệnh 15.347 lượt người đạt 19,18% so với kế hoạch được giao, giảm 

15,77% so với cùng kỳ. Tiếp nhận và điều trị 94 ca bệnh sốt xuất huyết Dengue (tăng 

64,9% so cùng kỳ), có 02 ổ dịch tại thôn Phú Sen Đông xã Hòa Định Tây và thôn 

Mậu Lâm Nam xã Hòa Quang Nam, đã tiến hành phun hóa chất xử lý ổ dịch 02 lần, 

với 1.140 lượt hộ, 08 lít hóa chất. Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ 

các loại vắc xin đạt 18,15%, tăng 11,08% so cùng kỳ. 

                                                                                                                                                                                                
Quang Nam, Hòa Định Đông và thị trấn Phú Hòa; Đường ĐH25 (đoạn từ đường ĐH27 đến kè Phong Niên); Nâng cấp, mở rộng khu dân cư  

Thành Hồ trung tâm thị trấn Phú Hòa; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 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 (giai đoạn 2) ; 
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- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93,81%; Tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 

16,32; tỷ lệ lao động tham gia BHTN đạt 11,39%. 

- Đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên 

địa bàn. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Phê duyệt phương án đào 

tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông 

nghiệp để thực hiện 03 dự án8. Quyết định trợ cấp, điều chỉnh trợ cấp, thôi hưởng trợ 

cấp, mai táng phí cho 319 đối tượng9 theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Thăm tặng quà tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 

đối tượng chính sách tiêu biểu, hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặt 

biệt khó khăn... với 6.221 suất quà, tổng số tiền 2,204 tỷ đồng. Cấp phát 212,055 tấn gạo 

cho 14.137 khẩu thiếu đói do thiên tai, lũ lụt, trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần và 

giáp hạt đầu năm 2022. Triển khai rà soát nhà ở người có công, nhà ở tạm hộ nghèo và 

lập danh sách đối tượng người có công điều dưỡng năm 2022. 

- 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 

3.321 đối tượng, với số tiền 3,457 tỷ đồng; lũy kế đã thực hiện cho 8.232 đối tượng, 

với số tiền 10,863 tỷ đồng10. 

- 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. Tổ chức gặp 

mặt chúc Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện. 

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 quý: 

435 tin, 09 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 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 2.260 F0, truy vết 3.325 F1, cách ly tập trung 0 trường 

hợp, cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 3.365 trường hợp, thực hiện tiêm 31,475 liều vắc xin 

cho người trên 18 tuổi và 8,766 liều cho đối tường 12- dưới 18 tuổi. Lũy kế đến ngày 

                                                           
8 Gồm: Dự án: Cầu qua kênh Chính Bắc và đường dẫn vào trục Đông –Tây thị trấn (Đợt 1); Dự án: Đường DH 25 (Đoạn từ đường DH 27 đến Kè 

Phong Niên) (Đợt 1); Dự án: Khu trung tâm thương mại TM1 (Chợ Bầu Đục mới) (Đợt 1) 
9 Trong đó: Quyết định trợ cấp: có 38 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên; 03 người đơn thân nghèo nuôi con nhỏ; 73 đối tượng NKT; 21 hộ gia đình chăm sóc 

NKT đặc biệt nặng; điều chỉnh cho 15 đối tượng NKT; thôi hưởng cho 45 đối tượng NCT từ đủ 80 tuổi trở lên, 38 đối tượng NKT và 13 hộ gia đình 

chăm sóc NKT đặc biệt nặng; hỗ trợ chi phí mai táng phí cho 36 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên và 37 NKT. 
10 Cụ thể: Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng F1: 2.342 người với số tiền: 2.230.680.000 đồng, lũy kế: 2.988 người với số tiền 2.856.840.000 đồng; Hỗ trợ 

tiền ăn cho đối tượng F0: 217 người với số tiền 189.080.000 đồng, lũy kế : 845 người với số tiền 756.000.000 đồng; Hỗ trợ thêm cho trẻ em, người 

cao tuổi, người khuyết tật thuộc đối tượng F1,F0: 628 người với số tiền 628.000.000 đồng, lũy kế 628 người với số tiền 561.0000.000 đồng; Hộ kinh 

doanh: 125 hộ với số tiền 375.000.000 đồng, lũy kế 270 hộ, với số tiền: 774.000.000 đồn; Lao động tự do: 1.100 người, với số tiền 1.612.658.000đ, 

lũy kế : 4.178 người với sô tiền: 5.915408.000 đồng; Số lao động tạm hoãn HĐLĐ nghỉ việc không hưởng lương: 9 người, với số tiền 34.680.000 

đồng, lũy kế 912 người với số tiền 2.274.000.000 đồng (lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi 377 người, phụ nữ đang mang thai: 37 người); Lao 
động ngừng việc: 0 người, lũy kế 29 người với số tiền 29.000.000 đồng. 
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31/3/2022 đã triển khai 41 đợt. Người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 01: 71.117/71.196 người 

(đạt 99,9%), tiêm mũi 02: 68.715/71.117 (đạt 96,7%), tiêm mũi 03: 33.150/68.715 (đạt 

48,24%). Trẻ 12- dưới 18 tuổi đã tiêm  mũi 01: 9.036, tiêm mũi 02: 8.731. 

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. Thực hiện tốt công tác 

tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. 

Giao chỉ tiêu biên chế công chức và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, Hội 

đặc thù năm 2022. Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 03 trường hợp11; biệt phái 02 Công 

chức12; Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, các khoản phụ cấp cho 434 trường 

hợp. Cử 13 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dường QLNN ngạch chuyên viên chính. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; 

kiểm tra công tác Cải cách hành chính, công tác Nội vụ và năm 2022. 

- Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện chặt chẽ. Tổ chức tổng kết khối 

thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2021. Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022, quyết định khen thưởng 625 

trường hợp13. Trình UBND tỉnh khen thưởng cờ thi đua xuất sắc cho 04 tập thể, tập 

thể lao động xuất sắc: 04 tập thể, Bằng khen UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá 

nhân; tặng Bằng khen đối 05 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ 

niệm 20 năm thành lập huyện (2002-2022). 

- Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt; trong quý bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 1.549 hồ sơ, trong đó có 329 hồ sơ được 

tiếp nhận trực tuyến. Đã giải quyết và trả kết quả 1.353 hồ sơ, trong đó có 29  hồ sơ giải 

quyết quá hạn và đã có thư xin lỗi, hồ sơ đang giải quyết 125 hồ sơ ở lĩnh vực đất đai (110 

hồ sơ chưa đến hạn và 15 hồ sơ đã quá hạn nhưng chưa giải quyết, hồ sơ trễ hạn vì lý do 

còn gặp khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất). 

- Tổ chức 02 kỳ tiếp công dân với 06 lượt, 06 vụ việc (giảm 04 kỳ, 15 lượt, 9 vụ 

việc so cùng kỳ) và đã giải quyết theo quy định. Trong quý đã tiếp nhận 11 đơn thư khiếu 

nại (giảm 11 đơn so cùng kỳ), trong đó 08 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (giảm 02 đơn 

so cùng kỳ), đã giải quyết 02/08 đạt tỷ lệ 25%; 03 đơn không thuộc thẩm quyền giải 

quyết (giảm 09 đơn so cùng kỳ), đã giải quyết 01/03 đơn đạt tỷ lệ 33,3%. 

5. Về Quốc phòng - an ninh  

 - Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổng kết nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự địa phương năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 

địa phương năm 2022. Tổ chức giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu. 

 - Về trật tự xã hội: Xảy ra 03 vụ, (giảm 06 vụ so cùng kỳ). Đã điều tra làm rõ 

02/03 vụ - 11 đối tượng, đạt tỷ lệ 66,67%. Ngoài ra còn 06 vụ vi phạm pháp luật đang 

xác minh đã điều tra làm rõ 06/06 vụ. 

 - Tội phạm về kinh tế, tham nhũng: không xảy ra (bằng so cùng kỳ). 

 - Tội phạm về môi trường: không xảy ra (bằng so với cùng kỳ). 

- Vi phạm pháp luật về ma túy: xảy ra 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy 

(bằng so cùng kỳ), điều tra làm rõ 01/01 vụ - 01 đối tượng. 
                                                           
13.  Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hòa Định Tây và Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hòa Hội; 01 Phó GĐ Trung tâm học tập cộng đồng xã Hòa Trị. 
14.  01 Công chức Phòng  Nội vụ và 01 công chức phòng Kinh tế và hà tầng huyện hỗ trợ công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

13 Gồm: 30 tập thể lao động tiên tiến, 01 đơn vị tiên tiến, 186 lao động tiên tiến, 65 chiến sĩ tiên tiến, 29 chiến sĩ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 51 tập 

thể và 154 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 và 50 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 
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- Tổ chức 275 lượt tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện 153 trường hợp vi 

phạm, phạt tại chỗ 32 trường hợp với số tiền 4,95 triệu, lập biên bản 121 trường hợp, 

xử phạt vi phạm hành chính 79 trường hợp, phạt tiền 93,9 triệu đồng, tước quyền sử 

dụng GPLX 04 trường hợp, tạm giữ 03 xe ô tô và 51 xe mô tô, xe máy. Xảy ra 03 vụ 

tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người, bị thương 02 người, thiệt hại tài 

sản khoảng 03 triệu đồng (giảm 03 vụ, 04 người bị thương và bằng số người chết so 

cùng kỳ). Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. 

- Xảy ra 05 vụ chết người14. Công an huyện đã phối hợp các ngành chức năng 

tiến hành KNHT, KNTT và bàn giao thi thể để gia đình mai táng. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Bám sát sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và Huyện ủy, các đơn vị, địa phương đã 

chủ động triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh ngay từ những ngày đầu năm. Trong quý đã tập trung tổ chức tốt các 

hoạt động đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, công tác chuẩn bị cho đến tổ 

chức các hoạt động đón Tết được đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Kiểm tra, 

kiểm soát giá cả, thị trường được tăng cường. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, 

chính sách cho các đối tượng, đảm bảo tất cả các hộ gia đình trên địa bàn huyện đều 

đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, không có trường hợp 

thiếu ăn trong dịp Tết. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, 

không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 

năm ngày thành lập huyện Phú Hòa (04/3/2002-04/3/2022). An ninh chính trị nội bộ, 

an ninh nông thôn trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định. Tổ chức giao 

quân đảm bảo an toàn, đạt 100% chỉ tiêu giao. Ngay từ những ngày đầu năm các 

phòng, ban, đơn vị đã quán triệt, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển 

khai thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. 

* Hạn chế, khuyết điểm: 

Bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, còn có những khó khăn, thách thức như: 

tình hình dịch bệnh Covid-19 tuy được kiểm soát nhưng sau Tết nguyên đán số ca lây 

nhiễm có chiều hướng gia tăng, thời tiết diễn biến thất thường nhất là đợt áp thấp vừa 

qua đã làm 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;... 

* Nguyên nhân: 

 Những hạn chế khuyết điểm trên có phần nguyên nhân khách quan là do tác 

động không thuận lợi từ thời tiết, tình hình của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp, trong dịp Tết nguyên đán các hoạt động du lịch, các dịch vụ vui chơi giải trí diễn 

ra nhộn nhịp nên sau Tết số ca lây nhiễm Covid-1 có chiều hướng gia tăng… nhưng 

chủ yếu là do các nguyên nhân chủ quan sau: 

 + Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong việc quản lý 

đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất còn thiếu chủ động, chưa 

mang lại hiệu quả, trách nhiệm chưa cao. 

+ Công tác chỉ đạo chưa nhất quán ngay từ ban đầu trong công tác xác định 

nguồn gốc đất của các địa phương nên việc đền bù, áp giá bồi thường chưa phù hợp. 

 

                                                           
14 01 vụ chết do treo cổ tự tử, 01 vụ chết do ngạt nước, 02 vụ chết do bệnh lý, 01 vụ chết do điện giật 
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III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2022 

1. Về lĩnh vực Kinh tế 

- Tập trung khắc phục hậu quả sau đợt áp thấp nhiệt đới; chăm sóc các loại cây 

màu; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm chủ động phòng, 

chống kịp thời không để lây lan trên diện rộng. Phối hợp với Trạm thủy nông kênh 

Bắc điều tiết nước sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. Phối hợp với các phòng ban 

và địa phương tổ chức thăm đồng gặt điểm ước tính năng suất thu hoạch lúa vụ 

Đông Xuân 2021-2022. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất trên cây 

lúa Hè Thu 2021, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác cày ải. 

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

chữa 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 Kế 

hoạch trồng rừng theo Đề án 15 triệu cây xanh của tỉnh, tập huấn công tác bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022. 

- Giữ vững các tiêu chí huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao. Đôn đốc xã Hoà Định Đông đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Phê duyệt Quyết định danh sách khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới năm 2022.  

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

cụm CN-TTCN trên địa bàn huyện. Phối hợp với Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp đầu tư vào cụm CN Ngọc Sơn Đông, cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa.  

- 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 ngay từ 

những tháng đầu năm 2022. 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 xử lý 

các trường hợp vi phạm xây dựng. Tổ chức giao ban hàng quý để triển khai và chỉ 

đạo xử lý kịp thời các vấn đề về 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. Lập thủ tục đầu tư, 

triển khai thi công các công trình theo kế hoạch năm 2022. 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. Rà soát các dự án bồi 

thường còn chưa hoàn thành đôn đốc thực hiện dứt điểm để bàn giao cho đơn vị thi công. 
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 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. 

- Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các 

hoạt động nổi bật của đất nước, địa phương 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, nhất là chuyên đề năm 2022 “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ 

thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị 

vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; phong trào 

xây dựng Nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân... 

- 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. Quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tổ chức đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn năm 2022. 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.  

- 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 
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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 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. Tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. 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, bảo vệ an toàn các khu vực 

mục tiêu đảm nhiệm. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng 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. 

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

I/2022; chương trình công tác Quý II/2022 của UBND huyện Phú Hòa./. 

 

  

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Phó Chánh văn phòng; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- 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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