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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,
ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Năm 2022 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025.
Ngay từ đầu năm, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 10/12/2021 của
Huyện ủy, Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện,
UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND
huyện, ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2022; đồng thời ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Được
sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị;
sự điều hành quyết liệt, có hiệu quả của UBND huyện, sự chủ động tích cực của
các cơ quan, đơn vị, địa phương; bên cạnh đó tình hình dịch bệnh Covid-19 đến
nay cơ bản đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất dần đi vào ổn định nên tình
hình kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt
được những kết quả khả quan (Có biểu kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu
kèm theo)
I. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
Trong 6 tháng năm 2022, UBND huyện chỉ đạo vận hành 02 khu điều trị
F0 thể nhẹ (tầng 3) tại Nhà đa năng - Trạm Y tế Bình Đào và Trạm Y tế Bình
Phục, đến hết Quý I/2022 đã giải thể bàn giao cho địa phương quản lý; 01 khu
điều trị F0 thể vừa (tầng 2) tại Trung tâm Y tế huyện. Tổng số ca dương tính từ
khi phát hiện dịch trên địa bàn huyện Thăng Bình đến nay là 25.206 (trong đó:
số ca đã được giám sát, CLYT: 2.041, số ca ghi nhận tại cộng đồng: 23.165); số
F0 điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng và
thể vừa: 1.136; có 26.311 trường hợp điều trị tại nhà (trong đó đã hoàn thành
điều trị 23.688).
Kết quả tiêm chủng phòng Covid-19 cho đối tượng trên 18 tuổi: mũi 1
tiêm được 130.044, đạt 101,3%; mũi 2 tiêm được 126.798, đạt 98,8%; mũi 3
tiêm được 98.889, đạt 77%; mũi 4 tiêm được 277, tỷ lệ 0,2%. Kết quả tiêm cho
trẻ từ 12 - 17 tuổi: mũi 1 tiêm được 13.815, đạt 101,3%; mũi 2 tiêm được
13.641, đạt 99,7%. Kết quả tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: mũi 1 tiêm được
2.069, đạt 16,2%.
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Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số
45/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số
2056/QĐ-UBND ngày 24/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người
lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng
đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan
cho các đối tượng cách ly tập trung.
II. Trên lĩnh vực kinh tế
Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế (giá so sánh 2010) ước tính 6
tháng đầu năm 2022 đạt 5.624 tỷ đồng, tăng 6,64% so cùng kỳ năm 2021, đạt
52,02% so kế hoạch năm đã đề ra. Trong mức tăng trưởng chung toàn huyện,
khu vực nông lâm thủy sản giảm 2,21%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
5,6%; khu vực thương mại và dịch vụ tăng 14,62%.
Cơ cấu các ngành kinh tế 6 tháng đầu năm: Khu vực nông, lâm nghiệp và
thủy sản chiếm 19,16%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 44,58%; khu
vực thương mại - dịch vụ chiếm 36,26%.
1. Nông – lâm – thủy sản
- Trồng trọt: Đầu vụ Đông Xuân 2021-2022, tình hình thời tiết diễn biến
phức tạp do thời tiết rét, lạnh kéo dài, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển
chậm, cuối vụ mưa lớn gây đổ ngã, ngập úng làm hư hại nhiều diện tích; bên
cạnh đó sâu bệnh hại phát triển gây ảnh hưởng lớn đến năng suất; diện tích gieo
sạ cây lúa là 8.549,11 ha; trong đó: lúa nước trời: 702,5 ha, lúa chủ động nước
7.846,6 ha. Năng suất bình quân đạt 51,7 tạ/ha (Trong đó: lúa nước trời 44,7
tạ/ha, lúa chủ động nước: 52,3tạ/ha), năng suất thấp hơn với cùng kỳ năm trước
11,38 tạ /ha. Các loại cây trồng ngắn ngày khác được gieo trồng, thu hoạch thu
kế hoạch nhưng đa số năng suất thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 1.
- Chăn nuôi: Dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Tái phát tại 13
xã (Bình Trung, Bình Trị, Bình Phục, Bình Nguyên, Bình Sa, Bình Minh, Bình
Dương, Bình Nam, Bình Đào), đến nay có 9 xã đã đủ điều kiện công bố hết dịch
(Bình Trung, Bình Trị, Bình Phục, Bình Nguyên, Bình Sa, Bình Minh, Bình Nam,
Bình Dương, Bình Đào) số lượng lợn mắc bệnh, chết phải tiêu hủy (01/01/2022 14/6/2022): 886con; Tổng trọng lượng tiêu hủy: 74.534 kg.
Cụ thể:
b. Cây ngô: Diện tích sản xuất: 210 ha, cơ cấu giống gồm: PAC339, PAC999, Năng suất bình quân đạt
48,9 tạ/ha, thấp hơn cùng kỳ năm trước 6,6 tạ/ha.
c. Cây lạc: Diện tích sản xuất: 1820 ha, cơ cấu giống gồm: Lạc Sẻ Tây nguyên, Địa phương, L14, L23.
Năng suất bình quân ước đạt 18,8 tạ/ha, Thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 3,2 tạ/ha.
d. Khoai lang: Diện tích sản xuất: 300 ha, cơ cấu giống gồm: Đà Nẵng, Trùi sa, Dâu, Năng suất ước đạt
8-10 tấn/ha. Thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm.
e. Cây sắn: Diện tích sản xuất: 642 ha, cơ cấu giống gồm: KM94, Bún xanh... NS BQ ước đạt 150 tạ/ha.
f. Rau đậu (thực phẩm) các loại: Diện tích sản xuất: 435ha, trong đó: Rau các loại: 312 ha; NS BQ: 150
tạ/ha tăng so với cùng kỳ năm trước.
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Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò (VDNC): Tái phát tại 9 xã (Bình Triều,
Bình Sa, Bình Hải, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Định Nam, Bình Chánh, Bình
Lãnh, Bình Chánh). Tổng số bò mắc bệnh từ ngày 18/03/2022 đến ngày
14/6/2022 là 166 con, trong đó số bò chết, tiêu hủy: 25 con với tổng trọng lượng
tiêu hủy: 1.693 kg trên tổng số địa phương có dịch.
Công tác tiêm phòng: Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày
10/01/2022 của UBND huyện Thăng Bình về Phòng chống dịch bệnh động vật;
đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản năm 2022. Đã triển khai tiêm
phòng đợt 1/2022.
Trước tình hình dịch bệnh ngày càng tái phát trên diện rộng, UBND
huyện đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10/01/2022 về phòng
chống dịch bệnh động vật; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
năm 2022 và đã triển khai tiêm phòng đợt 01/2022 2. Bên cạnh đó, UBND huyện
còn ban hành Kế hoạch số 666/KH-UBND ngày 19/4/2022 về triển khai tháng
vệ sinh, tiêu độc trên toàn huyện, đã tiếp nhận và phân bổ 1.320 lít hóa chất tiêu
độc môi trường cho các địa phương thực hiện. Do tình hình dịch bệnh ở lợn tái
phát liên tục và kéo dài nên việc giết mổ và công tác kiểm soát giết mổ gia súc
hoạt động cầm chừng tại các địa phương.
- Thuỷ sản: Thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho các hoạt động khai thác,
nuôi trồng thủy sản, cùng với các chính sách hỗ trợ ngư dân tiếp tục được thực
hiện có hiệu quả; dịch vụ hậu cần nghề cá, tổ hợp tác khai thác thủy sản trên
biển phát triển; nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thủy sản tăng cao, được giá,
nhiều tàu thuyền yên tâm bám biển, nhất là tàu khai thác xa bờ, sản lượng khai
thác đạt khá. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt 8.978 tấn
(Tăng 1,88%; tăng 166 tấn so với cùng kỳ năm 2021); sản lượng thủy sản khai
thác biển ước đạt 7.056 tấn (Tăng 1,54%), chiếm 78,6% trong tổng sản lượng,
còn lại 21,4% là sản lượng thủy sản nuôi trồng.
- Lâm nghiệp: Thực hiện công tác chăm sóc rừng trồng, giao khoán
khoanh nuôi bảo vệ rừng theo kế hoạch 3. Đăng ký diện tích trồng rừng gỗ lớn
50 ha tại các xã vùng Tây. Thực hiện hỗ trợ kinh phí trồng rừng gỗ lớn năm
2021 cho các hộ dân theo Quyết định 14/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Nghị
quyết 53/NQ-HĐND của HĐND huyện cho các hộ dân đủ điều kiện. Đến nay
tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn huyện là 9.319,97 ha (Rừng tự nhiên:
808,27 ha; rừng trồng đã thành rừng: 7.565,53 ha; rừng trồng chưa thành
rừng: 946,17 ha); diện tích rừng tham gia độ che phủ tính đến 31/12/2021 là
8.383,8ha, độ che phủ rừng là 20,31%.

Kết quả đến ngày 09/6/2022 đã tiêm được 5.998 liều vắc xin LMLM trâu bò; 6.281 liều vắc xin
VDNC trâu bò; 1.841 liều vắc xin THT lợn; 2.830 liều vắc xin DTL và 1.841 liều vắc xin PTH lợn
3 Chăm sóc rừng trồng thuộc dự án trồng rừng thay thế năm thứ nhất 15,3 ha tại các xã Bình Sa, Bình
Nam; chăm sóc rừng trồng năm thứ nhất diện tích 53,5 ha thuộc dự án bảo vệ và phát trển rừng tại các xã Bình
Nam, Bình Sa, Bình Triều, Bình Phục. Giao khoán khoanh nuôi rừng trồng với diện tích 165 ha tại các xã Bình
Nam, Bình Sa, Bình Trung; giao khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng 200 ha tại xã Bình Phú
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2. Phát triển nông thôn
UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; tính đến thời điểm hiện
nay, huyện Thăng Bình có 17/20 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 85%; bình quân
đạt 18,25 tiêu chí/xã 4; theo địa phương tự đánh giá thì đến nay xã Bình Quế có
16/19 tiêu chí đạt chuẩn, xã Bình Nam có 14/19 tiêu chí đạt chuẩn, xã Bình
Lãnh có 15/19 tiêu chí đạt chuẩn; có 21 thôn được UBND huyện công nhận đạt
chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” 5; có 06 thôn được công nhận
“Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” 6. Năm 2022, huyện có 09 sản phẩm đăng ký
tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 7.
Tiếp tục phát triển kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp, đào tạo nghề nông
nghiệp cho lao động nông thôn. Triển khai kế hoạch số 2076/KH-UBND ngày
24/12/2021 về xử lí Hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa
đăng ký và tổ chức lại trên địa bàn huyện theo Luật HTX năm 2012. Xây dựng
Đề án Kinh tế vườn - Kinh tế trang trại giai đoạn 2022 – 2025 và kế hoạch thực
hiện năm 2022. Triển khai thực hiện Nghị quyết 53/NQ-HĐND huyện về phát
triển kinh tế vùng Tây và các cơ chế chính sách nông nghiệp cho các địa phương
vùng Tây của huyện.
3. Công nghiệp – xây dựng, thương mại; Khoa học công nghệ
Giá trị sản xuất (giá 2010) ngành công nghiệp - xây dựng trên địa bàn
huyện 6 tháng đạt 2.791 tỷ đồng, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2021 và bằng
52,23% so kế hoạch năm. Đến nay, trên địa bàn huyện có 191 doanh nghiệp hoạt
động trong ngành công nghiệp - xây dựng với tổng số lao động trên 7.200 nghìn
người; trong đó có 71 doanh nghiệp công nghiệp với số lao động 6.037 người.
Cơ sở cá thể hoạt động công nghiệp, xây dựng có khoảng 2.063 cơ sở với tổng
số lao động ước trên 5.300 nghìn người. Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ được
hiện có 10 doanh nghiệp đang hoạt động; cụm công nghiệp Kế Xuyên - Quán
Gò có 02 doanh nghiệp đang hoạt động. Thực hiện cấp mới 446 giấy phép đăng
ký kinh doanh hộ cá thể và 08 giấy phép đăng ký hợp tác xã
Giá trị sản xuất (giá 2010) ngành thương mại trên địa bàn huyện ước 6
tháng đạt 1.772 tỷ đồng, tăng 14,62% so cùng kỳ năm 2021 và bằng 51,26% so
kế hoạch năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ những tháng gần đây có sự tăng
Gồm các xã Bình Tú, Bình Giang, Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Chánh, Bình An, Bình Định Nam,
Bình Trị, Bình Trung, Bình Sa, Bình Phú, Bình Triều, Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Đào, Bình Hải, Bình
Dương
5 Thôn Linh Cang, xã Bình Phú; Kế Xuyên I, xã Bình Trung; Bình Trúc I, xã Bình Sa; Vinh Nam, xã
Bình Trị; Vân Tây, xã Bình Triều, Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên; Đồng Dương, xã Bình Định Bắc; Tú Nghĩa, xã
Bình Tú; Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam; Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục; Trà Đóa 1, xã Bình Đào; Hiệp
Hưng, xã Bình Hải; Tú Trà, xã Bình Chánh; Châu Xuân, xã Bình Định Nam; Bình Hòa, xã Bình Giang; An
Phước, xã Bình An; Phước Hà, xã Bình Phú; Vịnh Giang, xã Bình Nam; Lạc Câu, xã Bình Dương; Cao Ngạn, xã
Bình Lãnh, Bình Phụng, xã Bình Quế
6 Thôn Vịnh Giang, thôn Thái Đông, thôn Phương Tân, thôn Tịch Yên, thôn Đông Tác, xã Bình Nam và
thôn An Trân, xã Bình Hải
7 Trong đó có 06 sản phẩm mới, 01 sản phẩm nâng hạng và 02 sản phẩm phân hạng đánh giá lại.
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trưởng khá khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được khống chế. Hiện nay số
doanh nghiệp hoạt động ngành thương mại dịch vụ là 213 doanh nghiệp với số
lao động trên 1.700 người; số cơ sở kinh doanh cá thể ngành thương mại, dịch
vụ có 7.122 cơ sở với tổng số lao động trên 10.100 người.
Tiếp tục thực hiện các nội dung của đề tài KH-CN 8 đảm bảo theo tiến độ.
Xây dựng thuyết minh của 02 dự án chuyển giao công nghệ theo cơ chế của
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với HTX
nước mắm Hai Hiền - xã Bình Dương và HTX NN Bình Đào. Tham gia các hoạt
động Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh
Quảng Nam lần thứ Ba - TechFest Quang Nam 2022, với Chủ đề: Đổi mới sáng
tạo - chuyển đổi số - nâng tầm sản phẩm xứ Quảng.
4. Công tác quản lý ngân sách
Công tác quản lý ngân sách tiếp tục được thực hiện theo quy định. Chi
NSNN được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp
luật; tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung nguồn lực
cho chi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức rà soát tất cả các nguồn thu phát sinh tại đơn vị
(lệ phí, phí, thu dịch vụ sự nghiệp công, thu phạt, thu tịch thu,...), đồng thời tích
cực thực hiện nhiệm vụ thu, quản lý thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy
định và thực hiện nộp NSNN đầy đủ, kịp thời theo quy định, phấn đấu đạt và
vượt dự toán HĐND huyện giao.
Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đạt 659,943 tỷ đồng, bằng
57,71% kế hoạch huyện giao, giảm 22,73% so với cùng kỳ năm trước, thu phát
sinh trên địa bàn đạt 152,733/450 tỷ đồng bằng 33,94% kế hoạch; chi ngân sách
đạt 519,903 tỷ đồng, bằng 48,69% kế hoạch huyện giao, giảm 12,15% so với
cùng kỳ, chi đầu tư phát triển đạt 171,566 tỷ đồng, bằng 65,07%, chi thường
xuyên đạt 336,845 tỷ đồng, bằng 42,64%.
5. Quản lý tài nguyên và môi trường
Tổ chức tốt công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2022; rà soát, đăng ký bổ sung kế
hoạch sử dụng đất năm 2022. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 –
2030 huyện Thăng Bình, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình
HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện; rà soát, tổng hợp kế
hoạch sử dụng đất năm 2023 trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 7. Đã cấp 391
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất với tổng diện tích 440.434,1m2; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích đất ở 72 trường hợp với tổng diện tích
12.160,88m2; thu hồi 67.146,1m2 (112 trường hợp) để thực hiện các dự án trên
địa bàn huyện.
8 Đề tài “Ứng dụng tiến bộ KHKT để xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế
biến và bảo quản cây chè vằng (Jasminum suptriplinerve) tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”
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Triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn phân loại,
thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong quá trình
quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà;
kiểm tra, giám sát tình hình thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại tại các cơ sở
thu dung, điều trị Covid-19 thể nhẹ và không triệu chứng của huyện. Bàn giao
thùng rác và sổ tay hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn cho các cơ quan, đơn
vị trực thuộc UBND huyện trong trung tâm hành chính huyện triển khai thực
hiện Đề án phân loại, giảm thiểu rác thải tại nguồn. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc
công tác khảo sát, đề xuất quy hoạch Khu rác thải tập trung của huyện.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 9.
6. Công tác quy hoạch, đô thị, quản lý đầu tư xây dựng
Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch luôn được nâng cao chất lượng,
điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã
được phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và
điều chỉnh quy hoạch; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa
chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực. Tiếp tục hoàn thiện và
trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch 10; đến nay quy
9 Chỉ đạo UBND xã Bình Quý khẩn trương thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải tạo, phục hồi môi trường

khu vực đã khai thác khoáng sản tại đồi Châu Mỹ, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý. Trình UBND tỉnh, Sở Tài
nguyên và Môi trường chấp thuận việc đăng ký khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình trong
phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hố Do tại xã Bình Phú và xã Bình Quế của công ty cổ
phần Xây dựng Phú Hoà. Báo cáo UBND tỉnh về nội dung liên quan đến việc xin cấp lại giấy phép khai thác
khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại thôn Quý Xuân, xã Bình Quý của Công ty TNHH MTV Đầu tư
và Xây dựng Quỳnh Dương. Tổ chức khảo sát thực địa các vị trí quy hoạch mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng
thông thường tại xã Bình An và xã Bình Quế. Tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án Khai thác và
chế biến cát trắng tại huyện Quế Sơn và huyện Thăng Bình của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng
Nam. Chỉ đạo UBND xã Bình Quế kiểm tra hiện trạng và tổ chức họp nhân dân dự kiến bị ảnh hưởng bởi hoạt
động thăm dò, khai thác khoáng sản tại các khu vực dự kiến tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã
Bình Quế. Kiểm tra, nghiệm thu khu vực khai thác khoáng sản tại cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Được tại xã
Bình Phục của công ty TNHH Tiệp Như.
10 Xin chủ trương về quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị du lịch, dịch vụ Bình Minh; Thống nhất
chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM xã Bình Định Nam, Bình Đào để chủ đầu tư thực hiện
thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án Khai thác quỹ đất; Góp ý nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu 1/2000
Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2, Thăng Bình 3; Thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy
hoạch chi tiết 1/500 Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, xin chủ trương
của Ban Thường vụ Huyện ủy, lấy ý kiến Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Góp ý đồ án quy hoạch phân
khu xây dựng 1/2000 Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu KTM Chu Lai; Báo cáo tỉnh, Sở
KH&ĐT, Sở XD về xem xét, chấp thuận tiếp tục các dự án Khu đô thị mới Tây đường ven biển Bình Dương,
khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh, Tây Bình Minh và Đông Bình Minh, xin chủ trương của Ban Thường vụ
Huyện ủy lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Hà Lam (GĐ 2) và Khu đô thị phía
Đông thị trấn Hà Lam; Ban hành văn bản về chủ trương bổ sung, cập nhật quy hoạch chung xây dựng NTM xã
Bình Quế, xã Bình Trung; chủ trương điều chỉnh tổng thể QHC xây dựng NTM xã Bình Lãnh giai đoạn 2010 –
2020; Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Quảng Nam tại xã Bình
Dương, huyện Thăng Bình; Ban hành văn bản hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh tổng thể QHCT xây dựng (1/500)
Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương, xã Bình Định Bắc; đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân
cư NTM - chợ xã Bình Phục; Trình lại Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Hà Lam
lần 02; xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng

7

hoạch chung thị trấn Hà Lam đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh thông qua,
quy hoạch vùng huyện Sở xây dựng đã đăng ký báo cáo Hội đồng thẩm định
xem xét, quy hoạch chung đô thị Bình Minh đã lấy ý kiến của thành viên Hội
đồng thẩm định.
Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư, Ban
quản lý Dự án – Đô thị hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành
năm 2021 trở về trước, thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ
bản; chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án11.
Trong 6 tháng đầu năm, đa số các công trình mới triển khai trong năm 2022 chỉ
thực hiện các bước đầu của quá trình đầu tư, chưa có khối lượng thi công nhiều.
Đến cuối tháng 5, tổng số giải ngân vốn đầu tư (Bao gồm vốn kéo dài năm trước
chuyển sang) là 161,369 tỷ đồng/361,738 tỷ đồng, tỷ lệ 44,61% (So với dự toán
công trình đã được nhập tabmis), trong đó khoảng 20% số giải ngân là tạm ứng
chưa có khối lượng. Thành lập Tổ công tác thúc đẩy tiến độ đầu tư và giải ngân
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (tại Quyết định số 1205/QĐUBND ngày 24/5/2022)
Công tác quản lý đô thị thường xuyên được kiểm tra, kịp thời phát hiện
hành vi vi phạm 12. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã ban hành 07 Quyết định xử
phạt vi phạm hành chính (Tổng số tiền xử phạt là 112.500.000 đồng), trong đó
có 05 trường hợp về lĩnh vực đất đai và 02 trường hợp về lĩnh vực xây dựng; có
03/07 trường hợp đã chấp hành nộp phạt với số tiền 53.500.000 đồng, 01/07
trường hợp đã khắc phục hậu quả.

Khu CN Bắc Thăng Bình để trả lời cho Ban Quản lý các KKT&KCN tỉnh; bổ sung Khu công nghiệp 03 xã vùng
Tây huyện (tại Bình Quý, Bình Định Nam và Bình Định Bắc 350 ha), gửi BQL các KKT&KCN tỉnh đề xuất với
tỉnh; Xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương cho phép thực hiện thủ tục xin tỉnh chấp thuận chủ
trương đầu tư dự án Khu đô thị phía Bắc Cây Cốc – Bình Minh; Ban hành Quyết định thu hồi Quyết định phê
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Nhà máy sản xuất, gia công lều, dụng cụ cắm trại, đồ chơi, túi xách và
các sản phẩm khác tại Cụm công nghiệp Bình An, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình; Hoàn thành hồ sơ điều
chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình đến năm 2030 gửi Sở Xây dựng để lấy ý kiến Hội
đồng thẩm định của tỉnh,....
11 Ban hành Quyết định 546/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 về Kế hoạch thực hiện và đẩy nhanh tiến độ
giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định 1205/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 về việc thành lập 04 tổ công
tác thúc đẩy tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2022.
12 Một số vụ việc điển hình như: trường hợp ông Nguyễn Đức Sau trú quán tổ 2 thôn Đồng Thanh Sơn
xã Bình Định Nam về hành vi vi phạm giao thông đường bộ, xây dựng quán trong phạm vi đất giành cho đường
bộ tuyến DH7 Hà Châu Bình Lãnh qua gặp đối thoại ông sau tự tháo dỡ, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về
lĩnh vực đất đai đối với hành vi chiếm đất của công ty TNHH Phước Thinh Phát; phối hợp với UBND xã Bình
Đào, các ngành có liên quan kiểm tra trường hợp trồng cây trong hành lang đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng
Ngãi đi đến biển đoạn qua thôn Phước Long, xã Bình Đào của ông Võ Tấn Kinh, UBND xã đang kiểm tra lại hồ
sơ giải phóng mặt bằng trước đây để xác định hành vi vi phạm; trường hợp xây dựng tại chùa Đồng Châu, xã
Bình Định Nam, UBND xã đã phối hợp với Ban quản lý Dự án- Đô thị tuyên truyền, vận động, yêu cầu nhà chùa
lập các hồ sơ thủ tục về xây dựng theo quy định, trường hợp không chấp hành sẽ xử lý theo quy định….
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10. Công tác xúc tiến đầu tư, khai thác quỹ đất và giải phóng mặt
bằng
Hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội. Đã có 03 dự án 13 được UBND tỉnh Quyết định chấp thuận chủ
trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và 03 dự án 14 được UBND tỉnh
Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Tiếp tục thực hiện công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án khai thác
quỹ đất năm 2022, hoàn thiện hạ tầng các dự án năm 2021 và thủ tục, hồ sơ thực
hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Trong 06 tháng đầu năm 2022 đã tổ
chức đấu giá 02 dự án gồm: tổ 4, thôn Trường An, xã Bình Tú và tổ 6, thôn
Đồng Đức với tổng số lô là 36 lô, tổng diện tích 3.590,07m2, tổng số tiền trúng
đấu giá 26,318 tỉ đồng.
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thi công các
dự án trên địa bàn huyện được chỉ đạo triển khai quyết liệt, như: Dự án đường từ
trường THPT Thái Phiên đến – Quốc lộ 14E (Đã bàn giao mặt bằng thi công
nhưng hiện nay có 17 trường hợp vướng chưa lập phương án BT, 07 trường hợp
đã phê duyệt phương án BT nhưng chưa nhận tiền), Dự án Khu đô thị mới trung
tâm thị trấn Hà Lam - 9,6 ha (Đã giải phóng, bàn giao mặt bằng:
61.790,6m2/95.896 m2, còn 34.138,30m2 chưa bàn giao), Dự án Đường nối từ
Đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A tại ngã ba Cây Cốc (Đã đủ điều kiện bồi
thường về đất và công khai niêm yết, hiện nay đơn vị tư vấn đã xây dựng giá lại
giá đất và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho UBND huyện
có văn bản đề nghị tỉnh hướng dẫn liên quan đến thẩm định lại giá đất để áp
dụng bồi thường cho thửa đất hộ bà Bùi Thị Nuôi, sau đó tiến hành lập phương
án bồi thường công khai theo quy định), ... Hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ
đất và CN-DV đang tiến hành triển khai thực hiện 22 dự án 15 và một số dự án do
13 Dự án Nhà máy sản xuất hàng nội thất Hà Lam của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nội thất Hà Lam tại
lô A/A2, cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được; Dự án Nhà máy sản xuất mút xốp Hà Lam của Công ty TNHH
Xuất nhập khẩu nội thất Hà Lam tại lô A/A2, cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được; Nhà mày sản xuất đồ nội
thất rời của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Điện Thăng Bình tại Lô B/B6, Cụm công nghiệp Hà Lam –
Chợ Được.
14 Dự án: Nhà máy sản xuất bọc ghế Sofa của Công ty TNHH Dệt may Edward (Việt Nam), cụm công
nghiệp Hà Lam - Chợ Được; Dự án: nhà máy sản xuất lều bạt du lịch, túi xách và các dụng cụ du lịch của công
ty TNHH Peak Outdoor (cũ: OBS Quang Nam), cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được; Dự án: Nhà máy dệt
WKnit Vina của công ty TNHH W-Knit Vina, cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được.
15 Dự án đường từ trường THPT Thái Phiên đến – Quốc lộ 14E (thị trấn Hà Lam); Dự án Khu đô thị
mới trung tâm thị trấn Hà Lam (9,6 ha); Dự án Tuyến Đường Nguyễn Thuật; Dự án Khu dân cư Nam Hà Lam;
Dự án khu TĐC phục vu công tác BT,GPMB & TĐC CT đường từ trường THPT Thái Phiến đến Quốc lộ 14E
(gđ 2); Dự án mở rộng Đường Thái Phiên; Dự án đường giao thông nội thị Lý Tự Trọng; Dự án Công trình
Mương thoát nước đường Lý Tự Trọng – Nguyễn Hoàng ; Dự án Đường nối từ Đường cứu hộ, cứu nạn đến
Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc); Dự án Hồ chứa nước Hố Do huyện Thăng Bình; Dự án khu dân cư ven biển
Bình Dương; Dự án khu dân cư Bình Dương (Giai đoạn 2); Dự án tái định cư Bình Đào (giai đoạn 3); Dự án
đường Nối từ cầu Bình Dương đi 129; Thực hiện Quyết toán các dự án dỡ dang, Gồm các dự án: Dự án đường
cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, dự án đường dẫn cầu Cửa Đại, Dự án Đường trục chính từ cầu Bình Dương đi
đường 129,Dự án đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1 A và dự án nói từ QL 1A đến Cao tốc, dự án Cầu Bình
Đào trên quốc lộ 14E…; Công trình: cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Được; Hạng mục: san nền lô B/B4; Dự án
san nền Lô B/B5 (dự phòng thu hút đầu tư); Dự án san nền Lô A/A2 (Nhà máy gia công cơ khí và các sản phẩm
nội thất Hà Lam của Công ty TNHH M.IRON); Dự án san nền lô A/A2 (Nhà máy sản xuất nội thất của Công ty
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Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện. Chỉ đạo xã Bình Nam và các ngành
có liên quan hoàn thiện, phê duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự thực hiện thi
công Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam
Thăng 2 tại xã Bình Nam vào ngày 15,16/6/2022.
III. Lĩnh vực văn hoá - xã hội
1. Giáo dục và đào tạo
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện theo chỉ
đạo của các Bộ, Sở GD-ĐT, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các trường học
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách thích ứng an
toàn, linh hoạt và hiệu quả trong công tác dạy, học; thực hiện tốt việc giám sát,
kiểm tra y tế đối với học sinh, đội ngũ trong toàn ngành; 100% các trường mầm
non đều có nước sạch cho trẻ dùng, các trường, lớp bán trú có bếp ăn sạch;
100% các trường có công trình vệ sinh đạt yêu cầu.
Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng được
quan tâm, đẩy mạnh. Tính đến nay, toàn ngành có 70/70 trường công lập hoàn
thành công tác tự đánh giá, có 43/70 trường được Sở GDĐT đánh giá ngoài, đạt
tỷ lệ 61,4% 16. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường, lớp học: Cấp THCS
toàn huyện có 21 trường với 239 phòng học kiên cố và 19 phòng học bán kiên
cố. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã xây mới 13 phòng, cải tạo, sửa chữa 10
phòng. 100% các đơn vị đã có phòng máy vi tính, máy chiếu và kết nối mạng
Internet; nhiều đơn vị lắp đặt hệ thống camera để theo dõi quản lý các hoạt động
trong nhà trường, các đơn vị cơ sở đã tích cực trong việc bảo quản và sử dụng có
hiệu quả các thiết bị dạy học cũng như động viên giáo viên tham gia làm đồ
dùng dạy học. Tính đến thời điểm hiện tại toàn huyện đã có 04 đơn vị đạt thư
viện xuất sắc (Thư viện Trường THCS Trần Quý Cáp, THCS Nguyễn Hiền,
THCS Lê Quý Đôn và Trường THCS Chu văn An); 14 đơn vị đạt thư viện tiên
tiến và 3 đơn vị có thư viện đạt chuẩn.
2. Văn hóa - thông tin, di tích, thể dục thể thao và truyền thanh –
truyền hình
Xây dựng dự thảo Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa huyện Thăng Bình
giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển ứng dụng
CNTT, xây dựng chính quyền số huyện Thăng Bình đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các
TNHH Gỗ Phú Toàn Quảng Nam); Dự án san nền Lô A/A1 (Nhà máy dệt WKnit Vina của Công ty TNHH dệt
WKnit Vina); Dự án Nhà máy dệt Bumyung của Công Ty TNHH Dệt Bumyung; Dự án San nền F/F1 ( dự phòng
thu hút đầu tư dự án).
16 15 trường MN: Bình Dương, Bình Giang, Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Quý, Hương
Sen, Bình Minh, Bình Đào, Bình Sa, Bình Hải, Bình Tú, Hà Lam, Bình Nam, Bình An; 16 trường TH: Nguyễn
Chí Thanh, Nguyễn Văn Trỗi, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thành, Kim Đồng, Trưng Vương, Nguyễn Trãi,
Nguyễn Du, Lê Lai, Võ Thị Sáu, Hoàng Văn Thụ, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Lương Thế Vinh, Trần Quốc
Toản, Cao Bá Quát; 12 trường THCS: Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi, Trần Quý Cáp, Lê Quý Đôn, Ngô Quyền,
Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Đình Chinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình
Chiểu, Phan Đình Phùng).
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sự kiện trọng đại; xây dựng kế hoạch và tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 và kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Nam. Tổ chức
Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
năm 2021, theo đó trong năm 2021 có 44.480/52.792 hộ đạt danh hiệu gia đình
văn hóa, tỷ lệ 84,25%; có 82/106 thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn
hóa, tỷ lệ 77,36%; có 130/140 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,
tỷ lệ 92,86%; có 249/312 tộc đạt danh hiệu tộc văn hóa, tỷ lệ 79,8%, có 12/20 xã
đạt chuẩn văn hóa NTM, tỷ lệ 60%.
Rà soát danh mục các di tích xuống cấp và chưa có giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện để xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời
gian tới; lập Tờ trình đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, lập hồ
sơ đề nghị Bộ VH, TT và DL xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích Căn
cứ lõm Bàu Bính (xã Bình Dương), di tích Chiến thắng Đồng Dương (xã Bình
Định Bắc).
Tổ chức thành công các giải thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể dục –
Thể thao huyện Thăng Bình lần thứ IX năm như điền kinh, bóng chuyền nam,
bóng đá nữ. Tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc và các môn thi đấu tại Đại hội
TDTT tỉnh Quảng Nam Lần thứ IX năm 2022 và đem lại nhiều kết quả cao 17.
Đài TT-TH đã kịp thời thông tin, phản ánh toàn diện các sự kiện nổi bật,
các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ... với
nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức thể hiện, góp phần quan trọng vào
việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Trong 6 tháng đầu
năm đã thực hiện 152 chương trình thời sự, 22 chương trình Truyền hình. Tổ
chức gặp mặt các báo, đài, phóng viên nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách
mạng Việt Nam (21/6).
3. Công tác lao động, thương binh và xã hội
Chế độ chính sách đối với người có công cách mạng được thực hiện đầy
đủ, kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo quy trình thủ tục đề ra, hạn chế được những thiếu
sót, tồn đọng; tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán 18. 06 tháng

17 Tham gia giải cờ tướng Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I năm 2022; tham gia giải bóng chuyển nữ đạt giải
nhì; tham gia giải bóng bàn, giải cầu lôngĐại hội TDTT tỉnh; tham gia giải bóng chuyền nam đạt giải nhì, giải
điền kinh đạt giải 3 toàn đoàn, giải đua thuyền đạt giải nhì toàn đoàn; tham gia giải bóng đá nữ, bơi, đua thuyền,
võ cổ truyền.
18 Tặng 151 suất quà cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng (trong đó: 16 suất quà
cho 16 Anh hùng LLVT và gia đình các anh hùng LLVT đã từ trần, 48 suất quà cho 48 gia đình chính sách tiêu
biểu, 75 suất cho các đồng chí thương binh nặng (kể cả các đồng chí thương binh nặng đã từ trần, mỗi suất 300.000
đồng; 12 đối tượng chính sách đang sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng Người có công Quảng Nam,
mỗi suất 300.000đ) với tổng số tiền 61.500.000 đồng.
Chuyển quà của Chủ tịch nước cho đối tượng chính sách người có công đến các xã, thị trấn với tổng số
tiền 2.965.500.000 đồng.
Chuyển 7.589 xuất quà hiện vật của UBND tỉnh cho người có công và thân nhân người có công với cách
mạng đến 22 xã, thị trấn.
Chuyển tiền phụng dưỡng và tiền quà của Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam cho 17 mẹ VNAH còn
sống với số tiền là 85 triệu đồng (Tiền phụng dưỡng 51 triệu đồng, tiền quà Tết 34 triệu đồng).
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năm 2022 đã kiểm tra chuyển Sở LĐ-TB&XH giải quyết 352 hồ sơ liên quan đến
người có công. Phong trào chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia
đình liệt sỹ và người có công cách mạng từ huyện đến cơ sở được chú trọng 19.
Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 92 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm
2022 đã có 138 hộ được hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở (28 nhà xây mới,
110 nhà sửa chữa) với tổng kinh phí là 3.320.000.000 đồng, nâng tổng số hộ đã
được hỗ trợ kinh phí là 1.583 hộ (423 nhà xây mới, 1.160 nhà sửa chữa) với tổng
kinh phí đã hỗ trợ: 40.120.000.000 đồng.
Triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đối tượng bảo trợ
xã hội, người nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo như hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ
học phí và chi phí học tập, tiền ăn trưa cho trẻ em, học sinh, sinh viên thuộc diện
hộ nghèo, hộ thoát nghèo. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã ban
hành quyết định trợ cấp hằng tháng cho 1.401 đối tượng bảo trợ xã hội.
Tổ chức 12 điểm sàn tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động tại 12
xã với hơn 600 người tham dự. Triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày
28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ
trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong 06 tháng đầu năm 2022 đã có 79
người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phối hợp với các Trung
tâm dạy nghề của tỉnh mở 04 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chỉ đạo
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động,
Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động phòng chống ma túy, Tháng hành
động người cao tuổi Việt Nam … Triển khai thực hiện Mô hình vãng gia cải
thiện an sinh trẻ em tại các xã, thị trấn. Vận động thu quỹ “Bảo trợ trẻ em”
trong 06 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 100 triệu đồng; đến nay đã có hơn 220 trẻ
em đã được các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể, các trường học, các tổ chức,
cá nhân nhận đỡ đầu.
Thực hiện kịp thời chủ trường của Chính phủ, tỉnh về hỗ trợ cho người
dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 20, một số đối tượng đặc thù khác gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng các
ly tập trung trên địa bàn tỉnh; đến nay toàn huyện đã thực hiện chính sách hỗ trợ
đối với 12.246 người với tổng số tiền là 11.250.775.000 đồng.

Tổ chức tặng 42 suất quà của đ/c Hồ Thanh Hải (Nguyên trợ lý thường trực Ban Bí thư Trung ương
Đảng) cho 42 Bà mẹ Việt nam anh hùng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Phối hợp với Binh chủng Tăng Thiết giáp đi thăm, tặng quà và tiền phụng dưỡng cho 06 Mẹ VNAH với
số tiền 39 triệu đồng (tiền phụng dưỡng 36 triệu đồng, tiền quà 3 triệu đồng) và thắp hương cho 5 Mẹ VNAH từ
trần.
100% Mẹ Việt Nam anh Hùng (38 Mẹ) còn sống có ít nhất 2 đơn vị nhận phụng dưỡng trở lên có mức
phụng bình quân lên 1.731.000 đồng/tháng/Mẹ
20 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của
HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do)
19
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IV. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội
Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương được tập trung
thực hiện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và tăng
cường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và
chuyên môn kỹ thuật cho các đối tượng theo chỉ tiêu, đảm bảo nội dung, chương
trình, thời gian theo kế hoạch. Tổ chức Lễ giao quân và ra quân huấn luyện năm
2022 đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao (đạt 100%); tổ chức đón quân xuất ngũ hoàn
thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương (271 chiến sĩ). Chuẩn bị các nội dung
bồi dưỡng diễn tập và chuẩn bị tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng
thủ năm 2022 cho 06 xã (Bình Dương, Bình Hải, Bình Phục, Bình An, Bình Quý,
Bình Trị)
Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
huyện tiếp tục được giữ vững; thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ, tuần
tra, kiểm soát giao thông và đấu tranh, truy quét các loại tội phạm trên địa bàn
21.
V. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật;
tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và
phòng, chống tham nhũng
- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật: Công
tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được tăng cường: Tính đến 31/05/2022,
Phòng Tư pháp đã tổ chức được 15 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục trực
tiếp, thu hút hơn 2.000 lượt người tham dự. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo
dục pháp luật huyện đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng theo Quyết
định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp. Các hoạt động về
hộ tịch, chứng thực được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của tổ
chức và công dân 22. Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
Trong 6 tháng đầu năm phát hiện 11 vụ - 15 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 02 vụ - 03 đối
tượng) vi phạm về TTQLKT-CV-MT gồm: 01 vụ mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ - 01 đối
tượng, 02 vụ mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ - 06 đối tượng, 02 vụ sử dụng pháo nổ trái phép – 02 đối tượng
và 06 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép – 06 đối tượng, thu giữ 516 viên pháo nổ các loại, 15 hộp tinh dầu
thảo dược, 40 hộp viên xông, 06 m3 cát và các tang vật liên quan; Phát hiện 05 vụ khai thác khoáng sản trái phép
– 05 đối tượng(so với cùng kỳ năm 2021 giảm 09 vụ), tạm giữ 05m3 cát, 02 xe lôi và 01 xe tải; Phát hiện 20 vụ 50 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 07vụ, giảm 11 đối tượng) vi phạm tệ nạn ma túy: 07 vụ mua bán,
tàng trữ trái phép chất ma túy – 14 đối tượng và 13 vụ sử dụng trái phép chất ma túy – 38 đối tượng; tang vật thu
giữ 7,5g ma túy đá, 03 tép heroin, 01 cây súng hơi thể thao, 50 viên đạn, 01 cây giáo và các tang vật liên quan;
Xảy ra 35 vụ PPHS (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 10 vụ) vi phạm TTXH gây thiệt hại làm 03 người chết, 11
người bị thương và mất một số tài sản với tổng thiệt hại tài sản ước tính 270 triệu đồng. Ngoài ra tai nạn giao
thông đường bộ xảy ra 14 vụ, làm chết 09 người, bị thương 14 người (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 10 vụ,
giảm 11 người chết, tăng 03 người bị thương); mại dâm phát hiện, bắt quả tang 01 vụ- 04 đối tượng, đã khởi tố
01 vụ-01 bị can, xử lý hành chính 03 đối tượng, phạt 03 triệu đồng; phát hiện 46 vụ đánh bạc – 170 đối tượn, thu
giữ 96,8 triệu đồng và các tang vật liên quan, đẩy đuổi 04 vụ, khởi tố 02 vụ đánh bạc – 02 bị can, xử lý hành
chính 38 vụ - 133 đối tượng, phạt 256 triệu đồng.
22 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 06 trường hợp; Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: 02
trường hợp; Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch: 15 trường hợp; Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 04 trường hợp.
21
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chính trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi
hành pháp luật đựợc kịp thời 23
- Thường xuyên và định kỳ tại địa điểm tiếp công dân của huyện và chỉ
đạo, hướng dẫn cấp xã, các cơ quan trực thuộc UBND huyện tiếp dân theo đúng
quy định. Trong 6 tháng đầu năm trên toàn huyện đã thực hiện tiếp 324 lượt, 342
người; 306 vụ; trong đó cấp huyện tiếp 159 lượt, 166 người, 154 vụ; cấp xã tiếp
165 lượt, 176 người, 152 vụ. Không có đoàn đông người. Nội dung tiếp công
dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tranh chấp, kiến nghị, phản ảnh về đất đai,
cây cối, bồi thường, bố trí tái định cư các hộ bị ảnh hưởng tại các dự án đang
triển khai trên địa bàn huyện.
Tiếp nhận 425 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Trong đó: 10
có đơn khiếu nại, 415 đơn đơn tranh chấp, kiến nghị, phản ánh, trùng lắp,
khác), cấp huyện 196 đơn, cấp xã 229 đơn. Đã giải quyết 321 đơn, trong đó
đơn khiếu nại đã giải quyết 8/10 đơn, 02 đơn đang xác minh; đơn có nội dung
tranh chấp, kiến nghị, phản ánh, trùng lắp, khác đã giải quyết 317/350 đơn.
Thực hiện 04 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội 24. Qua thanh tra đã xử lý về
hành chính và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, tồn tại, hạn chế của
UBND thị trấn Hà Lam, UBND xã Bình Trị và các tổ chức, cá nhân có liên
quan. Riêng UBND xã Bình Trị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền
60.000.000 đồng. Hai cuộc còn lại đang tiếp tục.
Ban hành 04 văn bản điều hành, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống
tham nhũng 25 và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 06 trường hợp cán
bộ, công chức.
VI. Công tác nội vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số
Chuẩn bị nội dung, tài liệu để phục vụ buổi làm việc với Đoàn thanh tra,
Bộ Nội vụ. Công tác tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương và chế độ chính
sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được triển khai kịp thời, đảm bảo theo

Kết quả thực hiện công tác chứng thực 6 tháng đầu năm: Chứng thực bản sao từ bản chính: 9.126 bản;
Chứng thực chữ ký, điểm chỉ: 03 trường hợp; Chứng thực chữ ký người dịch: 01 trường hợp; Chứng thực hợp
đồng, giao dịch: 01 trường hợp; Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: 08 bản.
23 Số Quyết định được cập nhật: 07 quyết định; Số Quyết định đã thi hành: 03; Tổng số tiền phạt:
112.500.000 đồng; Số tiền phạt đã nộp: 53.500.000 đồng.
24 Thanh tra đột xuất đối với UBND thị trấn Hà Lam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác
quản lý, sử dụng và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai tại Khu phố 7, thị trấn Hà Lam;Thanh tra đột xuất việc giao
đất, cho thuê đất, lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất cho một số trường hợp và thu tiền hỗ trợ ngân sách theo
nội dung đơn phản ánh của công dân đối với UBND xã Bình Trị; Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất các dự án
đầu tư tại Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục; Thanh tra công tác quản lý Tài chính - Ngân
sách Nhà nước đối với UBND xã Bình Tú.
25 Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022; Quyết định
số 3345/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham
nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện Thăng Bình; Công văn số 67/UBND-TTH ngày 17/01/2022 về việc nắm
tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Nhâm
Dần năm 2022; Công văn số 54/UBND-TTH ngày 06/12/2021về việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để
xãy ra tham nhũng, tiêu cực.
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quy định 26. Ban hành các Quyết định tuyển dụng, nâng lương, bổ nhiệm, điều
động ... cán bộ, công chức; phân bổ biên chế hành chính và biên chế cho các đơn
vị sự nghiệp theo Quyết định của UBND tỉnh; hoàn thiện việc xây dựng Đề án
vị trí việc làm của các đơn vị hành chính và 04 đơn vị sự nghiệp công lập, trình
cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng đại
biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Phối hợp với Thành phố Tam Kỳ tổ chức đối chiếu, xác minh tuyến địa
giới hành chính trên thực địa giữa xã Tam Thăng với xã Bình An và xã Bình
Nam; phối hợp với huyện Quế Sơn tổ chức đối chiếu, xác minh tuyến địa giới
hành chính giữa xã Quế Mỹ với xã Bình Định Bắc, đến nay đã hoàn thành và
giao lại cho đơn vị tư vấn xác lập hồ sơ theo quy định giữa 2 huyện Thăng Bình
và Thành phố Tam Kỳ, riêng đối với tuyến huyện Thăng Bình và huyện Quế
Sơn các địa phương liên quan chưa thống nhất ranh giới trên thực địa và bản đồ
364 nên đang tiếp tục đề xuất tỉnh tổ chức hiệp thương xác định ranh giới giữa 2
huyện.
Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 14-CTr/HU ngày
26/11/2021của Huyện ủy Thăng Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 16NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành
chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Triển
khai đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính đối với các Phòng, ban
thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn năm 2021. Công tác thi đua, khen thưởng
luôn được chú trọng; thường xuyên theo dõi phong trào thi đua yêu nước, thi đua
xây dựng nông thôn mới, kịp thời tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc 27
Kiện toàn BCĐ Chuyển đổi số huyện Thăng Bình, tiếp tục triển khai
Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện; xây dựng Kế hoạch triển khai
thí điểm chuyển đổi số xã Bình Đào và xã Bình Chánh đến năm 2023. Đăng ký
thí điểm triển khai Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, khu phố.
Quyết định Nâng lương thường xuyên: 10 cán bộ CCVC; Quyết định thâm niên vượt khung: 07; Đề
nghị UBND tỉnh nâng lương trước thời hạn 02 cán bộ, nâng lương thường xuyên đối với 03 cán bộ; Quyết định
nâng lương trước thời hạn 13 trường hợp; Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề 02; Quyết đinh cử phụ trách
quản lý trường học 01; Thông báo nghỉ hưu đúng tuổi 03 công chức; 01 viên chức; thực hiện bổ nhiệm lại 01
Lãnh đạo phòng; Điều động và bổ nhiệm 01 Cán bộ Quản lý trường học, thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó giám
đốc Trung tâm Phát triễn Quỹ đất và Công nghiệp – Dịch vụ; Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh
Thanh tra và Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Trưởng
phòng Nội vụ, Quyết định điều động Phó Trưởng phòng Nội vụ về công tác tại Huyện ủy Thăng Bình.
27 Tặng giấy khen cho 51 tập thể và 164 cá nhân có thành tích tốt trong công tác năm 2021; công nhận 79
cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; công nhận 40 tập thể, 219 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến;
12 đơn vị dẫn đầu khối cụm thi đua do UBND huyện tổ chức; Trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Lao
động xuất sắc cho 08 tập thể; tặng bằng khen cho 01 tập thể, 09 cá nhân; tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
cho 01 cá nhân; tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho 01 tập thể; Tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 02 cá nhân đã có
thành tích tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021; Trình Chủ tịch UBND tỉnh khen
thưởng thôn tiêu biểu, xã đạt chuẩn NTM năm 2021 và tặng 100 tấn xi măng để xây dựng các công trình phúc lợi
cho thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phòng chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn huyện.
26
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Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện (Địa chỉ tại số 37, đường Nguyễn
Thuật, thị trấn Hà Lam) đã thi công hoàn thành và đưa vào hoạt động kể từ ngày
30/5/2022, sau khi đưa vào hoạt động chính thức bước đầu đã phát huy hiệu quả,
hạn chế được việc Nhân dân phải đi làm hồ sơ thủ tục sớm như phản ảnh của cử
tri.
* Đánh giá chung:
Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong
6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả khả quan, khởi sắc trên hầu hết tất
cả các ngành, lĩnh vực. Hoạt động công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò
quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đáng chú ý, khu vực dịch vụ tăng
trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, dịch vụ du lịch, lưu
trú, ăn uống phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như:
Sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời
tiết không được thuận lợi, năng suất và sản lượng cây trồng giảm sút so với cùng
kỳ năm 2021. Tình hình dịch bệnh tái phát nên chăn nuôi gia súc, gia cầm thời
gian qua phát triển chưa ổn định.
Nhiều dự án còn vướng công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến
đến tiến độ thi công, như: Dự án Đường giao thông Bình Trung đi Bình Phú
(ĐH25), Đường từ Trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E (Đường Đông
Sơn) …; các dự án/công trình đã và đang triển khai thi công liên quan đến 02
Công ty Cổ phần tư vấn và Kỹ thuật xây dựng Đại Bình An và Công ty cổ phần
xây dựng công trình Đại Lộc, đang chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh, cơ quan điều tra;
nhiều dự án phải gia hạn tiến độ nhiều lần.
Cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp chưa đảm bảo nên chưa xúc tiến được
nhiều nhà đầu tư lớn.
Công tác BT-GPMB còn nhiều khó khăn, vướng mắc; một bộ phận Nhân
dân (Thậm chí có cán bộ, đảng viên) vì lợi ích cá nhân, cố tình chây ỳ, dây dưa,
đòi thêm quyền lợi vượt ngoài chính sách quy định. Đồng thời hiện nay một số
loại cây trồng nằm trong vùng dự án chưa có văn bản cụ thể để áp giá đền bù, ví
dụ như đất lúa… dẫn đến chậm tiến độ dự án.
Việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai đôi
lúc vẫn còn trễ hẹn; việc thu hồi đất thực hiện một số dự án chưa kịp thời; công
tác giải quyết đơn thư về đất đai một số trường hợp còn chậm.
Ở một số ngành, địa phương còn lơ là, thiếu trách nhiệm, quyết tâm trong
việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện
nên một số công việc giải quyết chậm trễ, không hiệu quả.
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Phần thứ hai
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trên
cơ sở Chương trình công tác năm 2022 của huyện, các cấp, các ngành rà soát các
chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, có giải pháp cụ thể
để tổ chức thực hiện đối với những chỉ tiêu đạt thấp, đẩy nhanh tiến độ hoàn
thành các chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó tập trung triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như sau:
1. Tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo số
182/TB-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND
tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thăng Bình .
2. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM năm 2022
và 4 xã đánh giá lại sau 5 năm. Thường xuyên tổ chức làm việc, kiểm tra, hướng
dẫn các địa phương thực hiện xây dựng NTM đảm bảo kế hoạch đề ra. Tổ chức
triển khai hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, Hợp tác xã đăng ký đầu tư vào
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn xây dựng Dự án phát triển sản xuất nông
nghiệp, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam. Tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm, tránh tình trạng lây lan trên diện rộng. Chú trọng công tác chuyển
đổi trên đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng cạn như ngô, đậu phụng, dưa
hấu ... để nâng cao hiệu quả kinh tế; Chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng cạn như
đậu phụng, bắp, mè và rau đậu các loại cây có hiệu quả kinh tế cao, đạt kế hoạch
đề ra. Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, ngăn mặn; công tác
tìm kiếm cứu hộ và phòng chống thiên tai.
3. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế
hoạch sử dụng đất năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều
kiện. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tập trung giải
quyết việc thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, trong
đó tập trung thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Bùi Thị
Nuôi để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện thi công dự án
Đường nối từ đường Cứu hộ cứu nạn đến Quốc lộ 1A. Tập trung giải quyết
những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện:
quản lý đất 5%, cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa ... theo chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Công văn số 5417/UBND-KTN ngày 19/8/2021.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn
của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện về đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư công; các văn bản chỉ đạo về tăng cường kỷ cương
trong công tác quản lý vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí kế
hoạch năm 2022 (Kể cả kế hoạch vốn năm 2021 được phép kéo dài thời gian
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thực hiện và giải ngân sang năm 2022) theo tiến độ yêu. Ban hành Kế hoạch
hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công.
5. Tăng cường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND
ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về tháng cao điểm giải quyết TTHC trên môi
trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Mô hình
“Ngày thứ 5 trực tuyến trong tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên
môi 8 trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” tại
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.
6. Tăng cường triển khai các biện pháp, giải pháp khắc phục tình trạng
thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm
2022. Thực hiện các giải pháp để tiết kiệm chi ngân sách để tăng cho đầu tư phát
triển, chống thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm
bảo chi ngân sách theo dự toán được giao. Đồng thời, đảm bảo kinh phí cho các
nhiệm vụ chính trị của huyện như: An sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên
tai...Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2022, xây dựng dự toán, các chỉ tiêu
kinh tế - xã hội năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình của địa phương, phấn
đấu giao chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước.
7. Thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi người có công; làm tốt công
tác đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh
liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Đẩy mạnh tiến độ giải quyết hồ sơ đối với người
có công, đối tượng bảo trợ xã hội ... Chăm lo đời sống các đối tượng chính sách,
gia đình khó khăn. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với
cách mạng theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 và Nghị quyết số
15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh, nhất là chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ giải ngân kinh phí đã phân bổ cho các địa phương trong năm 2022. Hoàn
thành công tác điều tra cung - cầu lao động; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
năm 2022 theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ,
phấn đấu cuối năm 2022 toàn huyện giảm trên 75 hộ nghèo.
Phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đẩy mạnh hoạt động
tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Triển khai thực hiện Quyết định
số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc
thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự
nguyện. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh phòng chống
tệ nạn xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội ...
8. Triển khai công tác bồi dưỡng hè năm 2022 cho cán bộ quản lý và giáo
viên. Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo
dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; xây dựng và
triển khai các giải pháp phòng, chống tình trạng “bạo lực học đường”, tai nạn
thương tích và đuối nước cho trẻ em và học sinh. Thực hiện tốt công tác tuyển
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sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. Chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt
các điều kiện tổ chức khai giảng, tiếp sức em tới trường và triển khai thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023. Kịp thời xây dựng cơ sở vật chất,
sửa chữa trường, lớp học trong dịp hè để phục vụ năm học mới 2022-2023.
9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật trong nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra nhà nước, công tác
phòng, chống tham nhũng. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch.
10. Tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo các phòng, ban, địa phương. Đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực điều hành quản lý Nhà nước.
Duy trì và phát huy hiệu quả của Cổng thông tin điện tử huyện.
Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND
và Chỉ thị 26/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương,
kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại các cơ
quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.
11. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, tổ chức ra
quân huấn luyện năm 2022. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra giao thông, phát hiện xử lý các
trường hợp vi phạm Luật giao thông.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6
tháng cuối năm 2022./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- TVHU, TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XI;
- Các ngành, địa phương;
- Lưu VT-TH.
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