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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh quý I; 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022  

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 
 

         I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 trong bối cảnh chung cùng với các 

ngành, địa phương trong tỉnh và cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết 128 của 

Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; trên 

địa bàn huyện, số người phải tự cách ly, điều trị Covid-19 tại nhà có thời điểm 

tăng cao, tạo áp lực lên hoạt động của ngành y tế, công tác đảm bảo an toàn vệ 

sinh môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

cùng với thời tiết rét đậm kéo dài, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm, đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ 

đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND huyện; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực, hiệu 

quả của Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng 

doanh nghiệp và sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn huyện; UBND huyện 

đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của 

Huyện ủy, HĐND huyện; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải 

pháp ngay những ngày đầu của năm 2022; do vậy, tình hình kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh của huyện 3 tháng đầu năm của huyện có bước phát triển với 

nhiều kết quả tích cực. 

1. Về phát triển kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất quý I ước đạt 13,2%, trong đó: nông, lâm, 

thủy sản tăng 4,8%, công nghiệp – xây dựng tăng 11,0%, dịch vụ tăng 18%. Tổng 

vốn đầu tư trên địa bàn huyện trong quý I ước đạt 1.325 tỷ đồng, bằng 20,4% 

KH, tăng 15,6% so với CK.  

 1.1. Sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả khá; giá trị sản xuất 

ước đạt 655 tỷ đồng, bằng 17,5% KH, tăng 4,8% so với CK. Toàn huyện đã hoàn 

thành xong thu hoạch cây trồng vụ Đông, sản lượng lương thực có hạt đạt 1.045 

tấn, bằng 66% KH, giảm 15% so với CK. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm 
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xuân trên địa bàn huyện đạt 8.511 ha, đạt 97,2% KH, giảm 3,1% so với CK
1
; xây 

dựng được nhiều mô hình về ngô ngọt, lúa giống chất lượng cao
2
. Phát động 

phong trào Tết trồng cây  Đời đời nhớ ơn Bác Hồ , toàn huyện đã trồng được 

74.375 cây lấy gỗ, cây bóng mát các loại, đạt 87,5% KH. 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh 

trên gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ đảm bảo vệ sinh ATTP, 

không để tái bùng phát bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm 

A/H5N6. Chăn nuôi tiếp tục tập trung tái đàn và mở rộng quy mô sản xuất; tổng 

đàn gia súc, gia cầm toàn huyện ước đạt 938.789 con
3
, trong đó trâu bò 5.282 

con, giảm 11,3%; lợn 30.882 con, tăng 32%, gia cầm 876.344 con, tăng 0,4% so 

CK; triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 theo đúng lộ trình kế 

hoạch đề ra. 

- Thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành thủy sản đồng bộ từ 

nuôi trồng, đánh bắt đến dịch vụ hậu cần nghề cá; chỉ đạo cải tạo ao đầm, thả 

giống đúng lịch thời vụ, đảm bảo số lượng, chất lượng con trên đơn vị diện tích; 

triển khai kịp thời kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản. Giá trị sản xuất 

thủy sản ước đạt 331 tỷ đồng, tăng 2,6%; sản lượng khai thác và nuôi trồng ước 

đạt 4.180 tấn, tăng 0,4% so với CK; trong đó sản lượng khai thác ước đạt 3.207 

tấn, tăng 1,4%, sản lượng nuôi trồng ước đạt 973 tấn, tăng 0,3% so với CK.  

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM; thực 

hiện kiện toàn BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM từ huyện đến xã; đã kiểm 

tra trực tiếp tại 11 xã để chỉ đạo rà soát thực trạng các tiêu chí, xây dựng lộ trình, 

những giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu năm 2022. 

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản ph m OCOP, đã 

có 03 sản ph m
4
 được Hội đồng đánh giá, xếp hạng OCOP cấp tỉnh chấm điểm xếp 

hạng 3 sao, đạt 42,85% KH; tiếp tục chỉ đạo xã Quảng Trạch xây dựng xã ATTP nâng 

cao năm 2022, xã Quảng Thạch bổ sung tiêu chí chợ đạt chu n ATTP để hoàn thành 

xã ATTP năm 2022. 

                                           
1 Cây lúa đạt 6.370 ha, đạt 98% KH, giảm 2% so CK; cây ngô 135ha, đạt 67,5% KH, giảm 10% so CK; cây lạc 

đạt 155 ha, bằng 103,3% KH, giảm 14% so CK; cây khoa lang đạt 66 ha, đạt 88,9 % KH, giảm 15% so CK; Cây 

cói đạt 552ha, đạt 100,3% KH; bằng 100% so với CK; Cây thuốc lào đạt 550ha, đạt 100% KH, tăng 0,7% so CK;  

Cây rau đậu các loại đạt 660 ha, đạt 88% KH, tăng 0,8% so CK. 
2 Ngô ngọt tại Q.Bình; giống lúa Hà Phát 3 tại Q.Long; HaNa số 7, ADI 28  tại Thị trấn; lúa chất lượng kết hợp 
nuôi rươi theo hướng hữu cơ tại xã Quảng Phúc 
3 Tổng đàn lợn 30.882 con, tăng 32% so với CK (tăng 7.544 con); đàn trâu, bò 5.282 con, giảm 11,3% so CK 

(giảm 667 con); đàn gia cầm 876.344 con, tăng 0,4% so với CK (tăng 4.023 con); đàn dê 732 con, tăng 12% 

so CK (tăng 79 con); đàn thỏ 10.244 con, giảm 13,6% so CK (giảm 1.599 con); Chim bồ câu 15.225 con, 

giảm 20,3% so CK (giảm 3.854 con).  
4 Chiếu cói Quảng Phúc, Trứng gà Lợi Hoa Quảng Ninh và mắm tôm sệt Cự Nham 
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1.2. Sản xuất công nghiệp - xây dựng có sự tăng trưởng khá, các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh đều hoạt động với công suất cao. Giá trị sản xuất quý I ước đạt 

1.689 tỷ đồng, bằng 20% KH và tăng 11% so với CK; trong đó giá trị sản xuất 

công nghiệp đạt 644,6 tỷ đồng
5
 tăng 6,4%, giá trị xây dựng đạt 1.044,4 tỷ đồng,  

tăng 14,2% so với CK; các sản ph m quần áo, giường tủ, bàn ghế, hàng thủ công 

mỹ nghệ đều tăng khá so với CK
6
; 

Công tác quy hoạch - xây dựng đạt kết quả tích cực, các công trình trên 

địa bàn huyện được thi công mới, chuyển tiếp của năm 2021, các công trình trụ 

sở làm việc, công sở các xã được đ y nhanh tiến độ; đường giao thông nông thôn, 

đường giao thông liên xã, hệ thống cống, rãnh thoát nước, các công trình phúc lợi 

phục vụ xây dựng nông thôn mới, các công trình sữa chữa, làm mới và hoàn thiện 

nhà trong dân tiếp tục được đầu tư. Trong quý I, đã phê duyệt 04 mặt bằng quy 

hoạch tại các xã Quảng Ngọc, Quảng Khê, Quảng Lộc, Quảng Bình; trình Ban 

Thường vụ Huyện ủy 02 quy hoạch Khu dân cư mới phía đông công sở Tân 

Phong và Khu dân cư mới Lộc Tại, xã Tiên Trang; thông qua 13 quy hoạch 

chung xây dựng xã và Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045; th m 

định 40 công trình nguồn ngân sách nhà nước; khởi công 06 công trình, cấp phép 

được 63 giấy phép xây dựng; 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 - Quảng Hòa 

(98ha).  

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và phối hợp xử lý các vi phạm về trật tự xây 

dựng và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; đ y nhanh tiến độ thi công 

các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý đã được phê duyệt để đưa vào sử dụng; rà 

soát khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí, đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp, 

tiềm  n nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Xây dựng kế hoạch chỉnh trang hạ 

tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư và đề xuất HĐND huyện quyết nghị kinh phí 

hỗ trợ chỉnh trang hạ tầng giao thông và hạ tầng khu dân cư. 

1.3. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục bị tác động bởi 

dịch bệnh Covid-19; giá tiêu dùng và một số mặt hàng thiết yếu ổn định thời điểm 

trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ 3 tháng đầu năm ước đạt 1.120 tỷ đồng, tăng 12,8% so với CK. Các mặt hàng 

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

vật tư y tế.  

                                           
5 Trong đó, ngành công nghiêp chế biến, chế tạo ước đạt 643,5 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ; sản xuất và 

phân phối điện, khí đốt, nước nóng ước đạt 0,71 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ; công nghiệp cấp nước, quản 

lý xử lý rác thải ước đạt 0,342 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ. 
6 Đồ đan lát các loại tăng 8,2%, quần áo may sẵn tăng 7,8% bàn ghế các loại tăng 2,9%, giường tủ các loại tăng 

3,4%. 



 

 

4 

 

Giá trị xuất kh u trong quý I ước đạt 11,9 triệu USD
7
, bằng 24,8% KH, 

tăng 14,8%; giá trị nhập kh u ước đạt 15,3 triệu USD, tăng 22,7% so với CK. 

Một số sản ph m tăng khá như thủy hải sản tăng 15,3%; quần áo tăng 12,5%; bàn 

xông hơi tăng 9,8% so với CK
8
. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống gian lận thương mại; cơ quan 

thường trực Ban chỉ đạo 389 huyện đã ra quân đợt cao điểm dịp trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán, kiểm tra xử lý 15 vụ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 

32 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hoá vi phạm tương đương 3,6 triệu đồng
9
.  

Huy động vốn của quỹ tín dụng các xã đạt 321,460 tỷ đồng, tăng 96,46 tỷ 

đồng so với CK; tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt 3.830,466 tỷ đồng, tăng 

661,466 tỷ đồng so với CK
10
. Dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bưu chính, viễn thông 

tiếp tục phát triển khá, doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 12,5 tỷ đồng, đạt 24,6% 

KH, tăng 8,3% so với CK; doanh thu bưu chính ước đạt 4,2 tỷ đồng, đạt 22,5% KH, 

tăng 13% so với CK.  

Tập trung chỉ đạo đ y nhanh việc triển khai kế hoạch chuyển đổi chợ năm 

2022; phê duyệt Đề án duy trì và phát triển các sản ph m, làng nghề truyền thống 

trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo thực hiện quy trình chuyển đổi 

đối với 08 chợ tại các xã
11

 trên địa bàn huyện. 

1.4. Tài chính – kế hoạch, đầu tư và phát triển doanh nghiệp 

Thu, chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao; tăng cường công tác 

quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN thực hiện tiết 

kiệm chi thường xuyên. Ước thu NSNN quý I đạt 273.260 triệu đồng, đạt 48% dự 

toán tỉnh giao, đạt 22% dự toán huyện giao, tăng 94% so với CK; trong đó thu 

thường xuyên ước đạt 28,639 tỷ đồng, đạt 25% dự toán tỉnh giao, 24% dự toán 

huyện giao, tăng 3% so với CK. Chi ngân sách huyện ước đạt 363,447 tỷ đồng, đạt 

26% dự toán; trong đó chi đầu tư 198,534 tỷ đồng, ước đạt 27% dự toán. Các 

nhiệm vụ chi thường xuyên thực hiện theo dự toán, đáp ứng kịp thời, đầy đủ 

nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách. Thực hiện th m 

                                           
7 Chia theo thành phần kinh tế: Kinh tế cá thể ước đạt 4,8 triệu USD, tăng 11,3% CK, kinh tế tư nhân ước 

đạt 3,1 triệu USD, tăng 14,1% CK, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4 triệu USD, tăng 16,5% CK.   
8
 Trên địa bàn huyện có 11 doanh nghiệp tham gia xuất, nhập kh u; các mặt hàng được xuất kh u đi các 

nước Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc; có 17 hộ cá thể xuất kh u tiểu ngạch với các sản ph m thủy hải sản 

các loại 
9
 Trong đó: không niêm yết giá bán lẻ bằng đồng việt nam tại các cơ sở kinh doanh dược 14 vụ, phạt 28 

triệu; xử lý hành vi bán thuốc không có đăng ký lưu hành 01 vụ, phạt 4 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 03 hộp 

thuốc trị giá 3,6 triệu đồng. 
10

 Dư nợ của ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Nam Thanh Hóa đạt 2.835 tỷ đồng, tăng 99 tỷ; dư nợ Chi nhánh 

Ngân hàng Công thương đạt 439 tỷ đồng, tăng 99 tỷ; dư nợ của phòng giao dịch ngân hàng CSXH đạt 480 tỷ đồng, 

tăng 15 tỷ; quỹ tình thương 76,466 tỷ đồng, tăng 11,466 tỷ so với CK.  
11

 Quảng Trạch, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Bình, Quảng Yên, Quảng Văn, Quảng Khê, Quảng Hải. 
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định quyết toán ngân sách năm 2021 đối với các đơn vị dự toán cấp huyện, đơn vị 

cấp xã và triển khai kế hoạch tăng thu ngân sách năm 2022. 

Giao kế hoạch chi tiết sớm đối với vốn đầu tư công năm 2022 do huyện quản 

lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân và đ y nhanh tiến độ thực 

hiện; giá trị khối lượng thực hiện quý I ước đạt 173 tỷ đồng, bằng 30% KH, tăng 

103,5% so với CK. 

Quý 1, đã có 35 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 35% so với KH, tăng 

75% so với CK
12

.  Đã cấp mới, cấp đổi 250 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hộ gia đình; cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới 01 hợp tác xã đạt 50% 

KH, tăng 100% so với CK. 

  2. Về văn hoá - xã hội 

2.1. Văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông được chỉ đạo và 

triển khai có trọng tâm, theo chủ đề; tập trung hoạt động thông tin, tuyên truyền 

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, Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần 2022; tuyên truyền tháng cao điểm 

về an ninh trật tự và phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển KT-XH năm 2022. Các xã, thị trấn đã thực hiện 1.310 kh u hiệu tường, treo 

hơn 450 băng zôn, 1.570 pano, 2.515 hồng kỳ, cờ chuối, lắp đặt hơn 1000m
2
 

tranh cổ động tại các khu công sở, khu trung tâm, nhà văn hóa thôn, khu phố; 

Trung tâm VHTT, Thể thao và Du lịch huyện đã lắp đặt, trang trí từ 550 – 600m
2
 

hệ thống cụm tuyên truyền trực quan
13

; thực hiện được 15 băng zôn, 200 hồng 

kỳ, 30 ki ốt, 180 tấm vinhep, 100 phướn, đăng kh u hiệu trên 02 cổng chào điện 

tử; đã biên tập, phát thanh trên Đài truyền thanh huyện hơn 270 tin, bài; cộng tác 

30 tin trên Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa; biên tập, đăng tải 

hơn 80 tin, bài trên cổng thông tin điện tử huyện; tổ chức 02 ngày tuyên truyền 

lưu động về Lễ giao nhận quân năm 2022. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, giải thể thao đầu xuân 

Nhân Dần phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân như: Lễ tế nghinh xuân tại 

Đền thờ Trần Nhật Duật, Lễ hội cầu phúc ở Đền Phúc xã Quảng Nham, Lễ tế tại 

di tích Bia Phủ Cảnh và Lễ hội Đền Thiên Linh xã Quảng Yên với quy mô phù 

hợp, đúng quy định, hướng dẫn của ngành văn hóa; khai trương phòng trưng bày 

sách báo Xuân với chủ đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời 

Bác”. Hoạt động thể thao cấp huyện và cơ sở tiếp tục được tổ chức theo kế 

hoạch; đã 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; thể thao thành tích cao 

                                           
12 dự kiến hết Quý I đạt 35 DN 
13 Cụm cổ động, hộp ki ốt, tấm vi nhép, pa nô truyên truyền, treo băng zôn, cắm hồng kỳ 
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tiếp tục đạt kết quả khá với 19 Huy chương
14
 ở 05 môn trong chương trình Đại 

hội TDTT toàn tỉnh; 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. 

Công tác bảo tồn di sản được quan tâm thực hiện, đã phối hợp với Sở VHTT và 

DL tỉnh khảo sát, phục dựng và nâng cao chất lượng một số di sản văn hóa phi 

vật thể tại các xã Quảng Yên và Quảng Hợp. 

- Đã kh n trương triển khai các kế hoạch thực hiện các chỉ thị, kết luận, 

nghị quyết của Trung ương đảng về Chiến lược phát triển phát triển gia đình Việt 

Nam, về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước; tiếp tục đ y mạnh hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, th m định các quy ước 

xây dựng thôn văn hóa; triển khai thực hiện Đề án  Bảo tồn, phục dựng và phát 

huy giá trị dân ca, dân vũ tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đ y mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021 - 2030  trên địa bàn huyện; xây dựng Đề án đặt 

tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Phong; hướng 

dẫn đánh số nhà, gắn biển tên đường tại các xã trên địa bàn huyện; triển khai kế 

hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch huyện Quảng Xương đến năm 

2030. Chỉ đạo, lắp biển chỉ dẫn đến các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn các 

xã Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Nham, Quảng Lưu; hoàn thiện hồ sơ di tích; 

cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn. 

2.2. Giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả nổi bật; chất lượng giáo 

dục đại trà được nâng lên, kết thúc chương trình học kỳ I năm học 2021-2022, 

khối THCS có 13,58% HS xếp loại học lực giỏi; 41,7% xếp loại khá, tăng 1,7% 

so với CK, tỷ lệ HS xếp loại yếu giảm còn 2,22%; khối tiểu học có 42,5% hoàn 

thành tốt, tăng 2,1% so với CK và 55,27% xếp loại hoàn thành, tăng 0,6% so với 

CK; bậc học mầm non, tổng số trẻ bán trú 10.978, đạt 100%, tỉ lệ trẻ mầm non 

suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 3,0%, giảm 0,3% so với CK, số trẻ đạt yêu cầu về 

giáo dục 91,08%, tăng 2,3% so với CK. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục 

đạt được kết quả tích cực, kỳ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh, huyện có 82/90 học sinh 

THCS và 03 học sinh GDNN-GDTX đạt giải
15

, xếp thứ 2 toàn tỉnh; Trường 

TPHT Quảng Xương 1 có 45/50 học sinh đạt giải và xếp thứ 3 toàn tỉnh; tham dự 

kì thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022 đạt giải Nhì
16
; 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 thi
17
, đã có 207 em đạt 

                                           
14 Trong đó: 06 HCV, 05 CHB và 08 HCĐ, huyện tạm thời đang xếp thứ 9 toàn đoàn. 
15 Trong đó 3 giải nhất, 23 giải nhì, 35 giải ba và 21 giải KK 
16 Kỳ thi giành cho HS khối trung học, huyện có 01 dự án của HS THCS Quảng Nhân đạt giải Nhì 
17 Nhiều trường có kết quả cao như THCS Nguyễn Du, THCS Quảng Ngọc, THCS Quảng Hải, THCS Tân 

Phong1 
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giải
18
; 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 dự
19
; Hội thi giáo 

viên giỏi cấp THCS; triệu tập đội dự tuyển HSG các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh với 68 học sinh chu n bị cho kỳ thi HSG năm học 2022-2023. 

Công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm, đã kịp thời tổ chức trao 

thưởng và biểu dương 247 CBGV và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ 

thi HSG với tổng số tiền khen thưởng gần 500 triệu đồng; tổ chức thành công 

“Tết khuyến học” Nhâm Dần 2022, cấp phát khen thưởng cho 14.782 học sinh, 

sinh viên với tổng số tiền thưởng 869,7 triệu đồng; đã vận động xây dựng được 

Quỹ khuyến học các cấp với tổng số tiền 2.069 triệu đồng. 

Công tác xây dựng trường CQG năm 2022 được tập trung chỉ đạo, các nhà 

trường đã rà soát thực trạng các tiêu chu n, xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể; 

tổ chức giao ban giao nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc, bổ sung chỉ tiêu phấn đấu đạt 18 trường chu n quốc gia đúng tiến độ trong 

năm 2022.   

2.3. về kiểm soát dịch Covid-19, thích ứng với tình hình mới; Ban chỉ đạo 

từ huyện đến xã đã kịp thời triển khai các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện về phòng, chống dịch Covid-19; thành lập trạm y tế lưu động, 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; tập huấn nghiệp vụ 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. 

Hoạt động xét nghiệm tầm soát mở rộng được thực hiện liên tục các ngày trong 

tháng cho mọi đối tượng có nhu cầu. 

Quý 1, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến mới với số ca dương 

tính trong cộng đồng gia tăng nhanh
20

, nhưng tình hình tiếp tục được kiểm soát, 

không xảy ra hiện tượng quá tải trong điều trị; số ca dương tính được cách ly và 

điều trị tại nhà chiếm trên 97,47%, đã hạn chế được thấp nhất số ca tử vong do 

Covid-19
21

.  

Ngành Y tế trang đủ thiết bị, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh phục 

vụ Nhân dân; hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì 24/24; các cơ sở y tế đã 

thực hiện khám bệnh 40.598 lượt người; điều trị cho 6.367 lượt bệnh nhân
22

. 

Trung tâm Y tế huyện, các Trạm Y tế đã thực hiện tiêm chủng mở rộng 6.270 

mũi vắcxin cho các đối tượng, đạt 19,79% KH. 

                                           
18 Kết quả: đạt 207 giải, trong đó, giải Nhất: 6, giải Nhì: 25, giải Ba: 60, giải KK: 116, chiếm 44.5% 
19 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 
20 Số ca dương tính trong 3 tháng đầu năm là 32.185 ca (tính từ 01/01/2022 đến 20/3/2022); đang và giảm dần kể 

từ thời điển nửa cuối tháng 3. 
21 Chiếm 0,012% tổng số ca mắc Covid-19. 
22 Khám bệnh: Tại BVĐK 17.949 lượt người, tại TTTYT và Trạm y tế xã, thị trấn 22.649 lượt người(trong đó 

khám BHYT cho 7.896 lượt, khám YHCT kết hợp với y học hiện đại cho 5.275 lượt, số trẻ em dưới 15 tuổi được 

khám bệnh 3.371 lượt).  Điều trị: BVĐK 2.704 lượt BN, tại TTYT và các Trạm y tế xã là 3.663 lượt BN. 
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Kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinh thực ph m dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán; đã kiểm tra tại 67 cơ sở
23

 trên địa bàn về đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực ph m, chiếm 17,67% số cơ sở trên toàn huyện, không có sơ sở vi phạm; 

không có bệnh nhân cũng như không có vụ ngộ độc thực ph m xảy ra. 

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp 

tục được thực hiện tốt; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,67%, thấp hơn hơn 0,03% 

so với CK; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng chiếm 8,8%, 

giảm 0,16% so với CK.  

 2.4. Thực hiện các chế độ đối với các đối tượng chính sách; đã chi trả trợ 

cấp thường xuyên, trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí cho 18.585 lượt đối tượng 

người có công với số tiền 25, 369 tỷ đồng; chi trả trợ cấp cho 30.326 lượt đối tượng 

BTXH với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng; phối hợp với BHXH huyện gia hạn 35.420 

thẻ BHYT. Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội nhân dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; thăm hỏi, tặng quà và phối hợp tổ chức tặng quà 

cho hơn 26.513 đối tượng chính sách với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng. Thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, đã hỗ trợ kinh phí cho 1.699 người lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền trên 2,205 tỷ đồng. Đ y mạnh việc 

phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động, kết quả đã giải quyết 

việc làm được cho 790 lao động, đạt  25,08% KH, tăng 16,7 % so với CK; xuất 

kh u lao động ước đạt 62 người, đạt 24,8 % KH và tăng 3,3 % so với CK. 

3. Về tài nguyên - môi trƣờng 

Tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại kéo dài liên quan đến 

đất đai; rà soát và xử lý sau kết luận thanh tra lĩnh vực đất đai; đ y mạnh công tác 

GPMB các dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các MBQH trên địa bàn 

huyện
24
, tổng số tiền trúng đấu giá trong quý I là 592 tỷ đồng, tăng 370% so với 

CK
25

; thực hiện giao đất, công nhận và cấp 295 giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất
26

, với tổng diện tích trên 5,53ha; chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia 

đình, cá nhân với tổng diện tích 0,085ha.  

Đ y nhanh tiến độ phê duyệt phương án, dự toán bồi thường GPMB, thu 

hồi đất để thực hiện dự án; đã phê duyệt phương án, dự toán bồi thường GPMB
27

 

với tổng số tiền 79,8 tỷ đồng; thực hiện thu hồi đất GPMB tại 15 dự án với tổng 

diện tích 142,75ha, đạt 47,5% KH tỉnh giao và tăng 691,3% so với CK.  

                                           
23 Gồm 25 cơ sở dịch vụ ăn uống, 28 cơ sở thức ăn đường phố và 14 cơ sở kinh doanh bánh kẹo, đường sữa, rượu 

bia, nước giải khát; 
24 Gồm 15 MBQH tại Quảng Lưu, Quảng Ninh, Quảng Giao, Quảng Định, Q.Đức, Q.Trạch, Q.Ngọc và Q.Chính. 
25 Đấu giá Tại 15 MBQH,  tổng số 647 lô, diện tích 8,5ha 
26 Gồm 47 GCN đất giao không đúng th m quyền theo CT 64; 46 trường hợp công nhận QSD đất lần đầu và 202 

trường hợp cấp GCN cho khách hàng trúng đấu giá QSD đất. 
27 Tại Quảng Hải, Quảng Thạch, Tiên trang, Quảng Ngọc, Quảng Nhân, Quảng Yên 
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Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường
28

; triển khai kế hoạch bảo vệ 

môi trường năm 2022 và chỉ đạo vệ sinh môi trường trên toàn huyện trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán; th m định và xác nhận kế hoạch BVMT cho các đơn vị 

sản xuất, cơ sở kinh doanh; kiểm tra việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại địa 

bàn dân cư, việc tiêu hủy rác thải tại địa bàn có người tự cách ly, điều trị Covid-

19 tại nhà. Kết quả, tỷ lệ rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom xử lý đạt 

tiêu chu n là 91%, đạt 99%KH và tăng 1,3% so CK; tỷ lệ hộ được sử dụng nước 

sạch, hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó 87% được dùng nước sạch từ nguồn tập 

trung, đạt 97% KH và tăng 1,1% so với CK. 

 4.  Về nội vụ, tƣ pháp, thanh tra, tiếp dân và thi hành án dân sự 

4.1. Kh n trương triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ; thực hiện 

tuyển dụng, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã; tuyển dụng viên 

chức giáo dục, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; thông qua kế hoạch chuyển đổi 

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

làm và kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện.  

Xét duyệt hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế cho viên chức giáo dục; xếp 

lương và giải quyết kịp thời chế độ nghỉ BHXH, mai táng phí cho cán bộ cấp xã. 

Thực hiện quy trình xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai 

đoạn 2021-2025. 

Đánh giá, xếp loại các phòng chuyên môn và tương tương thuộc UBND 

huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện và các xã, thị trấn; khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cho 49 tập thể, 280 cá nhân năm 

2021; thực hiện chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ 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. Tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Nhà nước “Mẹ Việt Nam 

Anh hùng” cho mẹ Lê Thị Phích tại thị trấn Tân Phong. Chỉ đạo quản lý tốt 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 Nhâm Dần. 

  4.2. Ban hành các kế hoạch về công tác cải cách hành chính, kiểm soát 

TTHC năm 2022; tổ chức các nội dung tuyên truyền về đ y mạnh công tác cải 

cách hành chính; thực hiện việc chấm điểm chỉ số CCHC huyện năm 2021. Kh n 

trương chỉ đạo triển khai đề án của tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

trên địa bàn huyện; 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.  

  Quý I, bộ phận “Một cửa” huyện tiếp nhận 4.340 hồ sơ giải quyết TTHC, 

trong đó có  483 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4), 

                                           
28 Chỉ đạo hưởng ứng này Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới và chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn.... 
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kết quả giải quyết đúng hạn hồ sơ trực tiếp đạt 98,1%, tăng 0,1 % so với với 

CK
29

; ở cấp xã, bộ phận  “một cửa” tiếp nhận 25.300 hồ sơ, trong đó có 3.050 hồ 

sơ tiếp nhận trực tuyến; kết quả giải quyết đúng hạn 24.801 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, đảm bảo đúng hạn. 

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; đề nghị Sở Tư pháp rà soát đánh giá kết 

quả xây dựng xã đạt chu n tiếp cận pháp luật cho các xã
30

 để đạt tiêu chí xã đạt 

chu n nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 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; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, 

tiêu chu n đo lường và chất lượng sản ph m hàng hóa, lĩnh vực quản lý giá; thay 

đổi, cải chính hộ tịch cho 10 trường hợp. Thực hiện rà soát đối với người không 

quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng 

minh nhân thân đang cư trú tại địa phương. 

Công tác hòa giải ở cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực; đã thực hiện chỉ 

đạo tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai; công tác th m định, kiểm tra văn bản, 

đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực
31

 được thực hiện kịp thời. 

4.4. 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. 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 xã 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 3 tháng đầu năm, 100% đơn thư tiếp nhận đã 

được xử lý kịp thời; đã tiếp thường xuyên 29 lượt công dân; lãnh đạo HĐND, 

UBND huyện tiếp 12 lượt công dân với 29 người (giảm 2 lượt so với với CK); 

tiếp nhận 51 đơn (với 51 vụ việc), giảm 1 % so với CK; các đơn được phân loại, 

giao các đơn vị tập trung giải quyết, kết quả đã có 35 vụ việc đã có báo cáo, trả 

lời công dân và 16 vụ việc chưa đến hạn giải quyết. 

Công tác thi hành án dân sự tiếp tục có nhiều cố gắng, Chi cục THA dân sự 

huyện đã tập trung xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án; tỷ lệ giải quyết 

                                           
29 Số quá hạn chiến 1,9% là TTHC cấp GCN đất trúng đấu giá(lần đầu) thuộc lĩnh vực TNMT. 
30 Quảng Lưu, Quảng Bình, Quảng Yên, Quảng Trung, Quảng Định 
31 Kiểm tra 226 nghị quyết; th m định 03 dự thảo Nghị quyết; rà soát hồ sơ quy trình cưỡng chế GPMB 02 dự án.. 
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xong trên số có điều kiện thi hành đạt 46,17% về việc và 12% về tiền; đã áp dụng 

cưỡng chế 02 vụ việc đảm bảo an toàn, không phải huy động lực lượng. 

5. Về quốc phòng - an ninh 

- Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình 

địa bàn; các đơn vị, địa bàn ổn định, an toàn tuyệt đối; 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. Các chế độ chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đầy đủ, 

kịp thời; đã tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục trình cấp trên th m định, tiến hành chi trả chế 

độ cho các đối tượng theo Quyết định 49/QĐ-TTg và Quyết định 62/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ đúng quy định. 

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 ; đã triển 

khai bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; không 

để xảy ra các hoạt động tôn giáo trái phép, các vụ việc vượt cấp gây phức tạp về 

an ninh, trật tự.  

Làm tốt việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân 

trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai đợt cao điểm tấn 

công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 

trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy. Trong quý I/2021, trên địa bàn huyện 

không xảy ra các vụ án trọng án, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có 

tổ chức, 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn về ANTT; đã phát hiện, điều tra, xử 

lý 22 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4 vụ (15,38%) so với CK; phát hiện, bắt giữ, 

xử lý 6 vụ phạm tội về ma túy; 04 vụ việc vi phạm về kinh tế; 02 vụ vi phạm quy 

định vệ sinh an toàn thực ph m. Tai nạn giao xảy ra 13 vụ, giảm 40,9% về số vụ 

và  11,1% số người bị thương so với CK
32

.  

  II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Bám sát chủ đề năm của tỉnh “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 thực hiện cụ thể hóa hành động theo chủ đề năm được UBND huyện xác 

định là ”Năm giải phóng mặt bằng”; UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã 

tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch hành động, kế hoạch chuyên đề cụ thể 

hóa các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022; chỉ đạo kh n trương triển khai 

                                           
32 giảm 9 vụ, làm chết 5 người, bị thương 8 người, bằng số người chết và giảm 01 người bị thương. 
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tổ chức thực hiện ngay những ngày đầu, tháng đầu của năm; đã ban hành Quyết 

định số  210/QĐ-UBND về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện 

ủy, Nghị quyết của HĐND huyện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022, giao chỉ 

tiêu thực hiện năm 2022 đến từng xã, thị trấn, gắn trách nhiệm trong tổ chức thực 

hiện, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

năm 2022; ban hành Chỉ thị về công tác giải phóng mặt bằng năm 2022; chỉ đạo 

ban hành 73 kế hoạch chuyên đề, 677 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; 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, quốc phòng,... 

Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 05 Chỉ thị để tập trung chỉ đạo, điều 

hành các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần về 

tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần; về việc 

tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; về tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết; về thực hiện 

nhiệm vụm GPMB các dự án năm 2022... 

2. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 02 hội nghị toàn 

huyện về triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, 

HĐND huyện năm 2022 và triển khai Chỉ thị, kế hoạch GPMB, đầu tư công năm 

2022; tổ chức 41 hội nghị chuyên đề 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, triển 

khai kế hoạch đầu tư công, kế hoạch giải phóng mặt bằng; giải quyết các nhiệm 

vụ phát sinh trong công tác giải quyết đơn thư; triển khai các nhiệm vụ về phòng, 

chống dịch... 

3. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu trao 

đổi kinh nghiệm được quan tâm thực hiện. Trong quý I, các đồng chí lãnh đạo 

huyện đã làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư của các tập đoàn lớn như Sun 

Group, các công ty Victoria và ORG thuộc tập đoàn BRG, RIC... nhằm đ y 

nhanh tiến độ đầu tư các dự án tại Quảng Yên, Quảng Nham; xúc tiến đầu tư khu 

du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven biển Quảng Hải – Quảng Lưu; tìm kiếm cơ hội 

để kết nối đưa các sản ph m OCOP lên chuỗi các cửa hàng, siêu thị của các tập 

đoàn như BRG, BigC...; phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa để trao đổi kinh 

nghiệm trong công tác quy hoạch, chỉnh trang hạ tầng giao thông, đánh số nhà, 

cải tạo vườn mẫu phục vụ xây dựng NTM... 

4. Chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao, đã chỉ đạo hoàn thành và báo cáo tỉnh 35 nhiệm vụ, đạt 

100%, còn 27 nhiệm vụ chưa đến hạn đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện. 
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III. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, yếu kém 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh 3 tháng đầu năm của huyện còn một số hạn chế, yếu kém, 

đó là: 

1.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội tuy có tốc độ tăng 

trưởng cao so với cùng kỳ nhưng đạt thấp so với kế hoạch, như: Tốc độ tăng 

trưởng giá trị sản xuất (đạt 13,2%); huy động vốn đầu tư phát triển (đạt 20,4%); 

giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng (đạt 20%). 

1.2. Tiến độ lập, th m định, trình duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 các mặt bằng khu dân cư, các khu chức năng còn chậm, vướng mắc chưa 

được giải quyết kịp thời. 

1.3. Chưa triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất 

để giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài trong GPMB.  

 1.4. Kết quả phân loại giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các trường hợp giao đất không đúng th m quyền; cấp GCN QSD đất theo các 

kết luận thanh tra tại Quảng Phúc, Quảng Lộc, Tiên Trang vẫn chậm, chưa đáp 

ứng yêu cầu; công tác quản lý nhà nước về môi trường ở một số xã còn chưa 

được quan tâm đúng mức, một số xã chưa duy trì hoạt động VSMT định kỳ theo 

kế hoạch.   

1.5. Trong công tác tuyển quân, còn có xã (Quảng Thạch) để xảy ra tình 

trạng có trường hợp không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. 

1.6. Việc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề, các đề án đã 

ban hành đầu năm; việc thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND huyện giao nhìn chung tiến độ còn chậm, còn nhiều nhiệm vụ thực 

hiện quá thời hạn quy định.  

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan  

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số ca dương tính gia tăng nhanh trong 

cộng đồng; việc áp dụng biện pháp tổ chức tự cách ly, điều trị tại nhà đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của Nhân dân và 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Quý I, quỹ thời gian thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 một phần 

bị ảnh hưởng do trùng thời điểm nghỉ Tết Nguyên Đán. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các phòng ban chuyên môn 

có thời điểm, có việc vẫn còn chậm, thiếu chủ động, hiệu quả thấp, nhất là trong 

việc rà soát, bổ sung hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất các dự án; trong 

giải quyết cấp GCN QSD đất, việc trích lục, trích đo... đã ảnh hưởng đến tiến độ 
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thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là việc giải quyết dứt điểm những 

vướng mắc trong thu hồi đất, đền bù, GPMB ở một số MBQH... 

- Một số đơn vị, phòng chuyên môn, trách nhiệm của người đứng đầu, 

người được giao nhiệm vụ có lúc, có việc chưa cao; nhiều kế hoạch ban hành 

nhưng công tác triển khai, hướng dẫn thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, 

không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, không có đánh giá kết quả thực 

hiện; một số nhiệm vụ, kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tại các cuộc họp, 

giao ban của UBND huyện chưa được các phòng, ban, đơn vị chỉ đạo thực hiện 

kịp thời. 

* Đánh giá chung:  Thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH trong điều kiện 

tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, thời tiết không thuận lợi, hoạt 

động mở cửa du lịch mới vừa có hiệu lực. Tuy nhiên kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN quý I đã đạt được kết quả khá tích cực 

và khả quan; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp ổn 

định, dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát; các hoạt động sản xuất kinh 

doanh phát triển, sản lượng tăng so với CK; tiến độ triển khai thực hiện một số dự 

án đầu tư được đ y nhanh ngay những ngày đầu năm; GPMB có tiến độ đột phá, 

tăng 691,3% so với CK; tổ chức nhiều cuộc đấu giá QSD đất thành công, tăng 

370% so với CK; thu ngân sách nhà nước tăng 94% so với CK, giá trị hàng hóa 

xuất kh u tăng 58,7% so với CK. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật, 

kỳ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh, huyện được xếp thứ 2 toàn tỉnh;  đã tổ chức tốt các hoạt 

động “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022; 

giải quyết việc làm đạt 25,08% KH, tăng 16,7 % so với CK; xuất kh u lao động 

đạt 24,8 % KH và tăng 3,3% so với CK; tổ chức tốt cho Nhân nhân đón Tết 

nguyên đán Nhâm Dần trong không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn 

và tiết kiệm; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022; an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội được giữ vững, đã tạo động lực và niềm tin thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội những tháng tiếp theo và cả năm 

2022. 

 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ 2 NĂM 2022 
 

Trong thời gian tới, tình hình thời tiết, thiên tai vẫn diễn biến khó lường, 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn có nguy cơ tái bùng phát; cùng với việc 

mở cửa trở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch trong nước và quốc tế, dịch bệnh 

Covid-19 tiếp tục được kiểm soát, dự báo sẽ có những chuyển biến, ảnh hưởng 

lớn đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. 
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 Để khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát 

triển KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cả năm 2022, các cấp, các ngành, đơn 

vị cần tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các 

nhiệm vụ sau: 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Tập trung chỉ đạo chăm sóc các cây trồng vụ xuân năm 2022, kiểm soát 

và dự báo tình hình thời tiết, sâu bệnh để có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn phòng 

trừ kịp thời, không để phát sinh dịch bệnh lan rộng trên cây trồng, vật nuôi; đảm 

bảo triển khai thu hoạch đúng thời vụ. Triển khai đăng ký, tổ chức th m định và 

phê duyệt theo kế hoạch cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trên địa bàn huyện, 

năm 2022. Thực hiện hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

đợt 1 năm 2022; tăng cường phối hợp kiểm dịch động vật và  kiểm tra vệ sinh thú 

y tại các chợ buôn bán gia súc, gia cầm. Chỉ đạo công tác nuôi trồng thủy sản, 

đảm bảo thả giống đúng thời vụ và được kiểm soát dịch bệnh; giám sát quản lý 

chất lượng nước và chăm sóc ao nuôi tôm vụ xuân hè 2022. 

Xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2022; tổ chức 

diễn tập phòng, chống thiên tai năm 2022 tại các xã ven biển; kiểm tra khắc phục 

các điểm xung yếu các tuyến đê, các công trình thủy lợi, khu vực trũng, úng, sẵn 

sàng cho mùa mưa bão; kiểm tra các điều kiện chu n bị cho công tác phòng, 

chống thiên tai, chu n bị đủ vật tư, phương tiện và nhân lực theo kế hoạch được 

giao. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã đ y nhanh tiến độ hoàn thiện 

các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã đăng ký. Hỗ trợ, hướng 

dẫn 02 cơ sở đã đăng ký hoàn thiệu các yêu cầu về hồ sơ xây dựng sản ph m 

OCOP theo đúng tiến độ đợt 1 năm 2022. 

2. Triển khai kế hoạch chỉnh trang hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư 

trên địa bàn huyện; đ y nhanh tiến độ lập, trình duyệt các quy hoạch chi tiết 

1/500 các MBQH khu dân cư; hoàn thành trình UBND tỉnh đồ án Quy hoạch 

chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045; hoàn thành lập quy hoạch chung xây 

dựng xã đến 2030; chỉ đạo hoàn thiện và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu 

dân cư, tái định cư trên địa bàn huyện. Tiếp tục th m định các công trình đầu tư 

công đã được quyết định chủ trương đầu tư; tăng cường phối hợp với các Hội 

đồng GPMB để thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án. 

Đ y nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN trên địa bàn 

huyện; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát duy trì và phát triển làng nghề 

truyền thống địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 tại các làng nghề ở Quảng 

Trạch, Quảng Phúc. 
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- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công các công trình 

hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội đang triển khai. Tiếp tục thực hiện tốt công tác 

QLNN về trật tự xây dựng, hành lang giao thông, làm tốt việc phối hợp xử lý giải 

tỏa các tụ điểm vi phạm hành lang ATGT, kiểm tra chấn chỉnh xử lý các công 

trình xây dựng sai phép trên địa bàn.  

3. Điều hành công tác thu, chi ngân sách theo đúng kế hoạch; đ y nhanh 

triển khai các cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết HĐND huyện; tăng cường chỉ đạo kế 

hoạch tăng thu ngân sách năm 2022. Làm việc với các nhà đầu tư, đơn vị tài trợ 

quy hoạch để đôn đốc đ y nhanh tiến độ triển khai việc lập quy hoạch các khu 

dân cư, khu đô thị, các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phát triển nhà ở; kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư công do cấp xã quyết định chủ 

trương đầu tư; chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh các sai sót trong quá trình thực 

hiện, bảo đảm các tiêu chu n, quy chu n theo định hướng phát triển; chỉ đạo chủ 

đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách (tỉnh, huyện) đ y nhanh tiến độ 

thi công và giải ngân vốn đầu tư. Ưu tiên bố trí vốn phục vụ GPMB để sớm khởi 

công các dự án đầu tư công và các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sắp hoàn 

thành, đủ điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất, bổ sung vốn cho đầu tư phát 

triển.  

Tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2021 với Sở Tài chính; tổng hợp báo 

cáo quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2021; đ y nhanh tiến độ th m định kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, th m định, phê duyệt 

quyết toán công trình hoàn thành; tăng cường chỉ đạo, triển khai thành lập mới 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 

4. Tiếp tục tập trung cao cho công tác GPMB các dự án đầu tư đang triển 

khai, nhất là các dự án lớn tại xã Quảng Yên, Quảng Nham do các Tập đoàn Sun, 

BRG làm chủ đầu tư; các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Quảng Yên, 

Nham - Thạch, Cống Trúc, xã Quảng Bình và các dự án dự án đầu tư trực tiếp 

khác của doanh nghiệp. 

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị chủ động triển khai việc trích đo 

thửa đất, xác định nguồn gốc đất, quy chủ sử dụng đất để phục vụ giải phóng mặt 

bằng triển khai dự án. Phối hợp với các chủ đầu tư rà soát tiến độ thi công các dự 

án hạ tầng khu dân cư để hoàn tất hồ sơ, thủ tục, sớm tổ chức đấu giá đất. Đ y 

nhanh tiến độ thu tiền trúng đấu giá QSD đất, cấp GCN quyền sử dụng đất cho 

người trúng đấu giá đất. Tiếp tục việc th m định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các trường hợp giao đất không đúng th m quyền, cấp 

GCN QSD đất theo các kết luận thanh tra tại các xã; tập trung xử lý giải quyết 

dứt điểm vướng mắc trong GPMB ở một số dự án, mặt bằng khu dân cư.  
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Tiếp tục giải quyết các đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai; tổ chức 

kiểm tra thực trạng để có giải pháp chấn chỉnh, xử lý hoặc kịp thời tham mưu xử 

lý nghiêm các vi phạm về việc thay đổi hiện trạng, tự chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất nông nghiệp liền kề đất ở (không phép) trên địa bàn các xã, thị trấn. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch của UBND huyện về phân loại rác thải 

sinh hoạt của các hộ gia đình, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

huyện. 

 II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI  

  1. Tập trung đ y mạnh thông tin, tuyên truyền, tập trung vào các ngày kỷ 

niệm lớn của đất nước; về thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình bình thường mới. Tổ chức Lễ khai mạc và thi đấu các nội dung
33
 trong 

chương trình Đại hội TDTT huyện Quảng Xương lần thứ IX, tổng kết Đại hội 

TDTT toàn huyện lần thứ IX; tham gia thi đấu 10 môn thể thao trong Chương 

trình Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ IX và giải thi đấu  Hè Sầm Sơn 2022"; tiến 

hành khảo sát, phục dựng và nâng cao chất lượng một số Di sản văn hóa phi vật 

thể tại địa bàn cơ sở. 

  Hoàn thành phê duyệt Đề án đặt tên đường phố, công trình công cộng trên 

địa bàn Thị trấn Tân phong; Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Xương đến 2030 

và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện 

Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Xương đến năm 2030; chỉ đạo các địa 

phương, phối hợp với các đơn vị, ngành chu n bị các điều kiện để tổ chức tốt các 

hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá, thu hút du khách nhân các ngày kỷ niệm, 

ngày lễ lớn; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch biển hè năm 

2022.  

2. Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường dạy học theo kế hoạch; kiểm soát tốt 

phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động thi đua 

“Dạy tốt, học tốt”, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền 

Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động 1/5; ngày Quốc tế thiếu 

nhi 1/6. Triển khai cho cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn và nghiên cứu, lựa 

chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7. Tổ chức giao lưu HSG lớp 6, 7, 8 cấp huyện, 

giao lưu các thành viên xuất sắc câu lạc bộ trí tuệ tuổi thơ lớp 4 môn Toán, Tiếng 

Việt và CLB trí tuệ tuổi thơ môn Tiếng Anh lớp 4, lớp 5. Các cấp học, bậc học 

hoàn thành chương trình học kỳ II và cả năm học, hoàn tất thủ tục hồ sơ, sổ sách cá 

nhân giáo viên, hồ sơ nhà trường, hồ sơ học sinh và tiến hành tổng kết năm học 2021-

2022; triển khai hướng dẫn biện pháp phòng chống đuối nước cho học sinh dịp hè 

2022; nghiệm thu SKKN cho CBGV; đánh giá thi đua khen thưởng tập thể, cá 

nhân năm học 2021-2022. 

                                           
33 Môn Bóng chuyền hơi nữ, Điền kinh 
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 Tổ chức quán triệt quy chế thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022-2023 đến 

cán bộ, giáo viên, HS trong toàn ngành; thành lập BCĐ thi, xây dựng phương án 

tổ chức tốt Kỳ thi  tốt nghiệp THPT 2022; thi tuyển sinh vào  lớp 10 THPT năm học 

2022- 2023, tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du năm học 2022-2023. 

         Kh n trương hoàn thành Đề án “Xây dựng Trường THCS Nguyễn Du thành 

trường trọng điểm chất lượng cao”. Tiếp tục giao ban, chỉ đạo xây dựng trường 

CQG, công nhận lại trường CQG ở các cấp học, bậc học.  

  3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 

song hành với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, mở cửa bình thường trở lại 

đối với mọi hoạt động văn hóa xã hội. Tiếp tục chỉ đạo công tác tư vấn, hỗ trợ 

điều trị tại nhà đối với bệnh nhân Covid; duy trì công tác tiêm phòng mũi bổ sung 

vắcxin phòng, chống dịch Covid-19 cho các đối tượng chưa đủ mũi 3 và đối 

tượng có yêu cầu; xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, nhất là tại địa bàn các xã 

ven biển, có dịch vụ du lịch, lưu trú. 

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ bệnh 

nhân; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, phấn đấu duy trì và nâng cao chỉ 

tiêu bao phủ thẻ BHYT; chỉ đạo xây dựng tiêu chí y tế tại các xã NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo cơ sở y tế tăng cường công tác trực cấp cứu, chu n bị 

đầy đủ các vật tư y tế cho công tác phòng, chống khi có bão lụt, thiên tai và 

phòng, chống dịch Covid-19.  

4. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người 

có công, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện; hướng dẫn 

các xã, thị trấn thực hiện chỉ tiêu về giảm nghèo năm 2022 để có giải pháp tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; đ y mạnh hoạt động phối hợp, tổ chức 

lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện chỉ 

tiêu về xuất kh u lao động, giải quyết việc làm; thực hiện tốt công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác 

lao động, người có công và xã hội; phối hợp thanh tra việc thực hiện chính sách 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở các xã, thị trấn còn lại 

trên địa bàn huyện. 

5. Thực hiện các bước, quy trình tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp, 

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; phê duyệt và triển khai Phương án thực hiện 

kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Luật phòng chống tham nhũng; tham 

mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học; giải quyết kịp thời, đầy 

đủ chế độ chính sách cho CBCC, viên chức. 

Đ y mạnh công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra việc thực hiện 

nghiêm cơ chế “Một cửa” trong giải quyết các TTHC. Hoàn thành xây dựng Đề 
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án thành lập thị trấn Tiên trang; làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

tôn giáo, tín ngưỡng. 

6. Đ y nhanh tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch, gồm thanh tra về 

đầu tư xây dựng cơ bản cấp xã, thanh tra phục vụ giải quyết tố cáo, thanh tra theo 

chuyên đề. Tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của các tổ chức, công dân, nhất là đơn thư kéo dài liên quan đến đất đai.  

Triển khai hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia, nghiệp vụ chuyên sâu các quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và tập huấn 

kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền PBGDL, hòa giải cơ sở cho tuyên 

truyền viên, hòa giải viên cơ sở. Phối hợp tổ chức cuộc thi “Phụ nữ với các quy 

định của pháp luật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu” năm 2022.   

III. VỀ QUỐC PHÕNG – AN NINH 

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình 

hình địa bàn không để xảy ra bị động, bất ngờ; làm tốt công tác chu n bị và diễn 

tập chỉ huy – tham mưu, diễn tập phòng thủ cấp xã; công tác huấn luyện tại chức 

năm 2022; tiếp tục công tác xét duyệt hồ sơ chính sách cho các đối tượng theo 

quy định; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ trực SSCĐ, nhiệm vụ 

thường xuyên, phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất khác. 

2. Tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình, phát huy vai trò, trách nhiệm 

của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT; chỉ đạo rà 

soát giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, khiếu kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn các 

mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn. 

Phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; không để tội phạm hoạt 

động “lộng hành” phức tạp gây bức xúc trong Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và làm giảm tai 

nạn giao thông, không để xảy ra cháy nổ. Phát huy hiệu quả hoạt động của các 

mô hình tự quản tham gia công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở. Triển khai 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tổ 

chức triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 1. Chỉ đạo việc rà soát các chỉ tiêu liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý 

đã được xác định trong nghị quyết HĐND huyện, quyết định giao chỉ tiêu của 

UBND tỉnh và Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết của 

Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển KT-XH năm 2022; tập trung rà soát các 
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chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch theo ngành, lĩnh vực quản lý để làm rõ khó 

khăn, vướng mắc và nguyên nhân để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu 

quả để thực hiện đạt kết quả cao nhất trong năm 2022. 

 2. Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị 

quyết, chương trình hành động, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Chương trình công tác 

toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBND huyện, các phòng chuyên 

môn tiếp tục rà sà soát, tham mưu, đề xuất bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, đề 

án, dự án, cơ chế thực hiện hoàn thành thắng lợi chương trình công tác năm 2022 

của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, UBND huyện. 

3. Chủ động, trực tiếp đấu mối với các phòng, đơn vị liên quan thuộc các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh để được hỗ trợ, giải quyết các nhiệm vụ năm 2022 theo đề 

xuất của huyện; th m tra quyết toán ngân sách 2021 cho các xã, thị trấn và chu n 

bị cho quyết toán ngân sách năm 2021 huyện đảm bảo đúng thời gian quy định.   

4. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ cả năm 2022, về tiến độ xây dựng, thực hiện các 

chương trình, đề án được giao trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 

của UBND huyện; nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, của tỉnh để chủ động 

tham mưu thực hiện, đ y nhanh việc chu n bị, đảm bảo về chất lượng trước khi 

trình UBND huyện đúng thời gian quy định.  

Trên cơ sở các kết quả đạt được của quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

quý II năm 2022, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt, phấn đấu 

hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 

năm 2022./. 
 

Nơi nhận:               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (để b/c);         CHỦ TỊCH 

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                                           

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                      

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

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

       Nguyễn Đức Thịnh  
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ỦY BAN NHÂN DÂN                     PHỤ LỤC 

HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

 

 

ƢỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 

Chỉ tiêu theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày     /3/2022 của UBND huyện Quảng Xương) 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Ƣớc 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2022 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với cùng 

kỳ năm 

2021 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với Kế 

hoạch giao 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ 
       

1 Tăng trƣởng giá trị sản xuất (giá so sánh) 
       

1.1 Giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) Tỷ đồng 3.891 20.265 4.403 113,2 21,7 
 

- Nông - Lâm- Thủy sản Tỷ đồng 625 3.750 655 104,8 17,5 
 

- Công nghiệp - XD Tỷ đồng 1.521 8.435 1.689 111,0 20,0 
 

- Dịch vụ Tỷ đồng 1.745 8.080 2059 118,0 25,5 
 

1.2 Tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh) % 16,50 16,5 13,2 
   

- Nông lâm nghiệp % 8,60 6 4,8 
   

- Công nghiệp - xây dựng % 16,70 19,7 11,0 
   

- Dịch vụ % 20,70 18,8 18 
   

2 Cơ cấu ngành kinh tế 
       

2.1 Giá trị sản xuất (giá hiện hành) 
 

6.061 28.797 6.936 
   

- Nông - Lâm- Thủy sản Tỷ đồng 1.370 5.550 1.532 
   

- Công nghiệp - XD Tỷ đồng 2.317 11.900 2.620 
   

- Dịch vụ Tỷ đồng 2.374 11.347 2.784 
   

2.2 Cơ cấu giá trị sản xuất (giá hiện hành) % 100 100 100 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Ƣớc 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2022 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với cùng 

kỳ năm 

2021 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với Kế 

hoạch giao 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

- Nông - lâm - thủy sản % 22,6 19,3 22 
   

- Công nghiệp - Xây dựng % 38,2 41,3 38 
   

- Dịch vụ % 39,2 39,4 40 
   

3 Thu nhập bình quân đầu ngƣời/năm Tr.đồng 
 

64 
    

4 Sản lƣợng lƣơng thực năm Nghìn tấn 
 

75 1,045 
 

1,4 Đánh giá năm 

5 

Diện tích đất đƣợc tích tụ, tập trung, để SX 

NN quy mô lớn, ứng dụng CNC, theo hƣớng 

CNC năm 2020 

Ha 200 200 296,6 148,3 148,3 
 

6 
Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và 

nuôi trồng thủy sản   
165 

   
Đánh giá năm 

7 
Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa 

bàn 
Tỷ đồng 1.146 6.500 1325 115,6 20,4 

 

8 Tỷ lệ tăng thu ngân sách năm so với dự toán % 
 

15 
   

Đánh giá năm 

9 
Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn 

huyện 
DN 20 100 35 175,0 35,0 

 

 
Số HTX thành lập 

 
- 2 1 

 
50,0 

 
10 Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu 

       
10.1 Số xã đạt NTM nâng cao Đơn vị - 7 0 

   
10.2 Số xã đạt NTM kiểu mẫu 

 
- 1 0 

   
10.3 Số thôn đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu 

 
- 37 0 

   

11 
Tỷ lệ đô thị hóa (NQ giao 20%, Tỉnh giao 

10,5%) 
% 10,50 16,5 10,5 100,0 63,6 

 

12 Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa 
 

100 100 100 100,0 100,0 
 

13 Tốc độ tăng dân số % 0,70 0,70 0,67 95,7 95,7 
 

13.1 Mức giảm sinh % 0,01 0,01 
 

0,0 0,0 Thời điểm đánh 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Ƣớc 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2022 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với cùng 

kỳ năm 

2021 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với Kế 

hoạch giao 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

giá 6 tháng 

14 
Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao 

động xã hội 
% 23,00 22,6 22,75 98,9 100,7 

 

15 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 75,3 77 76,25 101,3 99,0 
 

16 Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chu n ATTP Xã 85,00 100 96,2 113,1 96,2 

Còn 01 xã Quảng 

Thạch do tiêu chí 

xây dựng chợ 

ATTP chưa hoàn 

thành 

17 Xây dựng trường chu n quốc gia 
       

17.1 Số trường công nhận CQG năm Trường - 1 0 
 

0,0 
 

17.2 
Số trường đạt chu n công nhận lại mức độ 1, 

mức độ 2 năm 2022 
Trường - 7 0 

 
0,0 

 

17.3 Tỷ lệ trường đạt chu n quốc gia % 97,70 100 98,8 101,1 98,8 
 

17.4 
Công nhận nâng mức đạt chu n quốc gia mức 

độ 2 
Trường - 7 0 

 
0,0 

 

18 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng % 
 

9 
  

0,0 
Thời điểm đánh 

giá 6 tháng 

19 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 85,0 92 90 
 

97,8 
 

20 Tỷ lệ nhà kiên cố % 99,8 100 100 
 

100,0 
 

21 Tỷ lệ hộ nghèo 
 

- 
Giảm 0,28% 

theo chuẩn 

nghèo mới 
0 

  Đánh giá cuối 

năm 
 

Số hộ nghèo giảm Hộ - 150,0 0 
 

0,0 

22 Tỷ lệ công dân kiểu mẫu % - đạt 56% 0 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Ƣớc 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2022 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với cùng 

kỳ năm 

2021 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với Kế 

hoạch giao 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

22.1 
Số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí 

kiểu mẫu 
Đơn vị - 9 0 

 
0,0 

23 
Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chu n văn 

hóa 
Đơn vị - 16 0 

 
0,0 

23.1 Công nhận lần đầu Đơn vị - 9 0 
 

0,0 

23.2 Công nhận lại Đơn vị - 7 0 
 

0,0 

23.3 Tỷ lệ công nhận khu dân cư văn hóa % - 81 0 
 

0,0 

23.4 Tỷ lệ gia đình công nhận gia đình văn hóa % - 81 0 
 

0,0 

24 
Tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết trực 

tuyến        

 
Mức độ 3 % 100,00 80 100 100,0 125,0 

 

 
Mức độ 4 % 100,00 60 100 100,0 166,7 

 
25 Tỷ lệ che phủ rừng 

 
1,72 1,72 1,72 100,0 100,0 

 
26 Tỷ lệ dân số dùng nước sạch hợp vệ sinh % 100 100 100 100,0 100,0 

 

 
Trong đó: Tỷ lệ dân số dùng nước sạch % 86 90 89 104,1 98,9 

 
27 Tỷ lệ chất thải được thu gom xử lý % 90 92 91,2 101,0 99,1 

 

28 

Xã thị trấn ổn định về an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội và đảm bảo yêu cầu sẵn sàng 

chiến đấu 

Xã 26 23 26 100,0 113,0 
 

 
CHỈ TIÊU BỔ SUNG 

       
1 Giá trị tham gia xuất khẩu Tr USD 11,0 48 11,90 108,2 24,8 

 
1.1 Giá trị từ xuất khẩu hàng hóa Tr USD 7,5 30 11,9 158,7 39,7 

 
1.2 Giá trị từ xuất khẩu lao động Tr USD 3,5 18 

 
0,0 0,0 

 
2 Số lao động đƣợc tạo việc làm trong năm Người 677 3.150 790 116,7 25,1 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Ƣớc 

Thực 

hiện 

Quý 

I/2022 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với cùng 

kỳ năm 

2021 

Ƣớc thực 

hiện Quý 

I/2022 so 

với Kế 

hoạch giao 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
Trong đó:Số người xuất khẩu lao động Người 60 250 62 103,3 24,8 

 
3 Số chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn Chuỗi - 15 15 

 
100,0 

 
4 Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh % 

 
96 94,5 

 
98,4 

 

5 Công tác GPMB ha 18,00 300,0 142,75 793,1 47,6 

Số liệu Quý I/2021 tại 

Báo cáo Số 69/BC-

UBND ngày 

25/3/2021 
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