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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2022 

Tháng 2 năm 2022 trùng với thời điểm Tết Nguyên Đán, đồng thời tình 

hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp; bên cạnh đó, 

thời tiết ẩm thấp kéo dài, ảnh hưởng bất lợi cho sự phát triển của cây lúa và các 

loại cây trồng khác vụ Xuân Hè, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm... tất cả đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế, các hoạt 

động văn hóa - xã hội trên địa bàn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, 

HĐND huyện; UBND các cấp từ huyện đến xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt; 

cùng sự chủ động tích cực của các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện và tinh 

thần phấn khởi, ủng hộ của Nhân dân, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tình 

hình kinh tế - xã hội của huyện tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt 

những kết quả khá toàn diện. 

1. Về kinh tế 

1.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản 

Toàn huyện đã gieo trồng vụ Xuân được 8.462 ha, đạt 96% tổng diện tích1 

theo kế hoạch, giảm 5% so CK, một số loại cây trồng như ngô ngọt tăng 2%, cây 

thuốc lào tăng 14,5% diện tích so với KH; đã triển khai thực hiện được một số mô 

hình2 sản xuất như trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi, mô hình giống khảo 

nghiệm tại các xã, thị trấn... 

Chăn nuôi tập trung vào tái đàn, tăng đàn; tăng cường kiểm soát hoạt 

động giết mổ đảm bảo vệ sinh ATTP và việc phòng chống dịch bệnh, phòng 

chống rét cho đàn gia súc, gia cầm. Rà soát chuẩn bị triển khai tiêm phòng đợt 1, 

tổng đàn lợn 30.882 con3, tăng 32% so CK; tổng đàn trâu bò là 5.282 con4, giảm 

11% so CK; tổng đàn gia cầm 876.344 con, tăng 0,4% so CK; sản lượng giết mổ 

thịt thời điểm cận tết, trong và sau tết Nguyên đán ước đạt 640 tấn5; trên địa bàn 

huyện không có dịch bệnh xảy ra. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy 

sản tháng 2 ước đạt 1.393 tấn, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 0,5% so với 

CK; trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.067 tấn, tăng 0,2% so với CK6, nuôi 

 
1
 Trong đó, Lúa đã cấy 6.370 ha, đạt 98%KH, giảm 2% so CK;  cây ngô 250 ha, đạt 102% KH; cây lạc 150ha, 

đạt 100% KH; khoai lang 80 ha, đạt 100% KH; cây cói 550ha, đạt 100% KH; cây thuốc lào 630ha, đạt 114,5% 

KH; rau màu và các cây trồng khác 432ha, đạt 64,47% KH. 
2 Khảo nghiệm giống HaNa số 7, ADI 28 tại Tân Phong, giống Hà Phát 3 tại Quảng Long; rươi tại Quảng Phúc... 
3  Tăng 7.544 con so CK. 
4 Gia súc giảm 667 con. 
5  Trong đó: thịt gia cầm: 110 tấn; thịt gia súc: 530 tấn. 
6 Sản lượng khai thác biển: 1.030 tấn; tăng 1,2 %CK; Sản lượng khai thác nước lợ: 19 tấn; giảm 1,6 %CK; Sản 

lượng khai thác nước ngọt: 18tấn; giảm 0,9% so CK 
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trồng 326 tấn, tăng 0,3% so với CK7; tập trung chỉ đạo cải tạo ao đầm cho vụ 

tôm xuân hè năm 2022 và tu bổ, sắm mới công cụ, phương tiện khai thác thủy 

sản đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" gắn với xây dựng 

NTM, toàn huyện đã trồng được 78.030 cây lấy gỗ, cây bóng mát các loại, đạt 

91,8 %KH8. Tập trung chỉ đạo rà soát mức độ đã đạt của từng tiêu chí NTM để 

xây dựng nhiệm vụ, lộ trình cụ thể từng xã năm 2022; đẩy nhanh xây dựng xã 

đạt chuẩn ATTP9 và 15 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn10 năm 2022. 

1.2. Sản xuất công nghiệp – xây dựng 

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước đạt 210 tỷ đồng, giảm 2,7% so 

với tháng 1, tăng 8,6% so với CK. Một số phẩm tăng khá so với CK như quần áo 

may sẵn tăng 6,4%, bàn ghế các loại tăng 2%, giường tủ các loại tăng 1,2%; tiếp 

tục phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu như chế biến nông sản, thức ăn gia 

súc, dệt may, giầy da các loại... 

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch - xây dựng, đã phê duyệt 03 mặt bằng quy 

hoạch tại các xã Quảng Ngọc, Quảng Khê, Quảng Lộc; thẩm định 15 công trình 

nguồn ngân sách nhà nước; khởi công 06 công trình, cấp phép được 14 Giấy 

phép xây dựng; khẩn trương triển khai thi công các công trình, dự án giao thông 

như Đường Thanh niên kéo dài, đường Bình Thái, 4A, 4C...ngay từ ngày đầu 

của năm mới; đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa về đồ án Quy hoạch chi tiết các 

khu đô thị tại xã Quảng Trạch (99ha), xã Quảng Yên(98ha). 

1.3. Dịch vụ 

Tháng 02, hoạt động thương mại, dịch vụ chịu ảnh hưởng nhất định của 

diễn biến dịch bệnh Covid-19 và thời điểm sau Tết Nguyên đán; giá cả hàng hóa 

tiêu dùng cơ bản ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 

328 tỷ đồng, giảm 12,5% so với tháng 01, tăng 8,4% so với CK. Các mặt hàng 

có giá trị tiêu thụ cao như: đồ dùng gia đình, thực phẩm, hàng điện máy, thuốc, 

vật tư y tế... Giá trị xuất khẩu ước đạt 3,8 triệu USD, giảm 7,9% so với tháng 

trước, tăng 3,7% so CK; giá trị nhập khẩu ước đạt 4,4 triệu USD, giảm 35,3% so 

với tháng trước, tăng 4,2% so với CK.  

Đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch chuyển đổi chợ năm 2022, chỉ đạo 

thực hiện các bước trong quy trình chuyển đổi đối với 08 chợ tại các xã11 trên 

địa bàn huyện. 

1.4. Tài chính ngân sách, phát triển doanh nghiệp  

Thu, chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao. Thu ngân sách trên 

địa bàn đạt 89, 313 tỷ đồng, tăng 13,59% so với tháng 1; lũy kế 2 tháng đầu năm 

ước thực hiện đạt 167,938 tỷ đồng, đạt 29% so với dự toán tỉnh giao, đạt 14% so 

với dự toán HĐND huyện giao, tăng 78% so với CK, trong đó thu thường xuyên 

 
7 Sản lượng nuôi trồng nước mặn: 28 tấn; tăng 1,1%CK; Sản lượng nuôi trồng nước lợ: 41tấn; giảm 0,6 % so 

CK; Sản lượng nuôi trồng nước ngọt: 257 tấn; tăng  0,2 % so CK 
8 Dự kiến hoàn thành 100% KH vào 15/3/2022. 
9 Xã Quảng Thạch đạt chuẩn xã ATTP năm 2022 và Quảng Trạch đạt chuẩn xã ATTP nâng cao năm 2022 
10 Gồm 3 chuỗi lúa, gạo; 2 chuỗi rau; 5chuỗi thịt gia súc, gia cầm và 5 chuỗi thủy sản 
11 Quảng Trạch, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Bình, Quảng Yên, Quảng Văn, Quảng Khê, Quảng Hải. 
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22,976 tỷ đồng, đạt 19% dự toán huyện giao12; thu tiền sử dụng đất ước đạt 144 

tỷ đồng, đạt 31% dự toán tỉnh giao, đạt 13% dự toán huyện giao. Chi ngân sách 

huyện ước đạt 263,018 tỷ đồng, đạt 19% dự toán, trong đó chi đầu tư 135,885 tỷ 

đồng, ước đạt 18% so với dự toán; chi thường xuyên 127,132 tỷ đồng, đạt 19% 

so với dự toán HĐND huyện giao13. 

Tập trung rà soát các nhiệm vụ chi thường xuyên, nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi năm 2021 để thực hiện chuyển nguồn; rà soát nhiệm vụ chi đầu tư; rà 

soát các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn để có giải pháp cụ thể cho từng 

dự án. 

Tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy nhanh; giá trị 

khối lượng thực hiện ước đạt 135 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch vốn chi tiết được 

giao, tăng 9% so với tháng trước. Trong tháng 2, đã thành lập mới 9 DN với tổng 

vốn điều lệ 52,5 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2022 lên 16 

doanh nghiệp với số vốn điều lệ hơn 198 tỷ đồng; có thêm 110 hộ đăng ký được cấp 

mới, cấp đổi giấy phép kinh doanh. 

2. Về tài nguyên và môi trường  

Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

bàn huyện14, tổng số tiền trúng đấu giá trong tháng là 307,7 tỷ đồng, tăng 92,3% 

so với tháng 01 và tăng 433,2% so CK15; đã thực hiện cấp 63 giấy chứng quyền 

sử dụng đất, tổng diện tích 1,57ha. Công tác phê duyệt phương án, dự toán bồi 

thường GPMB, công tác thu hồi đất để thực hiện dự án được đẩy nhanh tiến độ; 

đã phê duyệt dự toán bồi thường 6,4 tỷ đồng, thực hiện thu hồi đất tại 05 dự án 

với diện tích 8,35ha, tăng 7,2% so CK.  

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm tra công 

tác VSMT sau Tết Nguyên đán; tỷ lệ rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu 

gom xử lý duy trì tỷ lệ 99,7%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 

100%, trong đó số hộ sử dụng nước sạch16 đạt 88,1%. 

3. Về văn hóa - xã hội   

3.1. Hoạt động tuyên truyền, hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Nhâm 

Dần 2022; chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 76 năm 

ngày thành lập Đảng bộ huyện Quảng Xương, 75 năm lần đầu tiên Bác Hồ về 

thăm Thanh Hóa được đẩy mạnh với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực: Các xã, 

thị trấn viết hơn 1.310 khẩu hiệu tường, treo hơn 450 băng zôn, 1.570 pano, 

2.515 lá hồng kỳ, cờ chuối, lắp đặt hơn 1000m2 tranh cổ động tại các khu công 

sở, khu trung tâm NVH thôn, khu phố; Trung tâm VHTT, Thể thao và Du lịch 

huyện đã thực hiện được 15 băng zôn, 200  hồng kỳ, 30 ki ốt, 180 tấm vinhep, 

100 phướn, thực hiện đăng khẩu hiệu trên 02 cổng chào điện tử; đã biên tập, 

phát thanh trên đài truyền thanh huyện hơn 100 lượt tin, bài; cộng tác 06 tin trên 

Đài PTTH và  Báo Thanh Hóa; biên tập, đăng tải hơn 30 tin, bài trên cổng thông 

 
12 các sắc thuế có tỷ lệ thu đạt cao hơn so với cùng kỳ là các khoản phí, lệ phí, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí 

trước bạ 
13 Trong đó, chi NS cấp huyện: 98.363 triệu đồng, Chi NS cấp xã: 28.769 triệu đồng 
14 Tại Quảng Lưu, Quảng Ninh; ngày 27/01/2022 tại  Quảng Giao, Quảng Định. 
15 Đấu giá tại MBQH thuộc 6 xã, tổng số 394 lô, diện tích 49.975,7 m2 
16 Số hộ sử dụng nước sạch từ nguồn cấp nước tập trung đạt 64%. 
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tin điện tử huyện; tổ chức 02 ngày tuyên truyền lưu động về Lễ giao nhận quân 

năm 2022. 

- Một số hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, giải thể thao được tổ 

chức với quy mô thu nhỏ, hình thức tổ chức phù hợp, đúng quy định, hướng dẫn 

của ngành văn hóa như: Lễ tế nghinh xuân tại Đền thờ Trần Nhật Duật; Lễ hội 

cầu phúc ở Đền Phúc tại Quảng Nham, Lễ tế tại di tích Bia Phủ Cảnh và Lễ hội 

Đền Thiên Linh xã Quảng Yên; tổ chức thành công giải thi đấu các môn bóng 

bàn, cầu lông, quần vợt trong chương trình Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ 

IX; tham gia và đạt giải B tại Hội thi tuyên truyền  tỉnh Thanh Hóa chào mừng 

kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. 

- Triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ các kế hoạch, chương trình 

thuộc lĩnh vực văn hóa trên địa bàn như: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-

KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII; thực hiện Chiến lược phát 

triển Gia đình Việt Nam đến năm 2030; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình đến năm 2030; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Quyết định số 

481/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành 

quy định của nhà nước trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm 

đầu năm 2022, hoạt động tín ngưỡng, thờ tự tại các di tích trên địa bàn huyện. 

 3.2. Đã thực hiện tốt việc chuẩn bị các điều kiện về CSVC, xét nghiệm tầm 

soát phòng dịch Covid-19 để sớm ổn định hoạt động dạy học trong các nhà 

trường ngay từ những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Kết quả tham 

dự các kỳ thi, hội thi tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng 

giáo dục thành tích cao được duy trì và đảm bảo; đã tham dự kì thi khoa học kĩ 

thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022 đạt giải Nhì17; tổ chức thành công các kỳ thi, 

hội thi như: Kỳ thi giao lưu học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện các môn Toán, Ngữ 

văn, Tiếng anh với 465 em tham gia dự thi18, đã có 207 em đạt giải19; tổ chức 

giao lưu câu lạc bộ trí tuệ tuổi thơ lớp 5 năm học 2021-2022; Hội thi "tìm hiểu 

kiến thức ATGT" bậc tiểu học với 29 đoàn tham dự20; Hội thi giáo viên giỏi cấp 

THCS. Đã triệu tập đội dự tuyển HSG các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh với 

68 học sinh chuẩn bị cho kỳ thi HSG năm học 2022-2023. 

Đẩy mạnh chỉ đạo các nhà trường thực hiện rà soát các tiêu chí, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện xây dựng trường CQG năm 2022; đồng thời đề xuất bổ sung 

thêm chỉ tiêu, phấn đấu 16 trường được công nhận chuẩn quốc gia trong năm 

2022.  

3.3. Phòng, chống dịch Covid-19 và QLNN về y tế 

Tiếp tục triển khai các biện pháp để kiểm soát tình hình và kịp thời triển 

khai các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng, chống dịch Covid-

19; tiếp tục thực hiện phương án quản lý, cách ly và điều trị người nhiễm SARS-

 
17 Kỳ thi giành cho HS khối trung học, huyện có 01 dự án của HS THCS Quảng Nhân đạt giải Nhì 
18 Nhiều trường có kết quả cao như THCS Nguyễn Du, THCS Quảng Ngọc, THCS Quảng Hải, THCS Tân 

Phong1 
19 Kết quả: đạt 207 giải, trong đó, giải Nhất: 6, giải Nhì: 25, giải Ba: 60, giải KK: 116, chiếm 44.5% 
20 Gồm 290 Học sinh tiểu học; Nội dung tìm hiểu kiến thức ATGT và vẽ tranh tập thể về chủ đề ATGT,kết quả 

hội thi có 4 giải nhất, 4 giải nhì, 9 giải ba và 12 đơn vị đạt giải khuyến khích 
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CoV2 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú; chỉ đạo thành lập các tổ tư vấn, 

chăm sóc bệnh nhân điều trị Covid tại nhà; thiết lập nhóm thường trực tổng đài 

tư vấn chăm sóc bệnh nhân; hoạt động xét nghiệm tầm soát mở rộng được thực 

hiện liên tục các ngày trong tháng cho mọi đối tượng có yêu cầu; hoàn thành tập 

huấn cho nhân viên các trạm y tế xã, thị trấn và trạm y tế lưu động về kiểm soát, 

điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú. 

Tình hình dịch Covid-19 tháng 02/202221 có số ca dương tính ghi nhận 

tăng đột biến so với tháng 01; hiện có 7.352 ca nhiễm bệnh Covid đang phải 

điều trị, trong đó 98,36% đang điều trị tại nhà22; hiện còn 1.014 người thuộc 

diện F1 đang phải áp dụng biện pháp theo dõi cách ly y tế tại  nhà; công tác lấy 

mẫu xét nghiệm tầm soát, công tác triển khai tiêm chủng Vắcxin phòng Covid-

19 trên địa bàn huyện tiếp tục được thực hiện; kết quả tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho 

người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,27%, tăng 0,22%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên 

tiêm đủ mũi đạt 99,19%, tăng 1,15%; tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ từ 12 tuổi đến 

17 tuổi đạt 99,98% và tỷ lệ bao phủ mũi 2 cho trẻ 12 tuổi đến 17 tuổi đạt 

99,98% tăng 0,25% so với tháng trước. 

Hoạt động khám, chữa bệnh  thường xuyên cho Nhân dân được đảm bảo; 

Bệnh viện đa khoa, các cơ sở y tế công lập duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Ngành 

y tế đã thực hiện khám bệnh cho 11.998 lượt người, điều trị cho 2.881 lượt bệnh 

nhân23; Trung tâm y tế và các Trạm y tế xã, thị trấn đã thực hiện tiêm chủng mở 

rộng 4.659 mũi Vắcxin cho các đối tượng. Tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm dịp sau Tết Nguyên đán; đã kiểm tra tại 30 cơ sở trên địa bàn 

về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm24, không có sơ sở nào vi phạm. 

Trong tháng, trên địa bàn huyện không có bệnh nhân cũng như không có vụ ngộ 

độc nào xảy ra. 

3.4. Đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách 

trên địa bàn huyện. Ban hành, triển khai kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo 

năm 2022, thực hiện chương trình việc làm, xuất khẩu lao động năm 2022; kế 

hoạch kiểm tra, giám sát công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022; 

hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2022; công tác bình 

đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022; thực hiện chính sách hỗ trợ các 

đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo nghị quyết 68/NQ-CP của 

Chính phủ còn tồn đọng. 

 4. Về lĩnh vực nội vụ, tư pháp, thanh tra giải quyết KNTC, cải cách 

hành chính 

4.1. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chuyển tiếp về công tác cán bộ 

như phê duyệt và quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng BCH Quân 

 
21 Số liệu tính từ 01/02/2022 đến thời điểm 11g00 ngày 26/02/2022 . Có thêm 10.908 trường hợp dương tính với 

Sars-Cov-2, nhiều hơn tháng 1 là 10.299 người(gấp 17,1 lần) 
22 Thời điểm 11g ngày 26/02/2022, tổng 7.352 trường hợp đang điều trị, số điều trị tại nhà là 7.232, tại BV huyện 

114 và tại BV phổi TH là 14. 
23 Khám bệnh: Tại Tại BVĐK 6.039 lượt người, tại trạm y tế 5.323 lượt người, TTYT là 636  lượt.  Điều trị: 

BVĐK 1.458 bệnh nhân; điều trị ngoại trú 1.423 lượt người. 
24 gồm 20 cơ sở dịch vụ ăn uống, 03 cơ sở thức ăn đường phố và 07 cơ sở kinh doanh bánh kẹo, đường sữa, rượu 

bia, nước giải khát; 
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sự cấp xã; tuyển dụng viên chức ngành giáo dục; kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác theo Luật phòng chống tham nhũng; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm 

Ban QLDA đầu tư xây dựng.  

Duyệt hồ sơ tinh giản biên chế cho 6 viên chức giáo dục; xếp lương cho 

05 cán bộ, công chức cấp xã; giải quyết kịp thời chế độ nghỉ BHXH, mai táng 

phí cho cán bộ cấp xã... Hoàn thiện xây dựng nguồn quy hoạch CBQL trường 

học giai đoạn 2021-2025. 

Thực hiện chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ nhà nước năm 2021 báo cáo 

UBND tỉnh; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng về thực hiện Kế hoạch nhà 

nước năm 2021; xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công 

tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện.  

Tập trung chỉ đạo, quản lý tốt công tác tôn giáo về các hoạt động tôn giáo, 

tín ngưỡng tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc tổ chức các lễ 

hội sau Tết Nguyên đán. 

4.2. Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch; các 

nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện giao được 

ngành Thanh tra thực hiện kịp thời. Đã thực hiện thanh tra xác minh nội dung 

khiếu nại của công dân Quảng Hải; tiếp tục thanh tra về nguồn gốc, thời điểm sử 

dụng đất của 02 hộ gia đình tại Quảng Thạch; hoàn thiện dự thảo kết luận thanh 

tra về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng các công trình do UBND xã làm chủ 

đầu tư theo kế hoạch thanh tra năm 2021; đôn đốc việc xử lý sau thanh tra tại 

các đơn vị đã có kết luận thanh tra từ các năm trước. 

  Hoạt động tiếp công dân, 100% đơn thư tiếp nhận đã được xử lý kịp thời; 

trong tháng, đã tiếp thường xuyên 12 lượt công dân; lãnh đạo HĐND, UBND 

huyện tiếp 2 lượt công dân với 5 người (giảm 01 lượt so với CK); tiếp nhận 19 

đơn (với 19 vụ việc), giảm 2 % so với CK; các đơn được phân loại, giao các đơn 

vị tập trung giải quyết, kết quả đã có 6 vụ việc đã có báo cáo, trả lời công dân và 

13 vụ việc chưa đến hạn giải quyết.  

4.3. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện” năm 2022; kế hoạch theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2022. Tư pháp huyện đã phối hợp kiểm tra, rà 

soát Nghị quyết do HĐND các xã, thị trấn ban hành tại kỳ họp tháng 12/2021; 

tham mưu cho Hội đồng GPMB rà soát, đề xuất phương án giải quyết đối với 

các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường GPMB thuộc MB23 và dự án đường 

Nguyễn Xuân Nguyên kéo dài đến đường Tân-Định, thị trấn Tân Phong. 

 4.4. Triển khai thực hiện nhiệm vụ về CCHC năm 2022; đã ban hành và 

triển khai kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật kỷ cương 

hành chính nhà nước; tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; kế hoạch 

kiểm soát TTHC năm 2022; chỉ đạo xây dựng các kế hoạch về triển khai Kế 

hoạch số hóa năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa và kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.  

 Trong tiếp nhận và giải quyết TTHC có sự chuyển biến ở cấp xã với việc 

gia tăng số hồ sơ nộp và giải quyết trực tuyến so với tháng 1; bộ phận “một cửa” 

của huyện tiếp nhận 650 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó có 110 hồ sơ tiếp 
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nhận trực tuyến (dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4), kết quả giải quyết đúng hạn 

hồ sơ trực tiếp đạt 98.2%, tăng 0,2 % so với CK; ở cấp xã, bộ phận  “một cửa” 

tiếp nhận 8.300 hồ sơ, trong đó có 1.750 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; kết quả giải 

quyết đúng hạn  8.160 hồ sơ trực tiếp đạt 98,3%, tăng 0,1% so với CK; đã có 

100% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng quy trình, thời hạn quy định. 

5. Về quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội 

5.1. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ, bảo đảm an toàn 

dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; nắm chắc tình hình địa bàn; các đơn 

vị, địa bàn ổn định, an toàn tuyệt đối. Đã tổ chức 03 lớp tập huấn cán bộ cơ 

quan và cơ sở bảo đảm an toàn mọi mặt; tổ chức đón 162 quân nhân hoàn thành 

NVQS trở về địa phương, đăng ký ngạch dự bị động viên đúng quy định; phát 

lệnh gọi nhập ngũ cho 173 thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2022;  Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 cho 165 thanh 

niên nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu về quân số, trang trọng, đúng nghi lễ quy 

định. 

5.2. Tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được 

bảo đảm ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, "đột xuất", "bất ngờ"; 

không xảy ra hoạt động tôn giáo trái phép, khiếu kiện đông người, vượt cấp, 

đình công trong các DN; tiếp tục quản lý chặt chẽ người nước ngoài lưu trú trên 

địa bàn.  

Lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; trong dịp 

tết và đêm giao thừa không xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép. Trong tháng, đã 

phát hiện, điều tra, xử lý 13 vụ25 phạm tội và vi phạm về TTXH, ma túy, kinh tế, 

giảm 3 vụ so với tháng 01; xử phạt hành chính 215 trường hợp vi phạm trên các 

lĩnh vực TT ATGT, phạt tiền gần 150 triệu đồng. Tai nạn giao thông26 giảm trên 

2 tiêu chí so với tháng 1 (giảm 01 vụ, giảm 02 người bị thương) và giảm 01 tiêu 

chí về số vụ so với CK27, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả 

đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài. Phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, củng cố và phát huy hiệu quả 

trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở. 

6. Về hoạt động chỉ đạo, điều hành 

- Tiếp tục bám sát chủ đề của năm 2022, trong tháng, UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo việc triển khai tổ chức thực hiện các kế 

hoạch đã được phê duyệt; đã ban hành 11 kế hoạch, 126 văn bản chỉ đạo, điều 

hành việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực, nhiều lĩnh vực 

được chỉ đạo quyết liệt như QLNN về y tế và phòng, chống dịch Covid; sản xuất 

nông nghiệp; triển khai xây dựng NTM; tài chính ngân sách; quy hoạch, giải 

phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường; về thực hiện chính sách xã hội, lao 

động, việc làm, giảm nghèo bền vững và xây dựng trường học đạt CQG năm 

2022; công tác quân sự địa phương;... 

 
25 Cụ thể: 7 vụ phạm tội và vi phạm về TTXH; 03 vụ phạm tội về ma túy; 03 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế 
26 Xảy ra 5 vụ, làm 4 người chết, 3 người bị thương 
27 Giảm 04 vụ so với CK. 
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- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 17 hội nghị, làm 

việc với UBND các xã, các cơ quan chuyên môn, Hội đồng, đại diện nhà đầu tư, 

đơn vị tư vấn để nghe báo cáo, xem xét thông qua các Đề án, chương trình, kế 

hoạch, đôn đốc tiến độ các dự án và giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong 

công tác giải quyết đơn thư, về tiến độ giải phóng mặt bằng; triển khai các 

nhiệm vụ về phòng, chống dịch... 

II. TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

 1. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế –xã hội, quốc phòng – 

an ninh của huyện, việc thực hiện các nhiệm vụ giao của một số phòng, ban, đơn 

vị vẫn còn hạn chế, như: 

(1) Về công tác GPMB: Một số dự án, việc GPMB vẫn còn những điểm 

vướng mắc chưa giải quyết xong như MB 123; MB23 thôn Tân Đoài; mặt bằng 

tái định cư ven biển Quảng Thái; mặt bằng quy hoạch tại Quảng Bình, Quảng 

Định, Quảng Khê, Quảng Ninh. 

(2) Công tác QLNN về đất đai, môi trường:  

- Còn để xảy ra việc xây bao lấn, tự thay đổi hiện trạng, chuyển mục đích 

sử dụng không phép đối với phần đất nông nghiệp liền kề đất ở (sau đổi điền 

dồn thửa) tại một số xã nhưng chưa được chấn chỉnh, xử lý kịp thời. 

- Việc rà soát và đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ môi trường trên địa 

bàn chưa được thường xuyên và kịp thời; tại các xã, việc thực hiện phân loại, xử 

lý đối với rác thải của các hộ gia đình có người cách ly, điều trị Covid-19 tại nhà 

chưa tốt; hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng theo kế hoạch 

chưa được duy trì thường xuyên. 

(3) Công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19:  Tại một số xã, công 

tác kiểm tra, giám sát việc tự cách ly, tự điều trị tại nhà trong phòng, chống dịch 

Covid-19 chưa được duy trì nghiêm, còn có biểu hiện chủ quan; việc quan tâm, 

hỗ trợ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang tự điều trị tại nhà chưa kịp thời. 

(4) Công tác chấp hành pháp luật về ANTT và ATGT: Hiệu quả tuyên 

truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông tại các xã vẫn còn hạn chế; tình hình tai nạn giao thông xảy ra giảm tuy về 

số vụ nhưng tăng về số người chết so với tháng 1 và so với CK.   

(5) Công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện: Một số chương trình, 

kế hoạch được ban hành, tuy nhiên việc tổ chức hướng dẫn, triển khai của các 

phòng, ban chủ trì chưa kịp thời; việc kiểm tra đôn đốc thực hiện chưa thường 

xuyên, chưa quan tâm đến việc đánh giá kết quả thực hiện. 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan: Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến 

phức tạp, số ca dương tính với SARS –COV-2  trong tháng tăng đột biến, đã tác 

động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động về GPMB, tổ chức đấu 

giá đất, triển khai hoạt động phong trào xây dựng NTM, hoạt động văn hóa giáo 

dục... tại địa bàn cơ sở; bên cạnh đó, thời điểm trùng với dịp Tết Nguyên đán 
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cũng đã ảnh hưởng đến quỹ thời gian cho việc triển khai các nhiệm vụ theo 

chương trình, kế hoạch đề ra. 

- Nguyên nhân chủ quan: Còn có phòng, ban, một số UBND các xã chưa 

thật sự chủ động rà soát các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch năm 2022; 

chương trình hành động năm 2022 của huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện; 

nhiều kế hoạch ban hành nhưng tổ chức thực hiện chưa rõ nét, thiếu đánh giá 

hiệu quả triển khai như  kế hoạch về bảo vệ môi trường năm 2022; VSMT dịp 

trước, trong và sau tết Nguyên đán; kế hoạch năm 2022 về giải quyết tồn đọng 

đất đai theo Chỉ thị 64; kế hoạch về kiểm tra cải cách hành chính và kiểm tra 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022....      

* Đánh giá chung:  Trong thời điểm trùng với dịp tết Nguyên đán Nhâm 

Dần, với việc áp dụng quy định thích ứng an toàn linh hoạt để phát triển kinh tế; 

việc gia tăng hoạt động vận tải hành khách, hoạt động kinh doanh dịch vụ cùng 

nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân; việc tăng nhanh số người dương tính 

với Sars-Cov-2 trong cộng đồng dẫn đến việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 gặp 

nhiều khó khăn; nhưng kinh tế vẫn tiếp tục phát triển, nông nghiệp ổn định, dịch 

bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát; các hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu 

hết các ngành, lĩnh vực kết quả đều tăng so với CK; tiến độ triển khai thực hiện 

một số dự án đầu tư được đẩy nhanh ngay những ngày đầu sau Tết Nguyên đán; 

đã tiếp tục thực hiện được nhiều cuộc đấu giá QSD đất thành công; thu ngân 

sách nhà nước tăng 78% so với CK, giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 3,7% so với 

CK; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,4% so với CK; giải 

ngân vốn đầu tư công đạt 22% kế hoạch vốn chi tiết được giao; các lĩnh vực văn 

hóa, giáo dục, an sinh xã hội được chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội được giữ vững, đã tổ chức cho Nhân dân đón Tết an toàn; công tác giao 

nhận quân và ra quân đầu năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2022 

 1. Về kinh tế 

1.1. Nông nghiệp, xây dựng NTM  

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc các cây trồng vụ Xuân năm 2022; đẩy 

mạnh ký hợp đồng triển khai, mở rộng diện tích cây trồng xuất khẩu có giá trị 

kinh tế cao như cây ớt, cây dưa  bao tử, cây dưa hấu, rau các loại; tiếp tục triển 

khai các mô hình bao tiêu sản phẩm trên các loại rau màu28; triển khai các lớp 

tập huấn, chuyển giao KHKT cho bà con nông dân trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2022, 

phấn đấu đạt 90% trở lên trong diện phải tiêm ở tất cả các chỉ tiêu. Chỉ đạo theo 

hướng đa con, đa canh, đa thời vụ, lấy hiệu quả nuôi trồng ổn định, bền vững; 

đẩy mạnh bổ sung, tái đàn trong chăn nuôi sau tết Nguyên đán; tiếp tục cải tạo 

ao đồng, lấy nước để thả giống vụ Xuân hè 2022.  

- Hoàn thành kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

gắn với chương trình xây dựng NTM năm 2022 trước 15/3/2022. 

 
28 như: ngô ngọt, dưa chuột Nhật, ớt lai... 



10 

 

- Rà soát thực trạng tài nguyên phát triển sản phẩm OCOP và xây dựng 

kế hoạch phát triển sản phẩm CCOP; tổ chức kiểm tra, làm việc với từng xã 

đăng ký phấn đấu xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 

2022; thẩm định tham mưu phê duyệt kế hoạch xây dựng NTM các xã để chỉ 

đạo thực hiện. 

1.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; đầu tư xây dựng 

- Đẩy nhanh công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN trên địa 

bàn huyện; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát duy trì và phát triển 

làng nghề truyền thống tại các làng nghề ở Quảng Trạch, Quảng Phúc... Chỉ đạo 

đảm bảo lưu thông hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường trong điều kiện dịch bệnh 

Covid-19; tiếp tục phối hợp tốt việc kiểm soát ngăn chặn buôn bán hàng giả, 

hàng lậu, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện.  

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; kiểm soát chất lượng các 

công trình để bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ; tiếp tục thẩm định các 

công trình đầu tư công; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư, tái định 

cư trên địa bàn huyện; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và trình UBND tỉnh 

đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang; hoàn thành rà soát, hoàn thiện Quy 

hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030; đấu mối đơn vị tài trợ triển khai lập 

quy hoạch chi tiết khu công viên trung tâm thị trấn Tân Phong. 

- Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng để nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự hành lang giao thông; xây dựng kế hoạch và 

đề xuất cơ chế hỗ trợ thực hiện chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường giao 

thông, chiếu sáng các tuyến đường huyện theo tiêu chuẩn quy hoạch đô thị. 

1.3. Tài chính ngân sách và phát triển doanh nghiệp:  

- Tập trung triển khai các cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết HĐND huyện; 

tăng cường chỉ đạo kế hoạch tăng thu ngân sách năm 2022; điều hành công tác 

thu, chi ngân sách theo kế hoạch; tổng hợp rà soát quỹ đất đưa ra đấu giá đất. 

- Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán và 

cấp xã. Báo cáo các nội dung quyết toán năm 2021 theo quy định cho Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ 

yêu cầu; hồ sơ mời thầu, thẩm định quyết toán công trình hoàn thành XDCB. 

Tăng cường chỉ đạo, triển khai thành lập mới doanh nghiệp và HTX theo đúng 

tiến độ kế hoạch giao năm 2022. 

1.4. Tài nguyên và môi trường 

- Tăng cường QLNN trong lĩnh vực đất đai; kiểm tra, chấn chỉnh và chỉ 

đạo xử lý tình trạng tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp liền kề đất ở 

(sau đổi điền dồn thửa) tại các xã; tiếp tục giải quyết, xử lý các hồ sơ xét hợp 

pháp hoá cho những trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền; giải 

quyết kịp thời các đơn thư trong lĩnh vực đất đai, môi trường theo đúng thời gian 

và quy định của pháp luật. 

- Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện GPMB các dự án năm 2022; tập 

trung chỉ đạo, xây dựng phương án giải quyết dứt điểm cho các hộ còn vướng 

mắc trong GPMB; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 
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quy hoạch các điểm dân cư, các dự án đầu tư công; đẩy mạnh công tác đấu giá 

đất theo kế hoạch được giao. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn cam kết và thực hiện tốt công tác bảo 

vệ môi trường theo cam kết; thực hiện tốt việc phân loại, xử lý rác thải, nhất là 

đối với địa bàn, khu dân cư có người tự cách ly, điều trị Covid-19 tại nhà. Chỉ 

đạo thực hiện Đề án bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

đang hoạt động trên địa bàn.  

2. Về văn hóa – xã hội 

2.1. Văn hóa và Thông tin, Thể thao và Du lịch 

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền nhiệm 

vụ quý I năm 2022; trọng tâm thông tin, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn 

như Ngày Biên phòng toàn dân (03/03), Ngày Quốc tế hạnh phúc(20/3); tuyên 

truyền chấp hành nghiêm việc cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà; 

tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển KT-XH năm 2022; tiếp tục chỉ đạo cơ sở tổ chức thi đấu một số môn thuộc 

chương trình Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ 9. 

Tổ chức triển khai kế hoạch năm 2022 thực hiện Đề án phát triển du lịch 

huyện Quảng Xương đến năm 2030; báo cáo Ban Thường vụ Đề án chuyển đổi 

số huyện Quảng Xương giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến 2030.  

 2.2. Giáo dục và đào tạo:  

- Phát động thi đua trong nhà trường, ở các cấp học, bậc học phong trào 

thi đua29 trong điều kiện bình thường mới; tăng cường tuyên truyền giáo dục 

trong nhà trường về chấp hành quy chế của ngành, phòng, chống dịch Covid-19, 

ATGT; phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường... 

- Chuẩn bị và tham dự có kết quả tốt các hội thi cấp tỉnh, gồm: Hội thi 

“Bé với làn điệu dân ca” bậc mầm non;  thi “tìm hiểu kiến thức an toàn giao 

thông giành cho học sinh tiểu học”, thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh; 

- Tổ chức các kỳ thi, hội thi cấp huyện: Giao lưu học sinh giỏi các môn 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6 và lớp 7; giao lưu các thành viên xuất sắc câu 

lạc bộ trí tuệ tuổi thơ lớp 4; thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi khối tiểu học. các 

chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học ở các cấp học, bậc học;  

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, công nhận lại trường 

CQG; hoàn thiện dự thảo Đề án Xây dựng Trường THCS Nguyễn Du 

thành trường trọng điểm chất lượng cao trình UBND huyện. 

2.3. Về phòng, chống dịch Covid-19 và QLNN về y tế 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

phù hợp với diễn biến mới; tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ việc chấp hành 

tự cách ly, tự điều trị tại nhà, kiềm chế sự lây lan ra diện rộng trong cộng đồng; 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư vấn, chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid đang 

điều trị tại nhà; tiếp tục xét nghiệm tầm soát định kỳ, luân phiên trong các cơ 

quan, đơn vị trường học, các doanh nghiệp; chủ động đấu mối, tiếp cận nguồn 

 
29 “Dạy tốt, học tốt”, chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày thành lập 

Đoàn Thanh niên CS HCM (26/3) 
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vắcxin và sẵn sàng cho công tác triển khai kế hoạch tiêm phòng vắcxin đến các 

đối tượng dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện. 

- Duy trì và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa,  công 

tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; công tác khám chữa bệnh; nâng cao tinh 

thần thái độ phục vụ bệnh nhân; làm tốt công tác chăm sóc bà mẹ trẻ em; chỉ đạo 

thực hiện rà soát tiêu chí y tế tại các xã xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu 

2022. 

Trung tâm y tế chủ trì, tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức kiểm tra vệ 

sinh ATTP tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục bán trú, đảm bảo không để xảy ra ngộ độc do mất vệ sinh ATTP trên địa bàn 

huyện. Văn phòng HĐND-UBND phối hợp tham mưu tăng cường QLNN về 

hành nghề y dược tư nhân; phối hợp với Trung tâm y tế, Đội QLTT số 2 kiểm 

tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trong việc chấp hành quy định về chất 

lượng, giá cả hàng hóa vật tư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

2.4. Về chính sách-xã hội:  

- Thực thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách, chế độ ưu đãi 

người có công; bảo trợ xã hội; xây dựng, triển khai kế hoạch tháng an toàn lao 

động, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện năm 2022 và kế hoạch đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn, người khuyết tật năm 2022. 

- Đẩy mạnh công tác đấu mối, phối hợp để tìm kiếm và giải quyết việc 

làm cho người lao động; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống 

nhân dân để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; 

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác 

phòng chống tệ nạn xã hội và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới. 

3. Về lĩnh vực nội vụ, tư pháp, thanh tra, tiếp dân 

3.1. Nội vụ tập trung làm tốt việc tham mưu các nhiệm vụ công tác tổ 

chức cán bộ theo đúng quy định và chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy; trình 

Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt quy hoạch nguồn CBQL giáo dục.  Hoàn 

thành công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục; thực hiện triển khai tuyển 

dụng viên chức đối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao và Du lịch 

huyện, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng huyện. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm theo Luật phòng 

chống tham nhũng; kiểm tra công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính tại các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện; 

duyệt hồ sơ tinh giản biên chế đợt 2 năm 2022. 

Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với CBCC, viên chức; 

rà soát để kiện toàn lại các Ban, Hội đồng; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức 

cho chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên. 

Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ triển khai các bước xây dựng Đề án 

thành lập thị trấn Tiên Trang. 

3.2. Ngành thanh tra tiếp tục tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch 

thanh tra năm 2022; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tại các xã Quảng Thái, 

Quảng Ninh, Quảng Thạch, Quảng Hải; rà soát giải quyết đơn tố cáo tại xã 
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Quảng Hợp và xã Tiên Trang; hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra công tác 

quản lý đầu tư, quản lý chất lượng các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư 

theo Kế hoạch thanh tra năm 2021. 

Ban tiếp công dân huyện xử lý tốt công tác tiếp công dân và giải quyết 

những vụ việc công dân khiếu nại. 

 3.3. Ngành tư pháp tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền PBGDPL, hòa 

giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển khai kiểm tra công tác tư 

pháp năm 2022; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền 

PBGDL, hòa giải cơ sở cho tuyên truyền viên, hòa giải viên. 

4. Về quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội 

4.1. Duy trì và thực hiện tốt các chế độ trực SSCĐ theo qui định; nắm 

chắc tình hình địa bàn không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tiếp tục làm tốt việc 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức 

lễ ra quân huấn luyện và tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ 

đúng quy định, bảo đảm an toàn; tổ chức huấn luyện tại chức cho cán bộ cơ 

quan và dân quân năm thứ nhất của các xã, thị trấn; làm tốt, kịp thời công tác xét 

duyệt hồ sơ cho các đối tượng chính sách. 

4.2. Lực lượng công an tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh trên các tuyến, 

lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ 

Nhân dân, không để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, đình công 

trong các doanh nghiệp và các hoạt động tôn giáo trái phép. Tiếp tục triển khai 

quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; kiềm chế, làm 

giảm tội phạm về trật tự xã hội; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về 

hình sự, ma túy; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng 

cháy chữa cháy. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu 2022. 

IV. VỀ CÁC NHIỆM VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND 

HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND các 

xã, thị trấn hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch tháng 2/2022; tổ chức triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch hành động, các kế hoạch 

chuyên đề đảm bảo đúng tiến độ đã phê duyệt. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác tháng 3 và cả 

quý 1 năm 2022 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì xây dựng Báo cáo tình hình 

phát triển KT-XH, QPAN quý 1; nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và cả năm 2022. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện kế 

hoạch sản xuất ngành thủy sản năm 2022; phối hợp với trung tâm DVNN huyện 

triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022. 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì, hoàn thành và báo cáo UBND huyện, 

báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị phía tây 

thị trấn Tân Phong và khu đô thị Đông bắc Tân Phong. 
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- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, xây dựng và triển khai 

thực hiện (1) Kế hoạch triển khai tháng an toàn lao động, vệ sinh lao động trên 

địa bàn huyện năm 2022; (2) Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và 

người khuyết tật năm 2022. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin  chủ trì, xây dựng và triển khai kế hoạch 

phát triển du lịch huyện Quảng Xương năm 2022; trình thông qua Ban Thường 

vụ Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Xương giai đoạn 2022-2025, định hướng 

đến 2030. 

- Phòng Tư pháp chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát 

văn bản pháp luật năm 2022./. 
 

 

Nơi nhận:         

- UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các ủy viên UBND huyện; 

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                      

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh VP, Phó CVP;               
- Lưu: VT.          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Nguyễn Đình Dự 
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