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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG    NĂM      

Tháng 1 năm 2022, tình hình    h   nh Covi  -19 tiếp tụ   ó những  iễn 

 iến phứ  tạp, số  a  ương tính với Sars-Cov-2  tiếp tụ   hiều hướng gia tăng; bên 

 ạnh đó, tình hình thời tiết  ũng không thuận lợi, đã ảnh hưởng lớn đến vi   thu 

hoạ h rau màu vụ đông, gieo  ấy vụ Đông Xuân và  ông tá  kiểm soát    h   nh 

trên đàn gia sú , gia  ầm;  á  hoạt động thương mại mới đang từng  ướ  phụ  hồi 

trong điều ki n thí h ứng mới; nhưng  ưới sự lãnh đạo  ủa Huy n ủy, sự  hủ động, 

k p thời, quyết li t ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm trong công tác  hỉ đạo 

 ủa HĐND, UBND huy n, sự ủng hộ  ủa Nhân  ân,  ộng đồng  oanh nghi p, tình 

hình    h   nh v n  ơ  ản đang đượ  kiểm soát, kinh tế - xã hội  ủa huy n tháng 

đầu năm 2022 đã đạt đượ  một số kết quả tí h  ự . 

  . V    nh t  

                                  

Đã thu hoạ h  ây trồng vụ Đông đạt trên 95%  i n tí h
1
;  i n tí h đất giải 

phóng đạt 8.654ha,  ằng 98,9%KH; gieo trồng vụ Đông Xuân đượ  77,48% tổng 

 i n tí h
2
 theo kế hoạ h; tập trung  hỉ đạo xuống giống, phấn đấu hoàn thành vi   

gieo trồng  ây vụ Đông Xuân xong trướ  ngày 15/02/2022. Chăn nuôi  ó  ướ  nhảy 

vọt về  ông tá  tái đàn và tăng đàn, tổng đàn lợn ướ  đạt 37.000 con, tăng 289% so 

CK; trâu  ò 7.500  on, tăng 134% so CK; gia  ầm 1.200.000  on, tăng 85% so với 

CK; công tá  phòng  hống    h   nh, phòng  hống rét  ho đàn gia sú , gia  ầm 

đượ  tập trung  hỉ đạo, trên đ a  àn huy n không có    h   nh xảy ra
3
. Tổng sản 

lượng thủy sản ướ  thự  hi n trong tháng 01/2022 đạt 1.359 tấn, tương đương CK. 

Trong đó, sản lượng khai thá  đạt 1.054 tấn,  ằng  103,9 % CK
4
, sản lượng nuôi 

trồng đạt 351 tấn,  ằng 101,7 %CK
5
. 

                                           
1
 Trong đó,  ngô 295 ha, năng xuất ướ  đạt 48 tạ/ha; Cây ngô ngọt 75 ha, ướ  đạt 18 tấn/ha; rau màu 1.215 ha...;  

2
 Đạt 5.409 ha/8.750 ha. Trong đó:  i n tí h lúa gieo  ấy lúa trà xuân Chính vụ đạt: 6.048 ha/6.500 ha= 93%DT;  ây thuố  

lào: 630 ha đạt 114,5%KH;  rau màu 105 ha đạt 27,61% KH 
3
 Là huy n  uy nhất trong tỉnh không    ảnh hưởng  ởi    h trên đàn lợn trong tháng 1 

4
 Sản lượng khai thá   iển: 1006tấn ;  ằng  103,6  %CK; sản lượng khai thá  nướ  lợ: 29tấn ;  ằng  107,4  %CK; 

sản lượng khai thá  nướ  ngọt: 19tấn ;  ằng  118  %CK 
5
 Trong đó, sản lượng nuôi trồng nướ  mặn: 45 tấn  ằng  160%CK; sản lượng nuôi trồng nướ  lợ: 36 tấn  ằng  102 

%CK; sản lượng nuôi trồng nướ  ngọt: 270 tấn  ằng  96,4 %CK 
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 Tí h  ự  hoàn thành  á  nội  ung theo  hỉ tiêu xây  ựng xã NTM nâng 

 ao, kiểu m u và thôn NTM kiểu m u năm 2021; đã tổ  hứ  thẩm đ nh  ho  á  xã 

đạt chuẩn NTM nâng  ao, kiểu m u
6
 và thẩm đ nh, xét  ông nhận thôn đạt  huẩn 

NTM kiểu m u năm 2021  ho 6 thôn
7
. Triển khai kế hoạ h thự  hi n Chương trình 

MTQG xây  ựng NTM năm 2022; kế hoạ h xây  ựng đạt  huẩn xã ATTP nâng 

 ao năm 2022 và   hỉ đạo thự  hi n 15  huỗi  ung ứng thự  phẩm an toàn năm 

2022
8
. 

              c           –     d    

Giá tr  sản xuất  ông nghi p tháng 1 ướ  đạt 237 t  đồng, tăng 5,5% so với tháng 

trướ  và tăng 15% so với CK, một số sản phẩm  ông nghi p  hủ yếu  ó sản lượng tăng 

 ao so với tháng trướ  như: May mặ , Mộ , C a khung nhôm s t, Chế  iến thủy sản. 

Công tá  quy hoạ h-xây  ựng đượ  đẩy nhanh tiến độ, trong tháng 01/2021 

đã phê  uy t 02 mặt  ằng quy hoạ h tại  á  xã Quảng Bình, Quảng Lộ ; thẩm đ nh 

14  ông trình nguồn ngân sá h nhà nước; hoàn thành 01  ông trình đưa vào s  

 ụng,  ấp 17 Giấy phép xây  ựng; đã hoàn thành và  áo  áo Ban Thường vụ 

Huy n ủy về đồ án Quy hoạ h  hi tiết t  l  1/500 Cụm Công nghi p Quảng Yên; 

đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa về đồ án Quy hoạ h  hi tiết  á  khu đô th  tại xã 

Quảng Đứ  (49,5ha) và xã Quảng Đ nh (340ha). 

- Công tá  Quản lý trật tự xây  ựng và Quản lý hành lang an toàn giao thông 

  p Tết đượ  tăng  ường; tập trung  hỉ đạo kiểm tra, x  lý  ứt điểm tình trạng lấn 

 hiếm lòng lề đường, vỉa hè; đẩy nhanh tiến độ thi  ông  á  tuyến đường thuộ  

phạm vi quản lý đã đượ  phê  uy t để đưa vào s   ụng; rà soát kh   phục, s a 

 hữa k p thời  á  v  trí, đoạn đường    hư hỏng, xuống  ấp, tiềm ẩn nguy  ơ xảy ra 

tai nạn giao thông.   

       c     

Tháng 01, mặ   ù    ảnh hưởng  ởi    h   nh Covi -19,  tuy nhiên hàng hóa 

tiêu  ùng phụ  vụ Tết Nguyên đán, vật tư thiết     ông tá  phòng,  hống    h Covi -19 

nhìn  hung ổn đ nh; giá  ả hàng hóa,    h vụ tăng nh , hoạt động thương mại tiếp 

tụ   ó  ướ  phát triển; tổng mứ   án l  hàng hóa và  oanh thu    h vụ ướ  đạt 657 

t  đồng, tăng 16% so với CK. Giá tr  xuất khẩu hàng hóa tháng 1 ướ  đạt 6 tri u 

USD, tăng 50% so với CK; xuất khẩu  hính ngạ h đạt 4 tri u USD, tăng 33%;  giá 

tr  nhập khẩu ướ  đạt 8 tri u USD, tăng 35% so với CK.  

Triển khai kế hoạ h  huyển đổi  hợ năm 2022 đối với 08  hợ tại  á  xã
9
 và 

hoàn thành phê  uy t Đề án  uy trì và phát triển,  á  sản phẩm, làng nghề truyền 

thống trên đ a  àn huy n, giai đoạn 2021-2025. 

  4  Tà  c í         ác     á   r ể  doa           

                                           
6
 Quảng Lưu, Quảng Bình, Quảng Ngọ , Quảng Trung, Quảng Lộ , Quảng Đ nh 

7
 Gồm thôn Giang Đông, Hiền Tây xã Quảng Lưu; Thôn 6 xã Quảng Nhân; Thượng Đình 1 xã Quảng Đ nh; Ngọ  

Trà 1, Ngọ  Trà 2 xã Quảng Trung 
8
 Gồm 3  huỗi lúa, gạo; 2  huỗi rau; 5 huỗi th t gia sú , gia  ầm và 5  huỗi thủy sản 

9
 Quảng Trạ h, Quảng Thạ h, Quảng Thái, Quảng Bình, Quảng Yên, Quảng Văn, Quảng Khê, Quảng Hải 



3 

 

Thu ngân sách trên đ a  àn ướ  thự  hi n đạt 78.265 tri u đồng, đạt 14% so 

với  ự toán tỉnh giao, đạt 6% so với  ự toán HĐND huy n giao, tăng 27% so với 

CK. Trong đó, thu thường xuyên 9.290 tri u đồng, đạt 8%  ự toán huy n giao. Các 

s   thuế  ó t  l  thu đạt  ao hơn so với  ùng kỳ là  á  khoản phí, l  phí, thuế thu 

nhập  á nhân, l  phí trướ   ạ. Thu tiền s   ụng đất ướ  đạt 68 t  đồng, đạt 15% 

DT tỉnh giao, đạt 6% DT huy n giao. Chi ngân sá h huy n ướ  đạt 115.321 tri u 

đồng,  ằng 8%  ự toán, trong đó,  hi đầu tư 85.884 tri u đồng ướ  đạt 12%;   hi 

thường xuyên 29.437 tri u đồng đạt 4% so với  ự toán HĐND huy n giao
10

. 

Tiến độ thự  hi n giải ngân vốn đầu tư  ông đượ  đẩy nhanh ngay từ những 

ngày đầu  ủa năm 2022; giá tr  khối lượng thự  hi n ướ  đạt 75 t  đồng,  ằng 13% KH 

vốn đượ  giao; tập trung triển khai thự  hi n  á  giải pháp về phát triển  oanh 

nghi p trên đ a  àn huy n năm 2022. 

 . V  t   n u  n v      trƣ n   

Công tá  QLNN về tài nguyên và môi trường tiếp tụ  đượ  tập trung  hỉ đạo 

và  ướ  đầu đạt kết quả tí h  ự ; trong tháng, đã thự  hi n  ấp 135 giấy  hứng 

quyền s   ụng đất, tổng  i n tí h 2,88ha; tiếp tụ  triển khai kế hoạ h tổ  hứ   á  

 uộ  đấu giá quyền s   ụng đất trên đ a  àn huy n
11
, tổng số tiền trúng đấu giá 

trong tháng là 159,989 t  đồng
12
. Triển khai kế hoạ h GPMB để thự  hi n  á   ự 

án đầu tư  ó s   ụng đất trên đ a  àn huy n năm 2022; đã thu hồi đất để thự  hi n 

04  ự án tại  á  xã, th  trấn
13

 với  i n tí h là 10,33ha,  ằng 86,3% so với CK. 

Công tá  VSMT tiếp tụ  đượ  quan tâm, đã triển khai kế hoạ h  ảo v  môi 

trường năm 2022 và  hỉ đạo tổng v  sinh môi trường trên toàn huy n đón Tết 

Nguyên đán; t  l  rá  thải sinh hoạt trên đ a  àn đượ  thu gom x  lý đã đạt 99.7%; 

t  l  hộ đượ  s   ụng nướ  sạ h, hợp v  sinh đạt 100%, trong đó 88,1%, tăng 

1,1% so với tháng 12/2021, trong đó  ó 64% số hộ s   ụng nướ  sạ h từ nguồn 

 ấp nướ  tập trung. 

 . V  v n h   -    hộ  

3.1. Công tá  thông tin, tuyên truyền đượ  đẩy mạnh, tập trung  hủ đề Mừng 

Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Vi t Nam, 76 năm ngày thành lập Đảng  ộ huy n Quảng Xương, 75 năm 

lần đầu tiên Bá  Hồ về thăm Thanh Hóa; tuyên truyền tháng  ao điểm về an ninh 

trật tự và phong trào thi đua thự  hi n  á  mụ  tiêu, nhi m vụ phát triển KT-XH 

năm 2022. Đã l p đặt, trang trí từ 550 – 600m
2
 h  thống  ụm tuyên truyền trự  

quan
14
; Đài truyền thanh  ủa huy n  uy trì phát tin  ài 3 lần/ngày;  ộng tá  05 tin 

trên Đài PTTH tỉnh và Báo Thanh Hóa đi n t ; đăng tải 60 tin,  ài trên Cổng thông 

tin đi n t   ủa huy n. Hoạt động thể thao  ấp huy n và  ơ sở tiếp tụ  đượ  tập 

trung  hỉ đạo, xây  ựng kế hoạ h tổ  hứ  thi đấu giải  hương trình Đại hội TDTT 

                                           
10

 Trong đó,  hi NS  ấp huy n: 10.692 tri u đồng; Chi NS  ấp xã: 18.745 tri u đồng 
11

 Tại Quảng Lưu, Quảng Ninh; ngày 27/01/2022 tại  Quảng Giao, Quảng Đ nh. 
12

 Tổ  hứ  đượ  02  uộ  tại Quảng Lưu, tổng số 210 lô trúng đấu giá,  i n tí h trên 2,62ha. 
13

 Quảng Bình, Quảng Giao, Quảng Đ nh, th  trấn Tân Phong 
14

 Cụm  ổ động, hộp ki ốt, tấm vi nhép, pa nô truyên truyền, treo  ăng zôn,   m hồng kỳ 
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toàn huy n lần thứ IX năm 2022; thể thao thành tí h  ao tiếp tụ  đạt kết quả khá 

với 04 huy  hương
15

 tại giải Karate o phong trào toàn tỉnh; kết quả thi 05 môn 

trong  hương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh  đạt 19 Huy  hương
16
. Tổ  hứ  phòng 

trưng  ày sá h  áo Xuân với  hủ đề  Bá  Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo 

lời Bá  ; phối hợp với  á   ơ quan  huyên môn  ấp tỉnh tiến hành khảo sát, phụ  

 ựng và nâng  ao  hất lượng một số Di sản văn hóa phi vật thể tại Quảng Yên và 

Quảng Hợp. 

Công tá  QLNN về văn hóa thông tin tiếp tụ  đượ  tăng  ường; triển khai kế 

hoạ h thự  hi n  ông tá  gia đình năm 2022, kế hoạ h phát triển du l  h và kế 

hoạ h thự  hi n  á   hỉ tiêu phát triển sự nghi p văn hóa năm 2022 trên đ a  àn 

huy n;  hỉ đạo l p  iển  hỉ   n đến  á  Di tí h l  h s , văn hóa trên đ a  àn  á  

xã
17
;  ấp giấy phép đủ điều ki n kinh  oanh vụ về văn hóa tại Th  trấn Tân Phong. 

 3.2. Chất lượng giáo  ụ  đại trà tiếp tụ  đượ  giữ vững và nâng  ao, kết thú  

 hương trình họ  kỳ I năm họ  2021-2022, khối THCS  ó 13,58% HS xếp loại họ  

lự  giỏi;  41,7% xếp loại khá, tăng 1,7% so với CK, t  l  HS xếp loại yếu giảm  òn 

2,22%;  khối tiểu họ   ó 42,5% hoàn thành tốt, tăng 2,1% so với CK và 55,27% 

xếp loại hoàn thành, tăng 0,6% so với CK;  ậ  họ  mầm non, tổng số tr   án trú 

10.978, đạt 100%, tỉ l  tr  suy  inh  ưỡng thể nh   ân 3,0%, giảm 0,3% so với 

CK, số tr  đạt yêu  ầu về giáo  ụ  91,08%, tăng 2,3% so với CK. Chất lượng giáo 

 ụ  mũi nhọn tiếp tụ  đạt đượ  kết quả rất tí h  ự , kỳ thi HSG lớp 9  ấp tỉnh, 

huy n  ó 82/90 họ  sinh THCS và 03 họ  sinh GDNN-GDTX đạt giải
18
, huy n 

đượ  xếp thứ 2 toàn tỉnh; trường TPHT Quảng Xương 1  ó 45/50 họ  sinh đạt giải 

và xếp thứ 3 toàn tỉnh. Công tá  khuyến họ  khuyến tài tiếp tụ  đượ  quan tâm, đã 

k p thời tổ  hứ  trao thưởng và  iểu  ương 247 CBGV và họ  sinh đạt thành tí h 

xuất s   trong  á  kỳ thi HSG với tổng số tiền khen thưởng gần 500 tri u đồng; tổ 

 hứ  đánh giá xếp loại  á  Trung tâm họ  tập  ộng đồng  ấp xã năm 2022. Công 

tá  xây  ựng trường CQG năm 2022 tiếp tụ  đượ  tập trung  hỉ đạo ngay từ đầu 

năm với kế hoạ h phấn đầu đạt  hỉ tiêu 15 trường  huẩn quố  gia trong năm 2022.  

3.3. Công tá  phòng,  hống    h Covi -19 và công tác QLNN về Y tế 

Tiếp tụ   hấn  hỉnh và tăng  ường  á   i n pháp phòng,  hống    h Covi -

19; k p thời triển khai  á   hỉ đạo  ủa Trung ương,  ủa tỉnh, huy n về phòng, 

 hống    h Covi -19; thự  hi n k p thời và hi u quả  ông tá  điều tr    nh nhân 

Covid-19 tại  ơ sở y tế thuộ  huy n, khởi động   nh vi n điều tr    nh nhân 

Covid-19 thứ hai  ủa huy n; triển khai Phương án quản lý,  á h ly và điều tr  

người nhiễm SARS-CoV-2 không tri u  hứng tại nhà/nơi lưu trú; tập trung giám 

sát truy vết, kiểm soát đối với  á  trường hợp tiếp xú  gần với  á   a F0; tiếp tụ  

thự  hi n kế hoạ h tiêm phủ mũi  ho  á  đối tượng từ 18 tuổi trở lên và tiêm 

                                           
15

 01HCB và 02 HCĐ) 
16

 Trong đó: 06 HCV, 05 CHB và 08 HCĐ, huy n tạm thời đang xếp thứ 9 toàn đoàn. 
17

 Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Nham, Quảng Lưu 
18

 Trong đó 3 giải nhất, 23 giải nhì, 35 giải  a và 21 giải KK 
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phòng v  xin  ho đối tượng từ 12 -17 tuổi;  hủ động triển khai xây  ựng kế hoạ h 

tiêm phòng  ho  á  đối tượng họ  sinh tiểu họ  trên đ a  àn huy n. 

Trong tháng 01/2022
19

, trên đ a  àn huy n đã ghi nhận hơn 551 trường hợp 

 ương tính với Sars-Cov-2
20

, đồng thời đã có 251 người đượ  điều tr  khỏi   nh; 

 ông tá  lấy m u, xét nghi m tầm soát tiếp tụ  đượ  thự  hi n; công tá  triển khai 

tiêm  hủng V  xin phòng Covi -19 trên đ a  àn huy n đảm  ảo đúng kế hoạ h, t  

l   ao phủ mũi 1  ho người từ 18 tuổi trở lên đạt: 99,04%; t  l  người từ 18 tuổi 

trở lên tiêm đủ mũi đạt: 98,0% và t  l   ao phủ mũi 1  ho tr  từ 12 tuổi đến 17 tuổi 

đạt: 99,67%. 

Công tá  khám,  hữa   nh  thường xuyên  ho Nhân  ân tiếp tụ  đượ  đảm 

 ảo;   nh vi n Đa khoa,  á   ơ sở y tế  ông lập  uy trì  hế độ trự  24/24 giờ; 

trong tháng đã thự  hi n khám   nh  ho 11.687 lượt người, điều tr   ho 3.169 lượt 

  nh nhân tại  á  Trạm y tế và B nh vi n Đa khoa huy n
21
. Tăng  ường đảm  ảo 

an toàn v  sinh thự  phẩm   p Tết Nguyên đán; đã kiểm tra, giám sát 90  ơ sở sản 

xuất, kinh  oanh  hế  iến và  ếp ăn tập thể trên đ a  àn huy n
22

.  

3.4. Công tá  Lao động, thương  inh và xã hội  

Tiếp tụ  thự  hi n k p thời, đầy đủ, đúng đối tượng  á   hế độ  hính sá h như 

 hi trả trợ  ấp thường xuyên, trợ  ấp 1 lần, trợ  ấp MTP cho 15.216 người thuộ  đối 

tượng NCC, BTXH, tổng kinh phí trên 26 t  đồng; tặng 26.513 suất quà  ho  á  đối 

tượng  hính sá h
23
, tổng kinh phí trên 14,5 t  đồng; ngành BHXH huy n đã gia hạn 

35.420 th  BHYT  ho  á  đối tượng  hính sá h; tổ  hứ   hu đáo vi   thăm, tặng quà 

 ho 60 đối tượng người  ó  ông  ó hoàn  ảnh khó khăn và  hú  thọ 56 người  ao tuổi 

trong 100 tuổi nhân   p tết Nguyên đán; tiếp tụ  thự  hi n k p thời  hính sá h hỗ trợ 

 á  đối tượng    ảnh hưởng  ủa đại    h Covi -19 theo ngh  quyết 68/NQ-CP  ủa 

Chính phủ. 

Triển khai Kế hoạ h thự  hi n Chương trình giảm nghèo nhanh và  ền vững 

năm 2022; kế hoạ h hướng   n tổ  hứ   á  hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã 

hội hội nhân   p Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; kế hoạ h thự  hi n  ông tá  lao 

động, người  ó  ông và xã hội năm 2022. 

  . V  c n  t c nộ  v   tƣ ph p  th nh tr    ả  qu  t KNTC  cả  c ch 

hành chính 

4.1. Công tá  Nội vụ tiếp tụ  đượ  tập trung  hỉ đạo,  á  nhi m vụ đượ  

triển khai đảm  ảo tiến độ; đã hoàn thành tuyển  ụng 05 Chỉ huy trưởng Quân sự 

 ấp xã; triển khai thu hồ sơ tuyển  ụng viên  hứ  giáo  ụ ; k p thời giải quyết  hế 

độ  hính sá h về  hấm  ứt hợp đồng lao động, giải quyết thôi vi   đối với 03 

NVHC và viên  hứ  giáo  ụ ; thự  hi n vi   xếp lương  án  ộ,  ông  hứ   ấp xã; 

                                           
19

 Số li u tính từ 01/01/2022 đến thời điểm 17g00 ngày 25/01/2022. 
20

 Nhiều hơn  ả năm 2021;  ó 01 người  hết  o Sars-Cov-2 
21

 Khám   nh: Tại Tại BVĐK 6.117 lượt người, tại trạm y tế 5.239 lượt người, TTYT là 331 lượt.  Điều tr : BVĐK 

1.342   nh nhân; điều tr  ngoại trú 1.827 lượt người. 
22

 TTYT huy n kiểm tra 32  ơ sở DV ăn uống, 18  ơ sở  hế  iến, 25  ơ sở thứ  ăn đường phố, và  15  ơ sở kinh 

 oanh  ánh k o, đường sữa, rượu  ia, nướ  giải khát 
23

 (người  ó  ông, người  ao tuổi, người khuyết tật, thanh niên xung phong, hộ nghèo, tr  em  ó hoàn  ảnh khó khăn) 
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giải quyết  hế độ mai táng phí  ho  án  ộ  ấp xã đã nghỉ hưu. Hoàn thi n đề xuất 

xây  ựng nguồn quy hoạ h  án  ộ quản lý trường họ  giai đoạn 2021-2025, đ nh 

hướng giai đoạn 2025-2030; trình Thường trự  Huy n ủy xin ý kiến về Kế hoạ h 

 huyển đổi v  trí  ông tá  theo Luật phòng  hống tham nhũng. 

Thự  hi n đánh giá, xếp loại  á  Phòng  huyên môn và tương tương thuộ  

UBND huy n,  á  đơn v  sự nghi p trự  thuộ  huy n,  á  xã, th  trấn; khen thưởng 

 ho  á  tập thể,  á nhân  ó thành tí h xuất s   trong năm 2021 đối với 49 tập thể, 

280  á nhân; tổ  hứ  Lễ truy tặng  anh hi u Nhà nướ   M  Vi t Nam Anh hùng  

 ho m  Lê Th  Phí h tại th  trấn Tân Phong. Công tá  QLNN về tôn giáo trên đ a 

 àn tiếp tụ  đượ  quan tâm và thự  hi n hi u quả.  

4.2. Công tá  thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tiếp tụ  đượ  thự  hi n 

theo kế hoạ h; đã  an hành kết luận thanh tra vi   giao đất không đúng thẩm 

quyền tại xã Quảng Đ nh; kết luận thanh tra trá h nhi m Chủ t  h UBND xã Quảng 

Thạ h trong  ông tá  quản lý nhà nướ , thự  hi n  á  quy đ nh  ủa pháp luật về 

 ông tá  tiếp  ân, giải quyết khiếu nại, tố  áo và phòng  hống tham nhũng; ban 

hành quyết đ nh thanh tra về nguồn gố , thời điểm s   ụng đất  ủa 02 hộ gia đình 

tại xã Quảng Thạ h. Tiếp tụ   hỉ đạo đôn đố  vi   x  lý sau thanh tra tại  á  đơn 

v  đã  ó kết luận thanh tra từ  á  năm trướ  đây. 

 Trong hoạt động tiếp  ông  ân, 100% đơn thư tiếp nhận đã đượ  x  lý k p 

thời; trong tháng, đã tiếp thường xuyên 19 lượt  ông  ân; lãnh đạo HĐND, UBND 

huy n tiếp 3 lượt  ông  ân với 6 người (giảm 25% so với CK); tiếp nhận 15 đơn 

(với 15 vụ vi  ), giảm 5% so với CK;  á  đơn đượ  phân loại, giao  á  đơn v  tập 

trung giải quyết, kết quả đã có 4 vụ vi   đã  ó  áo  áo, trả lời  ông  ân và 11 vụ 

vi    hưa đến hạn giải quyết. 

4.3. Về  ông tá  tư pháp, đã  hủ động tham gia vào vi   xây  ựng,  an hành 

các quyết đ nh  ưỡng  hế thu hồi đất để thự  hi n các  ự án; phối hợp rà soát, 

tham mưu  hỉ đạo hoàn thi n hồ sơ thu hồi đất GPMB; chỉ đạo tổ  hứ  hòa giải 

tranh  hấp đất đai; triển khai kiểm tra, thẩm đ nh hồ sơ  huẩn tiếp  ận pháp luật và 

quyết đ nh  ông nhận xã đạt  huẩn tiếp  ận pháp luật năm 2021; xây  ựng và  an 

hành kế hoạ h thự  hi n Chương trình  ông tá  tư pháp năm 2022. 

 4.4. Công tá  CCHC trên đ a  àn toàn huy n đượ  tập trung  hỉ đạo ngay từ 

đầu năm; triển khai kế hoạ h CCHC, kế hoạ h kiểm tra k  luật, k   ương hành 

 hính năm 2022; kế hoạ h
24

 về kiểm soát TTHC năm 2022; thự  hi n  hấm điểm 

 hỉ số CCHC huy n năm 2021;  hỉ đạo xây  ựng kế hoạ h triển khai Đề án  ủa 

tỉnh về nâng  ao  hỉ số năng lự   ạnh tranh trên đ a  àn huy n. 

 Trong tháng,  ộ phận  một   a   ủa huy n tiếp nhận  2.091 hồ sơ giải quyết 

TTHC, trong đó  ó 71 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (   h vụ  ông mứ  độ 3, mứ  độ 

4), kết quả giải quyết đúng hạn hồ sơ trự  tiếp đạt 98.3%, tăng 0,3 % so với CK; ở 

cấp xã, bộ phận   một   a  tiếp nhận 11.700 hồ sơ, trong đó  ó 8.892hồ sơ tiếp 

nhận trực tuyến; kết quả giải quyết đúng hạn  11.490 hồ sơ trự  tiếp đạt 98,2%, 

                                           
24

 số 213/KH-UBND 



7 

 

tăng 0,2% so với CK; đã  ó 100% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng quy trình, 

đảm bảo đúng hạn. 

 . V  qu c ph n  – an ninh, đả  bảo trật tự  n to n    hộ  

5.1. Duy trì và thự  hi n nghiêm  hế độ trự  SSCĐ, n m  h   tình hình 

đ a  àn;  á  đơn v , đ a  àn ổn đ nh, an toàn tuy t đối;  huẩn    tốt CSVC đảm 

 ảo điều ki n hoạt động  ủa 02 khu   nh vi n điều tr  Covi -19 huy n; tổ  hứ  

thâm nhập 275 thanh niên nhập ngũ năm 2022 đảm  ảo  hất lượng, đúng  hỉ tiêu 

và thời gian quy đ nh  ủa trên; đón nhận 159 quân nhân nhân hoàn thành nghĩa vụ 

trở về đ a phương, đăng ký ngạ h  ự    động viên đúng quy đ nh. Tiếp nhận hồ sơ 

thương,   nh  inh, hồ sơ li t sĩ, làm  hế độ huân huy  hương; tổ  hứ   hi trả 03 

đối tượng thương  inh với số tiền 320 tri u đồng; triển khai  hỉ đạo xây  ựng kế 

hoạ h thự  hi n nhi m vụ QS-QP năm 2022 và triển khai kế hoạ h  huẩn    Lễ 

giao nhận quân năm 2022. 

5.2. Tình hình an ninh trên  á  tuyến, lĩnh vự , đ a  àn trọng điểm đượ   ảo 

đảm ổn đ nh, không xảy ra  á  vụ vi   phứ  tạp, "đột xuất", " ất ngờ"; không để 

xảy ra khiếu ki n đông người, vượt  ấp, đình  ông  ủa  ông nhân trong  á   oanh 

nghi p và  á  hoạt động tôn giáo trái phép; quản lý  hặt  hẽ 22 người nướ  ngoài 

lưu trú trên đ a  àn.  

Cá   ấp,  á  ngành và lự  lượng Công an triển khai quyết li t  á  nhi m vụ, 

giải pháp đợt  ao điểm tấn  ông trấn áp tội phạm  ảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần; đặ   i t là  ông tá  phòng,  hống  á  hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, 

vật li u nổ,  ông  ụ hỗ trợ. Trong tháng đã phát hi n, điều tra, x  lý 10 vụ phạm 

tội và vi phạm về trật tự xã hội; 02 vụ phạm tội về ma túy; x  phạt vi phạm hành 

 hính 126 trường hợp
25

 vi phạm, phạt tiền gần 160 tri u đồng. Tai nạn giao thông 

xảy ra 6 vụ, làm 2 người  hết, 5 người    thương, giảm 3 vụ và giảm 02 người    

thương so với CK; không xảy ra  á  vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặ   i t 

nghiêm trọng. Phong trào toàn  ân  ảo v  an ninh Tổ quố  tiếp tụ  đượ  quan tâm 

 hỉ đạo,  ủng  ố và phát huy hi u quả trong  ông tá   ảo đảm ANTT tại đ a  àn  ơ 

sở. 

6. C n  t c chỉ đạo  đ  u h nh 

Trong tháng, quán tri t sâu s  , n m  h    hủ đề năm  ủa tỉnh đó là  Năm 

hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đẩy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội” đồng thời thự  hi n  ụ thể hóa hành động theo  hủ đề 

năm đượ  UBND huy n xá  đ nh là ”Nă         ó    ặ  bằ  ”. UBND huy n, 

Chủ t  h UBND huy n đã tập trung  hỉ đạo xây  ựng  á  kế hoạ h hành động, kế 

hoạ h  huyên đề  ụ thể hóa  á  Ngh  quyết  ủa Huy n ủy, HĐND huy n về nhi m 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm  ảo QPAN năm 2022;  hỉ đạo khẩn trương triển 

khai tổ  hứ  thự  hi n ngay từ những ngày đầu, tháng đầu  ủa năm; đã ban hành 

Quyết đ nh số  210/QĐ-UBND về kế hoạ h hành động thự  hi n Ngh  quyết  ủa 

Huy n ủy, Ngh  quyết  ủa HĐND huy n nhi m vụ phát triển KTXH năm 2022, 

                                           
25

 Cá  lĩnh vự  trật tự ATGT, ngành nghề kinh  oanh  ó điều ki n về ANTT, v  sinh ATTP 
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giao  hỉ tiêu thự  hi n năm 2022 đến từng xã, th  trấn, g n trá h nhi m trong tổ 

 hứ  thự  hi n, làm  ơ sở để  hỉ đạo, điều hành và đánh giá mứ  độ hoàn thành 

nhi m vụ năm 2022;  an hành Chỉ th  về  ông tá  giải phóng mặt  ằng năm 2022; 

 hỉ đạo  an hành 19 kế hoạ h  huyên đề thự  hi n  á   hỉ tiêu theo Ngh  quyết 

HĐND huy n và Quyết đ nh giao  ủa UBND tỉnh năm 2022 ở  á  lĩnh vự  tài 

chính ngân sá h, phát triển  oanh nghi p, về giải phóng mặt  ằng, kế hoạ h đấu 

giá đất, xây  ựng NTM, tí h tụ tập trung đất đai,  huyển đổi  hợ, thành lập  á  

CCN, về phòng,  hống    h trên người, thự  hi n giảm nghèo  ền vững và xây 

 ựng trường đạt CQG năm 2022.  

UBND huy n, Chủ t  h UBND huy n đã  an hành 4 Chỉ th  để tập trung  hỉ 

đạo, điều hành  á  nhi m vụ trọng tâm trướ , trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm 

Dần về  tăng  ường  ông tá   ảo đảm an  ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần; 

về vi   tổ  hứ  đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; về tập trung triển khai quyết 

li t, đồng  ộ  á   i n pháp phòng,  hống    h trướ , trong và sau Tết.  

Đã tổ  hứ  01 hội ngh  trự  tuyến toàn huy n về triển khai kế hoạ h hành 

động thự  hi n ngh  quyết  ủa Huy n ủy , HĐND huy n năm 2022; tổ  hứ   16 hội 

ngh  với UBND  á  xã,  á   ơ quan  huyên môn, Hội đồng để xem xét thông qua 

 á  Đề án,  hương trình, kế hoạ h và giải quyết  á  nhi m vụ phát sinh trong  ông 

tá  giải quyết đơn thư,  ông tá  giải phóng mặt  ằng; triển khai  á  nhi m vụ về 

phòng,  hống    h... 

II. TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

  . Tồn tạ   hạn ch  

Bên  ạnh những kết quả đạt đượ , tình hình kinh tế –xã hội, quố  phòng – 

an ninh  ủa huy n, vi   thự  hi n  á  nhi m vụ giao  ủa một số phòng,  an, đơn v  

v n  òn một số hạn  hế, như: 

- Một số xã
26

, công tá  thông tin, tuyên truyền hướng   n sản xuất, ứng phó 

với  á   iễn  iến  ất thường như thiên tai,    h   nh  òn  hậm;  

- Hoạt động  ủa  á  HTX    h vụ nông nghi p
27

  òn hạn  hế, nhất là trong tổ 

 hứ  sản xuất,  hủ động tìm kiếm th  trường tiêu thụ nông sản;  

- Một số  ự án, vi   GPMB thự  hi n  òn  hậm so với kế hoạ h,  hưa đượ  

giải quyết  ứt điểm như MB 123; MB23 thôn Tân Đoài; mặt  ằng tái đ nh  ư ven 

 iển Quảng Thái; mặt  ằng quy hoạ h tại Quảng Bình, Quảng Đ nh. 

- Tại một số đơn v 
28

  hưa làm  tốt vi   lập hồ sơ giải quyết tồn đọng về đất 

ở theo kế hoạ h  ủa UBND huy n. 

- Một số xã  òn để    h lây lan trong  ộng đồng, trong đó nhiều họ  sinh và 

CBGV    nhiễm Covi -19
29

 đã làm ảnh hưởng đến tổ  hứ   á  hoạt động giáo  ụ  

trong cá  nhà trường; 

                                           
26

 Như: Quảng Thái, Quảng Thạ h, Quảng Hải, Quảng Hợp... 
27

 Như: Quảng Giao, Quảng Khê, Quảng Trung... 
28

 Như: Quảng Trung, Quảng Lộ , Quảng Lưu,.... 
29
Như: TH Quảng Đứ ; MN Quảng Hòa, TH Quảng Lưu... 
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- Tình hình một số loại tội phạm  ó thời điểm  òn phứ  tạp, nhất là tội trộm 

  p tài sản,  ố ý gây thương tí h; ý thứ   ảnh giá , phát hi n, tố giá  tội phạm, 

 hấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng  háy  hữa  háy  ủa một 

 ộ phận người  ân  hưa  ao;  

- Vi   tham mưu  ủa một số phòng chuyên môn  hưa k p thời;  hưa thự  

hi n đúng yêu  ầu nhi m vụ  ủa Chủ t  h UBND huy n giao trong xây  ựng kế 

hoạ h  huyên đề thự  hi n  á   hỉ tiêu giao theo Ngh  quyết HĐND huy n năm 

2022   n đến  hậm như Kế hoạ h giải quyết tồn đọng đất đai theo Chỉ th  64, năm 

2022; Kế hoạ h xây  ựng xã, th  trấn đạt  huẩn ATTP năm 2022; Kế hoạ h  hi tiết 

GPMB để thự  hi n  á   ự án đầu tư  ó s   ụng đất trên đ a  àn huy n năm 2022; 

kế hoạ h đấu giá đất năm 2022. Vi   x  lý nhi m vụ trên môi trường ký số  ủa 

một số phòng,  an  ấp huy n, UBND  ấp xã  ó thời điểm  hưa k p thời,  hưa đảm 

 ảo đúng quy trình quy đ nh. 

 . N u  n nh n củ  tồn tạ   hạn ch  

- Nguyên nhân khách quan: Tình hình    h   nh Covi -19 v n  iễn  iến 

khó lường, số người từ vùng    h về gia tăng; số  a ghi nhận dương tính với SARS 

–COV-2 tháng 1/2022 nhiều hơn  ả năm 2021, đã tá  động không nhỏ đến hoạt 

động sản xuất, kinh  oanh,  ông tá   hỉ đạo triển khai tại đ a  àn  ơ sở;  ên  ạnh 

đó, thời điểm đầu năm trùng với   p giáp Tết Nguyên đán  ũng đã tá  động một 

phần đến  ông tá  tổ  hứ  thự  hi n một số nhi m vụ như  ông tá  GPMB, đấu giá 

đất,.... 

- Nguyên nhân chủ quan: Cá  phòng,  an, UBND  á  xã  hỉ đạo thiếu quyết 

li t đối với  á  nhi m vụ theo  hương trình kế hoạ h năm 2022;  hương trình hành 

động năm 2022  ủa huy n; trá h nhi m thự  hi n  á  kết luận, giao nhi m vụ  ủa 

Chủ t  h UBND huy n v n  ó nội  ung, nhi m vụ  hưa k p thời, phải lùi thời gian 

trình; một số phòng  huyên môn, trong x  lý văn  ản trên môi trường số, vi   phân 

giao x  lý nhi m vụ  hưa rõ trách nhi m cá nhân,   n đến thiếu hi u quả, không 

kết thú  đượ  nhi m vụ.  

* Đá     á c    :  Trong  ối  ảnh    h Covi -19 tiếp tụ   iễn  iến phứ  

tạp, số người trở về đ a phương gia tăng,  ùng với vi   áp  ụng quy đ nh thí h ứng 

an toàn linh hoạt để phát triển kinh tế, vi    ỡ  ỏ  á   hốt kiểm soát, hoạt động 

vận tải hành khá h, hàng hóa gia tăng từng ngày; giao thương đang đượ  đẩy 

mạnh, kéo theo vi   kiểm soát    h   nh ngày  àng khó khăn; hầu hết  á  nhi m 

vụ đang trong giai đoạn  ướ  đầu triển khai kế hoạ h; nhưng tình hình kinh tế - xã 

hội tháng đầu  ủa năm đượ   uy trì ổn đ nh và  ó những kết quả khả quan: (1) 

Huy n v n tiếp tụ  thự  hi n nhiều giải pháp quyết li t, k p thời,  ó hi u quả  á  

 i n pháp trong phòng,  hống    h Covi -19,  hủ động xây  ựng và khẩn trương 

triển khai Phương án  á h ly, điều tr  F0 không tri u  hứng tại nhà/nơi  ư trú;    h 

  nh v n  ơ  ản đượ  kiểm soát; (2) kinh tế  ó  ướ  phát triển khả quan,  hăn 

nuôi  ó  ướ  nhảy vọt về số lượng so với  ùng kỳ;  á  hoạt động sản xuất kinh 

doanh ở hầu hết  á  ngành, lĩnh vự  đều đạt kết quả khá; cá  xã phấn đầu xây  ựng 

NTM năm 2021 đã hoàn thành  á  tiêu  hí và đượ  Hội đồng thẩm đ nh tỉnh đánh 
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giá; tiến độ triển khai thự  hi n một số  ự án đầu tư đang đượ  đẩy nhanh ngày 

đầu năm; đã tiếp tụ  triển khai tổ  hứ  đấu giá QSD đất thành  ông; thu ngân sá h 

nhà nướ  tăng 25% so với CK, giá tr  hàng hóa xuất khẩu tăng 50% so với CK; 

tổng mứ   án l  hàng hóa và  oanh thu    h vụ tăng 16% so với CK; (3) hất lượng 

giáo  ụ  đại trà đượ  giữ vững,  hất lượng giáo  ụ  mũi nhọn đạt kết quả tí h  ự ; 

 á   hế độ,  hính sá h an sinh xã hội đượ  đảm  ảo k p thời,  ông tá   hăm lo Tết 

 ho người nghèo, đối tượng  hính sá h đượ thự  hi n tốt; an ninh  hính tr , trật tự 

an toàn xã hội đượ  giữ vững. Tuy nhiên trong tháng, về kinh tế, một số ngành, 

lĩnh vự   òn gặp khó khăn nhất đ nh, như: vi   tìm đầu ra  ho sản phẩm nông 

nghi p v n khó khăn; kết quả  ông tá  giải quyết vướng m   tại một số mặt  ằng 

từ những năm trướ  đây v n  hưa  ứt điểm; về ANTT, một số loại tội phạm như 

trộm   p tài sản,  ố ý gây thương tí h  ó thời điểm  òn  iễn  iến phứ  tạp. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG    NĂM      

  . V    nh t  

1.1. Nông nghi p, xây  ựng NTM  

Tập trung  hỉ đạo hoàn thành vi   gieo  ấy đạt 100%  i n tí h theo KH; 

tập trung  hỉ đạo làm tốt vi    hăm só   á   ây trồng mới gieo, đảm  ảo điều tiết 

nướ   ho vi    hăm só  lúa vụ Chiêm xuân 2021-2022. Chỉ đạo, hướng   n quy 

hoạ h và mở rộng vùng sản xuất rau an toàn tại  á  xã: Quảng Long, Quảng Lộ , 

Th  trấn Tân Phong và Quảng Yên. 

- Làm tốt  ông tá  phòng  hống rét  ho đàn gia sú , gia  ầm; tiếp tụ  tập 

trung  hỉ đạo  ông tá  tái, tăng đàn sau Tết Nguyên đán; xây  ựng kế hoạ h tiêm 

phòng  ho đàn gia sú , gia  ầm đợt 01 năm 2022. 

- Chỉ đạo  á  xã vùng ven  iển tổ  hứ   ho người  ân tu  ổ, s a  hữa, s m mới 

 ông  ụ, phương ti n khai thá  đảm  ảo khai thá  an toàn, đạt hi u quả  ao. 

- Chỉ đạo rà soát đánh giá thự  trạng các tiêu chí,  ông tá  xây  ựng kế 

hoạ h tại  á  xã, thôn phấn đấu đạt  huẩn NTM nâng  ao, NTM kiểu m u năm 

2022
30

. 

Tổ  hứ  tốt Lễ phát động và  hỉ đạo phong trào trồng  ây mùa xuân năm 

Nhâm Dần, đảm  ảo hoàn thành  hỉ tiêu KH đượ  giao
31

 trướ  15/3/2022. 

1.2. Sản xuất  ông nghi p, tiểu thủ  ông nghi p,    h vụ; đầu tư xây  ựng 

- Triển khai kế hoạ h thự  hi n Đề án phát  uy trì và phát triển làng nghề 

truyền thống trên đ a  àn huy n. Tiếp tụ   hỉ đạo  ình ổn giá  ả th  trường trong 

thời gian trướ , trong và sau Tết Nguyên đán; phối hợp tăng  ường kiểm soát ngăn 

 hặn  uôn  án hàng giả, hàng lậu, hàng kém  hất lượng.  

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi  ông và tăng  ường kiểm soát  hất lượng  á  

 ông trình để  àn giao đưa vào s   ụng đúng tiến độ; tiếp tụ  thẩm đ nh  á   ông 

trình đầu tư  ông; phê  uy t quy hoạ h  hi tiết 1/500 khu  ân  ư, tái đ nh  ư trên 

                                           
30

 Xã Quảng Trung phấn đấu xã đạt  huẩn NTM kiểu m u; 07 xã đăng ký đạt  huẩn NTM nâng  ao gồm: Quảng 

Chính, Quảng Hợp, Quảng Ninh, Quảng Đứ , Quảng Trạ h, Quảng Hòa và Quảng Trường và 37 thôn 
31

  Chỉ tiêu 10.000  ây 
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đ a  àn huy n; xây  ựng và trình UBND tỉnh đồ án Quy hoạ h  hung đô th  Tiên 

Trang đến năm 2045; rà soát, hoàn thi n Quy hoạ h  hung xây  ựng xã đến năm 

2030; 

- Tăng  ường  ông tá  quản lý trật tự xây  ựng, hành lang giao thông; l p 

đặt  á   iển  ảnh  áo  á  v  trí nguy hiểm trên  á  tuyến đường; nghiên  ứu xây 

 ựng kế hoạ h  hỉnh trang  á  tuyến đường giao thông,  hiếu sáng  á  tuyến 

đường huy n theo quy hoạ h đô th . 

1.3. Tài  hính ngân sách và phát triển  oanh nghi p: Rà soát  á   ự án đầu 

tư  ó s   ụng đất để tổng hợp  áo  áo; tổng hợp kết quả thẩm đ nh  á   ự án đề 

xuất đầu tư để trình kỳ họp HĐND huy n kỳ họp  huyên đề. Tăng  ường  hỉ đạo 

kế hoạ h tăng thu ngân sá h năm 2022; điều hành  ông tá  thu,  hi ngân sá h theo 

kế hoạ h; tiếp tụ  thẩm đ nh kế hoạ h lựa  họn nhà thầu, thẩm đ nh quyết toán 

 ông trình hoàn thành XDCB; thự  hi n đảm  ảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư  ông 

theo kế hoạ h vốn năm 2022. Chuẩn     á  điều ki n  ho  ông tá   hốt số li u  hi 

ngân sá h năm 2021, rà soát để thự  hi n  huyển nguồn sang năm 2022 phụ  vụ 

quyết toán ngân sá h năm 2021; tăng  ường  hỉ đạo, triển khai thành lập mới 

 oanh nghi p và HTX theo đúng tiến độ kế hoạ h giao năm 2022. 

1.4. Tài nguyên và môi trường 

Tiếp tụ  triển khai kế hoạ h về năm  ao điểm GPMB; tiếp tụ  thự  hi n vi   

giải quyết tồn đọng đất đai; hoàn thành xây  ựng kế hoạ h s   ụng đất, kế hoạ h 

đấu giá đất năm 2022; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt  ằng 

quy hoạ h  á  điểm  ân  ư,  á   ự án đầu tư  ông; tiếp tụ  đẩy nhanh tiến độ đấu 

giá đất; thường xuyên đôn đố  nộp tiền trúng đấu giá quyền s   ụng đất  ủa  á  

mặt  ằng khu  ân  ư; rà soát và đôn đố   á   oanh nghi p, nhà đầu tư thự  hi n 

 á   am kết tiến độ GPMB, đầu tư đã ký kết; triển khai kế hoạ h về  ảo v  môi 

trường và kiểm tra vi    hấp hành quy đ nh  ảo v  môi trường  ủa  á   oanh 

nghi p, đơn v  trên đ a  àn huy n. 

 . V  v n h   –    hộ  

2.1. Văn hóa và Thông tin, Thể thao và Du l  h 

Tiếp tụ  đẩy mạnh và nâng  ao  hất lượng hi u quả  ông tá  thông tin tuyên 

truyền nhi m vụ quý I năm 2022; trọng tâm thông tin, tuyên truyền về Lễ phát 

động trồng  ây đầu Xuân; Lễ giao quân đợt 01 năm 2022; vi   triển khai phương 

án  á h ly, điều tr  người nhiễm Covi -19 tại nhà/nơi  ư trú; thự  hi n nghiêm  á  

 i n pháp để thí h ứng an toàn, linh hoạt vừa đảm  ảo phòng,  hống    h   nh 

Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và phát động  á  phong trào thi đua thự  

hi n  á  mụ  tiêu, nhi m vụ phát triển KT-XH năm 2022;  hỉ đạo  ơ sở tổ  hứ  thi 

đấu một số môn thuộ   hương trình Đại hội TDTT toàn huy n lần thứ 9. 

Tổ  hứ  triển khai kế hoạ h thự  hi n Đề án phát triển  u l  h huy n Quảng 

Xương đến năm 2030;  áo  áo đề án ứng  ụng CNTT phụ  vụ  huyển đổi số 

huy n Quảng Xương đến 2025; triển khai kế hoạ h về xây  ựng  ơ quan văn hóa, 

đơn v  văn hóa năm 2022.  
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 2.2. Giáo  ụ  và Đào tạo: Tiếp tụ  triển khai sâu rộng thi đua  Dạy tốt, họ  

tốt ,  Đổi mới, sáng tạo trong  ạy và họ  ; phát động phong trào thi đua Tết trồng 

 ây đời đời nhớ ơn Bá  Hồ, xây  ựng  ảnh quan môi trường  Xanh-sạ h-đ p , tổ 

 hứ   á  hoạt động  Mừng Xuân  Nhâm Dần 2022 trong  á  nhà trường; tổ  hứ  

 á  kỳ thi, hội thi giáo viên  ạy giỏi  ấp huy n  ậ  THCS; thi giáo viên  hủ nhi m 

lớp giỏi  ậ  tiểu họ ; giao lưu  âu lạ   ộ trí tu  tuổi thơ lớp 5; hội thi Bé với làn 

đi u  ân  a  ậ  họ  mầm non. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thự  hi n kế hoạ h xây 

 ựng trường  huẩn quố  gia trên đ a  àn huy n, năm 2022. 

2.3. Công tá  phòng,  hống    h Covi -19 và QLNN về y tế 

Tiếp tụ  triển khai  á   i n pháp phòng,  hống    h Covi -19 phù hợp với 

 iễn  iến mới; tăng  ường  á  hoạt động kiểm tra, giám sát  hặt vi    hấp hành  

khai báo y tế, thự  hi n tự cách ly, điều tr  tại nơi  ư trú; tăng  ường kiểm tra tại 

đ a  àn thôn, phố,  á  xã, th  trấn,  á   oanh nghi p,  á  nhà hàng,  ơ sở kinh 

doanh văn hóa vi    hấp hành nghiêm  á  quy đ nh phòng,  hống    h Covi -19; 

triển khai phương án điều tr  F0  ho đối tượng không  ó tri u trứng tại nhà/nơi  ư 

trú và hoạt động  ủa  á  trạm y tế lưu động; tiếp tụ  xét nghi m tầm soát đ nh kỳ, 

luân phiên  trong các  ơ quan, đơn v  trường họ ,  á   oanh nghi p, đ a  àn  ó 

nhiều  ông  ân trở về từ vùng    h; tiếp tụ  tiêm phủ mũi  ho  á  đối tượng trên 

12 tuổi và triển khai kế hoạ h tiêm phòng v  xin đến  á  đối tượng  ưới 12 tuổi 

trên đ a  àn huy n; tổ  hứ  tập huấn  ho nhân viên  á  trạm y tế xã, th  trấn và 

trạm y tế lưu động về  ông tá  kiểm soát, điều tr  F0 tại nhà/nơi lưu trú. 

Tiếp tụ  thự  hi n tốt  ông tá  khám  hữa   nh, nâng cao tinh thần thái độ 

phụ  vụ   nh nhân; làm tốt  ông tá   hăm só   à m  tr  em; thự  hi n đảm  ảo kế 

hoạ h tiêm  hủng phòng  á    nh theo mùa;  huẩn    CSVC, vật tư  ự phòng phụ  

vụ điều tr    nh nhân Covi -19;  hỉ đạo thự  hi n rà soát tiêu  hí y tế tại các xã 

xây  ựng NTM nâng cao, kiểu m u 2022; tăng  ường phối hợp tổ  hứ  kiểm tra v  

sinh ATTP tại  á   ơ sở lưu trú, nhà hàng, khá h sạn,  oanh nghi p,  ơ sở giáo  ụ  

bán trú.... 

2.4. Công tá   hính sá h xã hội: Thự  hi n đầy đủ, k p thời, đúng đối tượng 

 á   hế độ  hính sá h  ho  á  đối tượng  ảo trợ xã hội, người  ó  ông nhất là   p 

Tết Nguyên đán; kiểm tra thự  tế  á  đối tượng  ảo trợ xã hội đề ngh  tăng mới; rà 

soát đánh giá thự  trạng hộ nghèo, hộ  ận nghèo tại  á  xã, th  trấn; rà soát  á  tiêu 

 hí lĩnh vự   hính sá h xã hội tại  á  xã phấn đấu xây  ựng xã NTM nâng  ao, 

kiểu m u  và  hỉ đạo triển khai kế hoạ h thự  hi n năm 2022; đẩy mạnh  ông tá  

phối hợp với  oanh nghi p tổ  hứ  giới thi u, giải quyết vi   làm; tiếp tụ  tổ  hứ , 

triển khai thự  hi n một số  hính sá h hỗ trợ người lao động và người s   ụng lao 

động gặp khó khăn  o đại    h Covid-19 trên đ a  àn huy n Quảng Xương theo 

Ngh  quyết 68/NQ-CP  ủa  hính phủ. 

3. V  c n  t c nộ  v   tƣ ph p  th nh tr   t  p d n 

3.1. Nội vụ tập trung tổ  hứ  thự  hi n tuyển  ụng viên  hứ  giáo  ụ ; hoàn 

thành xây  ựng nguồn quy hoạ h  án  ộ QLGD; triển khai  ổ nhi m lại  án  ộ 

quản lý trường họ ; triển khai kế hoạ h luân  huyển CBCC theo luật phòng  hống 
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tham nhũng; kiểm tra  ông tá   ải  á h hành  hính, về  hấp hành k  luật, k   ương 

hành  hính trướ , trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; triển khai 

hướng   n thự  hi n chính sách tinh giản  iên  hế đợt 2 năm 2022; tiếp tụ  k p 

thời giải quyết  hế độ  hính sá h  ho CBCC, viên  hứ . 

3.2. Ngành thanh tra tiếp tụ  tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tại  á  xã 

Quảng Thái, Quảng Ninh, Quảng Thạ h, Quảng Hải; rà soát giải quyết đơn tố  áo 

tại xã Quảng Hợp và xã Tiên Trang; tập trung thự  hi n tốt  ông tá  tiếp  ông  ân 

và giải quyết những vụ vi    ông  ân khiếu nại; triển khai thự  hi n  á   uộ  thanh 

tra theo Kế hoạ h thanh tra năm 2022. 

  3.3. Tư pháp huy n triển khai kế hoạ h tuyên truyền PBGDPL, hòa giải  ơ 

sở, xây  ựng xã đạt  huẩn tiếp  ận pháp luật; kế hoạ h năm 2022 về thự  hi n Đề 

án  Nâng  ao  hất lượng  ông tá  phổ  iến, giáo  ụ  pháp luật trên đ a  àn huy n 

Quảng Xương, giai đoạn 2021-2025  và kế hoạ h theo  õi thi hành pháp luật năm 

2022; tổ  hứ  kiểm tra  ông tá  tư pháp theo kế hoạ h; tham gia  ho ý kiến thẩm 

đ nh  á  Kế hoạ h, Phương án,  á  quyết đ nh liên quan đến pháp luật đất đai. 

 . V  qu c ph n  – an ninh, đả  bảo trật tự  n to n    hộ  

4.1. Lự  lượng vũ trang huy n  uy trì và thự  hi n tốt  á   hế độ trự  

SSCĐ; n m  h   tình hình đ a  àn không để xảy ra    động,  ất ngờ;  hủ động lự  

lượng, làm tốt nhi m vụ tham gia phòng,  hống    h Covi -19 và sẵn sàng lự  

lượng  ho  á  tình huống phát sinh mới về    h   nh trên đ a  àn huy n; quản lý 

 hặt  hẽ đối với số thanh niên đã trúng tuyển, sẵn sàng nhập ngũ; tham mưu  ho 

Hội đồng NVQS huy n làm tốt  ông tá   huẩn    và tổ  hứ  Lễ giao quân năm 

2022; phê  uy t kế hoạ h thự  hi n nhi m vụ QS-QP năm 2022  ho  á  đơn v   ơ 

sở; tiếp tụ  xét  uy t hồ sơ  hính sá h theo Quyết đ nh số 49/QĐ-TTg  ủa Thủ 

tướng Chính phủ. 

4.2. Lự  lượng Công an tập trung lự  lượng, huy động sứ  mạnh  ủa  ả h  

thống  hính tr   ảo đảm tốt ANTT trướ , trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022. Tăng  ường lự  lượng n m  h   tình hình an ninh trên  á  tuyến, lĩnh vự , 

đ a  àn trọng điểm; giải quyết k p thời  á  mâu thu n trong nội  ộ nhân  ân, 

không để xảy ra  á  vụ khiếu ki n đông người, vượt  ấp, đình  ông trong  á  

doanh nghi p và  á  hoạt động tôn giáo trái phép. Tiếp tụ  triển khai quyết li t  á  

 i n pháp phòng ngừa, tấn  ông trấn áp tội phạm; kiềm  hế, làm giảm tội phạm về 

trật tự xã hội; không để hình thành  á  tụ điểm phứ  tạp về hình sự, ma túy. Tổ 

 hứ  tuyên truyền  á  quy đ nh về quản lý s   ụng pháo, vũ khí, vật li u nổ,  ông 

 ụ hỗ trợ; không để xảy ra đốt pháo trái phép trong   p tết và Đêm giao thừa. Đảm 

 ảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự  ông  ộng, phòng  háy  hữa  háy. Tiếp 

tụ  phát động sâu rộng phong trào toàn  ân  ảo v  ANTQ tạo khí thế mạnh mẽ 

trong đợt  ao điểm, phụ  vụ Nhân  ân đón tết, vui xuân an toàn; tiếp tụ  hướng 

  n  á  đơn v  rà soát, đánh giá thự  trạng và triển khai kế hoạ h thự  hi n  á  tiêu 

 hí ANTT xây  ựng NTM nâng  ao, NTM kiểu m u 2022. 

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

HUYỆN  CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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 . C c ph n   b n  đơn vị sự n h ệp thuộc UBND hu ện; UBND c c     

thị trấn khẩn trương hoàn thành  á  nhi m vụ đã đượ   hỉ ra trong hạn  hế tháng 

1/2022; tổ  hứ  triển khai thự  hi n  á  nhi m vụ,  hỉ tiêu theo kế hoạ h hành 

động,  á  kế hoạ h  huyên đề đảm  ảo đúng tiến độ đã phê  uy t. 

 . C c nh ệ  v  trọn  t   theo Chƣơn  trình c n  t c th n    n   

2022 

- Văn phòng HĐND-UBND huy n  hủ trì xây  ựng và triển khai thự  hi n 

(1) kế hoạ h đẩy mạnh  ông tá  QLNN đối với  ơ sở hành nghề y  ượ  ngoài  ông 

lập trên đ a  àn huy n và (2) Báo  áo kết quả thự  hi n nhi m vụ phát triển KT-

XH, QPAN tháng 2 năm 2022. 

- Phòng Kế hoạ h – Tài chính  hủ trì xây  ựng và triển khai kế hoạ h phát 

triển kinh tế tập thể năm 2022. 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng  hủ trì, hoàn thành và  áo  áo UBND huy n, báo 

 áo Ban Thường vụ Huy n ủy Quy hoạ h  hung đô th  Tiên Trang. 

- Phòng Lao động – Thương  inh và Xã hội  hủ trì, xây  ựng kế hoạ h và 

triển khai  á  nhi m vụ: (1) thự  hi n  hương trình giảm nghèo  ền vững; (2) thự  

hi n  hương trình vi   làm, xuất khẩu lao động; (3) phòng  hống t  nạn xã hội 

năm 2022; (4) thự  hi n  ông tá   ảo v   hăm só  tr  em và (5) thự  hi n  ông tá  

Bình đẳng giới và Vì sự tiến  ộ  ủa phụ nữ năm 2022. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin   hủ trì,  xây  ựng kế hoạ h và triển khai  á  

nhi m vụ: (1) triển khai  ông tá  gia đình; (2) Ứng  ụng CNTT năm 2022 và (3)kế 

hoạ h tổ  hứ   á  hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quố  tế hạnh phúc. 

- Phòng Tư pháp  hủ trì xây  ựng kế hoạ h triển khai thự  hi n nhi m vụ về 

(1)thự  hi n Chương trình  ông tá  Tư pháp năm 2022 và (2)thự  hi n Đề án nâng 

 ao  hất lượng  ông tá  phổ  iến giáo  ụ  PL trên đ a  àn huy n năm 2022./. 
 

 

Nơ    ậ :         

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

- TTr Huy n u , HĐND huy n (để  / ); 

- Chủ t  h,  á  PCT UBND huy n; 

- Cá  ủy viên UBND huy n; 

- Cá  ngành, đơn v   ấp huy n;                                                      

- UBND  á  xã, th  trấn; 

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

N u ễn Đình Dự 
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