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   UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƢƠNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:        /BC-UBND                       Quảng Xương, ngày      tháng  4  năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế- xã hội tháng 4; 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2022  

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI     

1. Về kinh tế  

1.1. Sản xuất nông nghiệp  

Tổng diện tích cây trồng vụ chiêm xuân 8.508,8 ha
1
, đạt 97,3% so với kế 

hoạch, giảm 270,74 ha
2
, tương đương 3,1% so với CK. Tổng đàn gia súc, gia cầm 

toàn huyện đạt 938.789 con; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai tiêm phòng đàn gia 

súc, gia cầm
3
 đợt 1, kết quả đạt tỷ lệ 57,1%

4
; triển khai “Tháng vệ sinh tiêu độc 

khử trùng môi trường đợt 1 năm 2022”, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2022; tiếp tục quản lý chặt chẽ vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 

sinh thú y tại các cơ sở giết mổ, các chợ buôn bán kinh doanh sản phẩm động vật 

trên địa bàn huyện. 

Giá trị sản xuất thủy sản tháng 4 ước đạt 107 tỷ đồng, tăng 0,8% so với 

tháng trước, giảm 0,9% so với CK. Tổng sản lượng khai thác và  nuôi trồng thủy 

sản trong tháng ước đạt 1.345 tấn, tăng 2,3% so với tháng trước, giảm 1,5% so với 

CK. Tập trung chỉ đạo thả giống vụ Xuân Hè đúng thời vụ và được kiểm soát dịch 

bệnh, bảo đảm giám sát quản lý chất lượng nước và chăm sóc ao nuôi tôm vụ 

xuân hè 2022, kết quả đạt 87,52%KH
5
. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục đạt kết quả tích cực; có 04 sản 

phẩm
6
 tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022  Tiếp tục rà soát 

thực trạng các tiêu chí, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình MTQG 

xây dựng NTM năm 2022 tại các xã; đã hoàn thành việc bổ sung các tiêu chí, đảm 

bảo đủ điều kiện được công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã NTM kiểu 

                                           
1
 Trong đó, cây lúa đạt 6 508,8 ha, tăng 0,1% so với KH (6.500 ha), giảm 4,3% so với CK (giảm 277,6 ha); Cây ngô diện 

tích gieo trồng đạt 144,36 ha, đạt 72,2% so với kế hoạch, (KH 200 ha) tăng 5,6% so với cùng kỳ (tăng 7,7 ha); Cây khoai 

lang: diện tích gieo trồng đạt 58,27 ha, giảm 13,1% so với cùng kỳ (giảm 8,72 ha); Cây thuốc lào diện tích gieo trồng đạt 

557,26 ha, tăng 1,3% so với kế hoạch(KH 550 ha) tăng 1% so với cùng kỳ (tăng 5,81 Ha); Cây cói: diện tích gieo trồng 

đạt 555,03 ha, tăng 0,9% so với kế hoạch, (KH 550 Ha) bằng 100% so với cùng kỳ; Cây rau, đậu, hoa các loại: diện tích 

gieo trồng đạt 717,45 Ha, tăng 1,2% so với cùng kỳ (tăng 9,1ha).  
2
 Nguyên nhân giảm là do một số xã quy hoạch đất ở, dự án như: Thị trấn Tân Phong giảm 134 ha quy hoạch đất ở, xã 

Quảng Yên giảm 100,5 ha đất quy hoạch quần thể khoáng nóng, xã Quảng Giao, Quảng Nhân, Quảng Văn giảm 18,3 ha 

quy hoạch đất ở, xã Quảng Hải giảm 4,01ha đất cấp cho công ty may;  
3
 Số gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm phòng đợt 1/2022 là 335.080 con, bằng 93,49% so với CK. 

4
 Tính trên  tổng số trong diện phải tiêm phòng; đến 20/4/2022,  tỷ lệ tiêm phòng đàn chó nuôi đạt 87,48%; đàn trâu bò 

đạt 55,41%; đàn lợn đạt 47,77% và đàn gia cầm đạt 35,8% thấp hơn 4,04% so với CK. 
5
 Đã thả được 39.384 triệu con tôm giống P15 

6
 Thạch rau má, bột rau má, bột cần tây của Cty cổ phần xây dựng và thương mại Phong Cách Mới; dò lụa - Dũng 

Bình xã Quảng Bình 
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mẫu năm 2021
7
. Kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng đê điều, các công trình thủy 

lợi và công tác chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai; triển khai kế hoạch chuẩn bị 

diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão tại các xã 

ven biển.  

1.2. Sản xuất công nghiệp 

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 227 tỷ đồng, tăng  8,1% so với 

tháng trước, tăng 5,1% so với CK
8
. Một số sản phẩm có mức tăng khá như Quần 

áo may sẵn tăng 8,9%; Giầy xuất khẩu tăng 7,6%; Cầu thang các loại tăng 8,8%; 

Giường tủ các loại tăng 5,2% so với CK.   

1.3. Dịch vụ, thương mại 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 352 tỷ đồng, tăng 

7,8% so với tháng trước, tăng 11,5% so với CK. Kim ngạch giá trị xuất khẩu ước 

đạt 4,6 triệu USD, tăng 2,5% so với tháng trước, tăng 8,6% so với CK
9
. Tổng giá 

trị nhập khẩu ước đạt 4,2 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng trước, tăng 2,8% so 

với CK. 

Hoạt động dịch vụ có sự chuyển biến tích cực, vận chuyển hàng hóa, hành 

khách trên địa bàn huyện gia tăng; tổng khối lượng dịch vụ vận chuyển hàng hóa 

trong tháng đạt 44.944 tấn, tăng 5% so với tháng trước, tăng 6,3% so với CK; 

khối lượng vận chuyển hành khách ước tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 

5,9% so với CK. 

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh; đã phối 

hợp với Đội QLTT số 2 kiểm tra về gian lận thương mại trên địa bàn, kết quả xử 

lý 02 vụ vi phạm, nộp 33 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. 

1.4. Quy hoạch - xây dựng 

Trong tháng, đã trình Sở Xây dựng về xin chủ trương lập quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Lưu Bình; trình UBND tỉnh chấp thuận lập 05 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu dân cư, đô thị để thu hút nhà đầu tư với 

tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 228ha trên địa bàn 04 xã
10

; hoàn thiện 

hồ sơ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Định, Quảng Đức đến năm 

2030. Thẩm định đối với 13 công trình xây dựng, cấp 26 giấy phép xây dựng và 

cấp 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ LPG chai(khí gas hóa lỏng).  

Tăng cường quản lý chất lượng công trình, đã phối hợp
11

 kiểm tra chất 

lượng 20 công trình đang triển khai thi công. Triển khai hướng dẫn UBND các xã, 

thị trấn đăng ký thực hiện chỉnh trang hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư năm 

2022
12

 theo kế hoạch.  

                                           
7
 Quảng Lưu được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 03 xã Quảng Lộc, Quảng Trung, Quảng Định được công 

nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.  
8
 Trong đó, chia theo ngành kinh tế: Công nghiêp chế biến, chế tạo: Giá trị sản xuất tháng 4 ước đạt 215 tỷ đồng, tăng 

2,6% so với tháng trước, tăng 3,5% so với cùng kỳ; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng ước đạt 

0,247 tỷ đồng, tăng 7,9% so với tháng trước, tăng 7,5% so với cùng kỳ; Công nghiệp cấp nước, quản lý xử lý rác thải 

ước đạt 0,136 tỷ đồng, tăng 17,8% so với tháng trước, tăng 9,4% so với cùng kỳ. 
9
 Chia ra Kinh tế tư nhân ước đạt 2,9 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước, tăng 5,3% so CK; Kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài ước đạt 1,7 triệu USD, tăng 6,3% so với tháng trước, tăng 9,2% so CK    
10

 Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Đức, Quảng Lưu 
11

 với Phòng Quản lý chất lượng của Sở Xây dựng 
12

 Để được thụ hưởng cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 của HĐND huyện 
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1.5. Tài chính, đầu tư và phát triển doanh nghiệp 

Thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 234,942 tỷ đồng, tăng 130,1% so 

với CK; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 508,202 tỷ đồng
13

, tăng 155% so với CK; trong 

đó thu thường xuyên ước đạt 41,433 tỷ đồng, đạt 37% dự toán tỉnh giao, 35% dự 

toán huyện giao, bằng 98% so với CK. Chi ngân sách huyện ước đạt 503.447 triệu 

đồng, bằng 36% dự toán; trong đó chi đầu tư 301,778 tỷ đồng, ước đạt 41% dự 

toán; chi thường xuyên 201,659 tỷ đồng, ước đạt 30% dự toán.  Đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; giá trị khối lượng thực hiện 

ước đạt 261 tỷ đồng, bằng 46%KH vốn chi tiết được giao  

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả khá; đã có 

thêm 05 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn điều lệ đăng ký 11,4 tỷ đồng
14

; 

nâng tổng số lên 46 doanh nghiệp
15

, đạt 46%KH năm, tăng hơn 6 doanh nghiệp và 

tăng 520 9% về vốn điều lệ đăng ký so với CK. Đã cấp mới, cấp đổi 130 giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình trên địa bàn. 

2. Về văn hóa - xã hội  

2.1. Hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh theo chủ điểm, chủ đề; 

; thông tin phản ánh kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 

huyện trên cổng thông tin điện tử...; cộng tác với Đài PTTH Thanh Hóa, Báo 

Thanh Hóa được 04 tin, bài; cung cấp được 30 tin bài cho Cổng thông tin điện tử 

của huyện; chủ động chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khai mạc, thi đấu và Lễ bế 

mạc Đại hội TDTT huyện Quảng Xương lần thứ IX và chuẩn bị tham gia thi đấu 

08 môn trong chương trình đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, thi đấu 4 

môn tại giải hè Sầm Sơn năm 2022   

  Triển khai kế hoạch năm 2022 về thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện 

Quảng Xương; xây dựng Clip quảng bá du lịch huyện Quảng Xương; làm việc với 

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc lựa chọn vị trí chuẩn bị cho tổ 

chức Chương trình quảng bá du lịch huyện Quảng Xương. Triển khai thực hiện 

đánh số nhà, gắn biển số nhà và đánh số cho các đường, ngõ, ngách của làng, thôn 

trên địa bàn các xã. 

 2.2. Tăng cường kiểm tra nền nếp, hoạt động chuyên môn; tập trung chỉ đạo 

hoàn thành nội dung chương trình năm học; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn 

chuyên đề cho giáo viên và đội ngũ CBQL; tổ chức nhiều hội thi, cuộc thi cho học 

sinh, giáo viên ở các cấp học, bậc học, tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh phát triển 

được các kĩ năng, phát huy năng lực trí tuệ, thúc đẩy phong trào thi đua dạy và 

học trong nhà trường. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt CQG; tập 

trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, công nhận sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch đối 

với trường THCS Quảng Bình; bổ sung kế hoạch chỉ đạo xây dựng thêm 02 

trường Mầm non và Tiểu học Quảng Bình đạt CQG năm 2022
16

. 

2.3. Duy trì và triển khai các biện pháp thích ứng với tình hình mới để đảm 

bảo kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc tư 

                                           
13

 bằng 42% dự toán huyện giao và bằng 89% dự toán tỉnh giao 
14

 Dự kiến hết 30/4 có 12 DN thành lập mới; nâng tổng số DN lên 53DN đạt 53%. 
15

 Với tổng vốn đăng ký 677,260 tỷ đồng 
16

 Mầm non Quảng Bình công nhận CQG mức độ 2; TH Quảng Bình công nhận CQG mức độ 1. 
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vấn, hỗ trợ chăm sóc điều trị người bị nhiễm Covi-19 đang tự cách ly tại nhà. Rà 

soát đánh giá các điều kiện, dự báo về nguy cơ dịch bệnh, khả năng đáp ứng để 

chuẩn bị giải thể các cơ sở thu dung điều trị tập trung bệnh nhân Covid-19 trên 

địa bàn huyện khi được Sở Y tế cho phép. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn 

vị kịp thời rà soát, xây dựng kế hoạch và truyền thông chuẩn bị tiêm chủng văcxin 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến chiều hướng tích cực; số ca 

dương tính giảm nhanh
17

, trung bình ghi nhận hàng ngày bằng 1/9 so với tháng 

trước
18

. Đến thời điểm 25/4/2022, chỉ còn 135 người đang phải điều trị, trong đó 

có 98,5% đang tự cách ly điều trị tại nhà. 

2.4. Các cơ sở y tế
19

 đã thực hiện khám bệnh 15.841 lượt người; điều trị 

cho 7.765 lượt bệnh nhân
20

; BVĐK đã triển khai tổ chức hoạt động khám sức 

khỏe định kỳ cho công nhân tại một số DN trên địa bàn. Công tác tiêm chủng mở 

rộng tiếp tục được thực hiện, tại các Trạm y tế cấp xã, đã có 271 trẻ được tiêm 

chủng đầy đủ mũi tiêm của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, nâng tổng 

số trẻ tiêm chủng đầy đủ là 1.100 trẻ
21

 đạt 28% KH. 

Hoạt động giám sát dịch bệnh phát sinh trong mùa xuân, đầu mùa hè và 

kiểm soát vệ sinh ATTP dịp trước và cận thời điểm nghỉ lễ 30/4, 01/5 tiếp tục 

được quan tâm; đã kiểm tra tại 35 cơ sở trên địa bàn về công tác đảm bảo an toàn 

VSTP, chiếm 9,2% số cơ sở trên toàn huyện, kết quả không phát hiện có cơ sở vi 

phạm về vệ sinh ATTP. 

 2.5. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính 

sách trên địa bàn huyện; thực hiện chi trả trợ cấp
22

 cho 4.101  đối tượng người có 

công với số tiền trên 8 tỷ đồng và 10.040 đối tượng Bảo trợ xã hội với tổng số tiền 

trên 5 tỷ đồng; trao 1,02 tỷ đồng của Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho 68 Thương 

bệnh binh 81%; phối hợp với các doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn để tư vấn 

xuất khẩu lao động; tổ chức tập huấn về phòng chống tệ nạn mại dâm tại các xã trên 

địa bàn
23

. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, đã hỗ trợ 2 tỷ 114 

triệu đồng cho các đối tượng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên 

địa bàn các xã, thị trấn; đồng thời rà soát và phê duyệt bổ sung hỗ trợ cho 245 đối 

tượng
24

 năm 2021; phối hợp tổ chức điều dưỡng tập trung cho 250 đối tượng NCC 

trên địa bàn huyện. 

 3. Tài nguyên môi trƣờng và thực hiện GPMB 

3.1. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát để chấn chỉnh về việc quản lý sử dụng đất đai  

Thực hiện cấp 85 giấy chứng nhận QSD đất với  tổng diện tích 1,38ha; tiếp tục 

                                           
17 Tháng 3 (tính từ 02/3-31/3), ghi nhận 16 126 người dương tính với Sars-Cov-2, có 02 người chết; Tháng 4 (từ 01- 25/4) đã 

ghi nhận 1006 ca dương tính và có 02 người chết. 
18 Tháng 3, trung bình mỗi ngày có 538 ca dương tính với Sars-Cov-2.  
19  Y tế công lập, gồm BVĐK, TTYT, các Trạm y tế xã. 
20 Khám bệnh: Tại BVĐK 7 316 lượt người, tại TTTYT và Trạm y tế xã, thị trấn 8.525 lượt người.  Điều trị: BVĐK 2 175 lượt 

BN, tại TTYT và các Trạm y tế xã là 5.590 lượt BN. 
21 Trên tổng 3917 trẻ. 
22

 thường xuyên, trợ cấp 1 lần, trợ cấp mai táng phí 
23

 Quảng Lộc, Quảng Hải, Thị trấn Tân Phong, Quảng Trường, Quảng Ninh, Quảng Ngọc, Tiên Trang, Quảng Chính 
24 Tại các xã Quảng Đức, Quảng Thái 
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các quy trình chuẩn bị cho công tác đấu giá QSD đất, đã phê duyệt quyết định đấu 

giá 240 lô đất với tổng diện tích 3,4ha. Chỉ đạo rà soát thông tin phục vụ xây 

dựng quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; triển khai kế hoạch tổ chức "Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường năm 2022". 

 3.2. Đã thu hồi, bồi thường GPMB tại 04 dự án
25

 với tổng diện tích là 11,47 

ha, tăng 60,6% so CK, tăng 3,8% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đầu năm đã 

thu hồi đền bù GPMB là 154,22ha, đạt 51,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND 

huyện và đạt 43,03% KH tỉnh giao
26

; đang tiến hành kiểm kê, áp giá, công khai 

dự toán bồi thường 03 dự án
27

 diện tích thu hồi 3,45ha với tổng số tiền dự kiến bồi 

thường GPMB là 1 478,06 triệu đồng . 

 4. Về CCHC, nội vụ, tƣ pháp, thanh tra, tiếp công dân 

4.1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ, công tác tuyển 

dụng như: Thực hiện tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và các đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND huyện
28

; rà soát hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; triển khai hướng dẫn 

bổ nhiệm ngạch cho viên chức ngành giáo dục; báo cáo kết quả kiểm điểm của tập 

thể UBND xã Tiên Trang và các cá nhân liên quan theo Kết luận số 23/KL-

UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện Quảng Xương. 

4.2. Trong tháng, bộ phận “Một cửa” huyện tiếp nhận 555 hồ sơ giải quyết 

TTHC, trong đó có 205 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, kết quả giải quyết đúng hạn hồ 

sơ trực tiếp đạt 95,2%, thấp hơn 3% so với CK
29

; ở cấp xã, bộ phận  “Một cửa” 

tiếp nhận 5.720 hồ sơ, trong đó có 1.144 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; kết quả giải 

quyết đúng hạn 5.611 hồ sơ trực tiếp đạt 98,1%, cao hơn 0,1% so với CK;  đã có 

100% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng quy trình, đảm bảo đúng hạn.  

4.3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, 

hướng dẫn thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử tại các xã, thị trấn; triển 

khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban 

Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 

chính sách xã hội và Thông tư của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản.  

4.4. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và nhiệm vụ được 

cấp có thẩm quyền 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 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 năm 2021; đôn đốc việc xử lý sau thanh tra tại các đơn vị đã có kết luận 

                                           
25

 Dự án khu dân cư thôn Bất Động xã Quảng Ngọc 2,20 ha; khu dân cư thôn 3 (vị trí 1), thôn 3 (vị trí 2), xã Quảng Nhân 

với diện tích 4,43 ha (còn 3 hộ chuẩn bị chi trả); dự án khu dân cư thôn Yên Vực, thôn Trung Đào xã Quảng Yên với 

diện tích 2,59 ha; Dự án khu dân cư thôn Thủ Lộc, xã Tiên Trang với diện tích là 2,25 ha  
26

  NQ HĐND huyện là 300,03ha; tỉnh giao là 383,506ha. 
27

 Dự án khu dân cư thôn 3 và khu dân cư phía bắc trường Mầm non xã Quảng Khê với diện tích là 0,33 ha; dự án khu 

dân cư thôn Quảng Tiền, Tiền Thịnh, Phú Đa xã Quảng Đức với diện tích là 1,69 ha và DA khu dân cư thôn Gia Yên xã 

Quảng Ngọc với diện tích 1,43 ha  
28

 Trung tâm DVNN, Trung tâm VHTT,TT và DL; các trường TH và THCS 
29

 Số quá hạn 4,8% là 12 bộ hồ sơ cấp GCN trúng đấu giá (lĩnh vực TNMT) 
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thanh tra từ các năm trước. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn 

thư được duy trì nghiêm, đã tiếp thường xuyên 25 lượt công dân, trong đó lãnh 

đạo HĐND, UBND huyện tiếp 13 lượt công dân với 18 người, giảm 6 lượt so với 

tháng trước và giảm 3% so với CK; tiếp nhận 46 đơn (với 39 vụ việc), giảm 3 lượt 

so với tháng trước và giảm 2% so với CK; các đơn được phân loại, giao và đôn 

đốc các đơn vị tập trung giải quyết, kết quả đã có 29 vụ việc đã có báo cáo, trả lời 

công dân; hiện còn 17 vụ việc đang được đôn đốc giải quyết, không có vụ việc 

giải quyết quá hạn. 

 5. Về quốc phòng - an ninh  

Các lực lượng vũ trang đã duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực SSCĐ; 

phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ 

trong mọi tình huống. Phối hợp với TTYT khám sức khỏe cho lực lượng tham gia 

bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam theo Nghị định số 

30/2010/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP. Tổ chức huấn luyện tại chức cho 

sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan; chỉ đạo huấn luyện chiến sĩ dân quân 

năm thứ nhất theo quy định của Bộ Quốc phòng; tuyên truyền hướng nghiệp, sơ 

tuyển 73 học sinh dự thi vào các trường Quân đội. Rà soát, xét duyệt hồ sơ cho 

32 đối tượng người có công tồn đọng theo Quyết định 49, Quyết định 62 của Chính 

phủ; 

Tình hình an ninh ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, "đột xuất", 

"bất ngờ"; không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, đình công và các 

hoạt động tôn giáo trái phép. Công an huyện tiếp tục triển khai phương án, kế 

hoạch phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự 

ATGT, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm các vi phạm pháp 

luật; triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn với cấp mã định danh điện tử. 

Trong tháng đã phát hiện, điều tra, xử lý 12 vụ, 39 đối tượng phạm tội và vi phạm 

về TTXH; 02 vụ (với 03 đối tượng) phạm tội về ma túy; xử lý hành chính 02 vụ vi 

phạm quy định về VSATTP; 156 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực trật tự 

ATGT; phạt tiền 161 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ, giảm 50% số vụ 

so với CK
30

, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng, ùn tắc giao thông kéo dài. 

II. VỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Tồn tại, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong thực hiện các nhiệm vụ 

tháng 4 năm 2022 một số nội dung còn hạn chế, cụ thể:  

1.1 Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc triển khai thực hiện kế hoạch tiêm 

phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm chưa đạt yêu cầu tiến độ, tỷ lệ kết quả đạt 

được còn thấp; một số đơn vị thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện như 

Quảng Yên, Quảng Trạch, Quảng Thái, Quảng Thạch. 

1.2. Trong thực hiện CTMT xây dựng NTM, có 2 xã Quảng Ngọc, Quảng 

Bình chưa hoàn thành tiêu chí theo quy định để được Hội đồng thẩm định nông 

thôn mới tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. 

                                           
30

 làm 01 người chết, 3 người bị thương, 
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1.3. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số mặt bằng dân cư tại 

Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Giao còn vướng mắc chưa tiếp tục triển khai 

được; công tác lập Quy hoạch chung  xây dựng xã tại các xã định hướng là nội thị 

đến năm 2030 tiến độ chậm, chưa hoàn thành đúng thời hạn theo quy định. 

 1.4. Lĩnh vực TNMT, việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và việc quy chủ trong công tác giải phóng mặt 

bằng tiến độ chậm và còn có những ách tắc chưa tháo gỡ kịp thời.  

 1.5. Về thanh tra, giải quyết đơn thư, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại xã 

Tiên Trang, xã Quảng Hợp, xã Quảng Lưu giải quyết còn chậm để công dân phải 

khiếu nại nhiều lần; việc giải quyết theo đơn thư tại Quảng Yên chưa kịp thời.   

1.6. Trong hành chính công vụ, chưa thực hiện đúng kế hoạch về kiểm tra 

chấn chỉnh kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ 

theo kết luận tại phiên họp thường kỳ quý 1/2022 đã đề ra. 

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  

Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19 làm chậm tiến độ triển khai của một số cơ quan, bộ phận 

chuyên môn cấp huyện, cấp xã; một số vụ việc có tính chất phức tạp cần phải có 

nhiều thời gian khảo sát, thu thập hồ sơ; về quy mô dân số trên tổng thể quy mô 

dân số toàn huyện đến năm 2030 đối với quy hoạch chung xây dựng tại các xã 

định hướng nội thị. Bên cạnh đó chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, đặc biệt đó là 

(1) trách nhiệm thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức chưa thật sự cao; 

trong tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt; (2) một số nhiệm vụ được giao nhưng 

trong quá trình thực hiện thiếu việc kiểm tra, đánh giá kết quả; (3) trong công tác 

lập và phê duyệt quy hoạch một số xã thực hiện chậm tiến độ, dẫn đến chưa phê 

duyệt được quy hoạch chung xây dựng  xã đến năm 2030; (4) các xã, thị trấn chưa 

tích cực, chủ động phân loại các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; cơ 

sở dữ liệu về đất đai tại 19 xã đã được đo đạc bản đồ địa chính mới còn sai sót; 

còn 7 xã chưa đo đạc bản đồ số sau khi đổi điền dồn thửa; tại nhiều xã, chưa duy 

trì tốt hoạt động VSMT định kỳ, việc chỉ đạo phân loại, xử lý rác thải chưa được 

quan tâm chỉ đạo. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2022  

1. Nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành, các địa phƣơng  

1.1. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, cơ 

quan đơn vị, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 

theo kế hoạch. Tiếp tục chủ động, linh hoạt xử lý các tình huống liên quan đến 

dịch bệnh phát sinh, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19 để tập trung vào 

thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ đạt thấp, các nhiệm vụ chậm tiến độ so với kế hoạch; chủ động xây 

dựng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành tất cả các 

mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2022. 

1.2. Tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân Hè trong khung thời vụ, kiểm 

soát chặt, kịp thời khoanh vùng xử lý trong phạm vi nhỏ nhất, không để phát sinh 

và lây lan diện rộng các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; thường xuyên theo 

dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để chủ động hỗ trợ, tạo điều 
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kiện cho doanh nghiệp mở rộng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tìm kiếm 

thị trường, hỗ trợ về thủ tục hồ sơ, các cơ chế giúp giải quyết đầu ra cho sản phẩm, 

nhất là sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, 

góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Theo dõi chặt chẽ 

diễn biến thị trường, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa để kịp thời tham 

mưu giải pháp chỉ đạo điều tiết cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, 

sinh hoạt của Nhân dân. 

1.3. Tiếp tục xử lý các vướng mắc trong công tác phối hợp để nâng cao chất 

lượng thực hiện các TTHC; tự rà soát, đánh giá để có đề xuất tích hợp, cắt giảm 

thành phần hồ sơ, các mẫu đơn, tờ khai chưa hợp lý, thông tin trùng lặp trong 

TTCH thuộc lĩnh vực phụ trách; đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi 

trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; khẩn trương chuẩn bị các 

điều kiện để phục vụ chuyển đổi số; thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp để 

cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện.  

1.4. Chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án 

đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, có giải pháp để đôn đốc các nhà đầu tư vi 

phạm cam kết về tiến độ đầu tư, GPMB  Tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, 

giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn.  

1.5  Tăng cường kiểm tra, rà soát từng MBQH để xác định vướng mắc, 

nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp (huyện, xã, chủ đầu tư); lập 

phương án chi tiết, tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác 

GPMB. Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, nhất là giai đoạn trước mùa mưa bão 

đang có thời tiết thuận lợi. 

1.6. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm 

tra, giám sát thực thi công vụ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết 

công việc được giao; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.  

1.7. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý  các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn 

xã hội; tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhất 

là dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5.  

2. Nhiệm vụ cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực  

2.1. Nông nghiệp , nông thôn mới 

Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây trồng cuối vụ  xuân 

năm 2022 và triển khai các mô hình liên kết theo chuỗi sản xuất và mở rộng vùng 

sản xuất rau an toàn tập trung  Đồng thời, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu-

mùa năm 2022; kiểm soát chặt chẽ trong phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm, 

không để phát sinh lây lan trên địa bàn; phối hợp với lực lượng biên phòng và các 

xã vùng biển rà soát phương tiện tàu cá phục vụ cho công tác phòng chống bão lụt 

năm 2022; phối hợp với Chi cục thủy sản hướng dẫn cấp giấy chứng nhận an toàn 

thực phẩm đối với tàu cá theo quy định và  tổ chức kiểm tra tháng hành động bảo 

vệ nguồn lợi ven biển tại các xã trọng điểm. Kiểm tra, rà soát hệ thống công trình 
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thủy lợi, các điểm đê xung yếu; có kế hoạch chu đáo phòng chống lụt bão, ngập 

úng; tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn, phòng chống bão lụt các xã ven biển. 

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 

79/KH-UBND ngày 21/3/2022 về cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu năm 2022 

trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 4 sản phẩm tham gia 

đánh giá sản phẩm OCOP đợt 2/2022; tiếp tục chỉ đạo xây dựng các sản phẩm 

OCOP theo kế hoạch; triển khai hướng dẫn điểm mới trong bộ tiêu chí về xây 

dựng NTM; chỉ đạo khắc phục những hạn chế và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã, thị trấn.  

 2.2. Kinh tế và Hạ tầng 

 Tăng cường vai trò của cơ quan QLNN; đôn đốc, phối hợp với các đơn vị 

liên quan kiểm tra, phòng chống hành vi vi phạm quy định về gian lận thương mại 

trên địa bàn; đánh giá và nghiên cứu giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển trở lại 

hoạt động dịch vụ du lịch, lưu trú trên địa bàn sau khi tháo gỡ hoàn toàn mọi hạn 

chế do dịch bệnh Covid-19; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phát triển các 

làng nghề truyền thống trên địa bàn.  

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi 

công các dự án đầu tư trên địa bàn; nghiên cứu các giải pháp thu hút đầu tư vào 

các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và quản lý chất lượng công trình 

xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  Phối hợp với Sở Xây dựng giải 

quyết đề nghị lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lưu Bình; 

phối hợp với UBND Thành phố Thanh Hóa và Sở Công Thương thành lập CCN 

phía Tây nam thành phố; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc lập, phê duyệt 

Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030, tiến độ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 đối với các khu dân cư trên địa bàn huyện. Trình UBND tỉnh đồ án Quy 

hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045  Chỉ đạo thực hiện kế hoạch chỉnh 

trang hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu dân cư  

2.3. Tài chính - Kế hoạch  

Tăng cường chỉ đạo kế hoạch tăng thu ngân sách năm 2022; đẩy nhanh tiến 

độ đấu giá các MBQH đã đủ điều kiện đưa ra đấu giá để tăng nguồn thu ngân 

sách; tham mưu triển khai thực hiện hiện quả Kế hoạch phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt 

động của các doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi 

để các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh.  

Thường xuyên rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện; 

đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời tham mưu cho UBND 

huyện giao kế hoạch chi tiết cho các dự án ngay sau khi đáp ứng các điều kiện 

theo quy định  Theo dõi, đôn đốc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; tham mưu xử lý các dự án chậm, vi 

phạm cam kết về tiến độ triển khai đầu tư   

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm hiệu 

quả, tiết kiệm và đúng chế độ, chính sách quy định; triển khai kiểm tra việc quản 

lý, sử dụng vốn đầu tư công tại các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh các sai sót 
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trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách; tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi thường 

xuyên, đề xuất cắt giảm các khoản chi không cần thiết, dành nguồn lực để phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng hợp quyết toán ngân sách năm 

2021 với Sở Tài chính; tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện năm 

2021 trình tại kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện.  

2.4. Tài nguyên và Môi trường, công tác GPMB 

- Chỉ đạo lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trình UBND huyện phê duyệt; 

ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

đất đai trên địa bàn. Tiếp tục giải quyết, xử lý các hồ sơ xét hợp pháp hoá cho 

những trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền; giải quyết các đơn thư 

trong lĩnh vực đất đai, môi trường theo đúng thời gian và quy định của pháp luật. 

Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành cam kết vệ môi trường, đề án BVMT ở các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn.  

- Tập trung chỉ đạo, xây dựng phương án giải quyết dứt điểm các vướng 

mắc tại một số mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ GPMB; đẩy nhanh tiến độ lập hồ 

sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng quy hoạch các điểm dân cư, các dự án đầu tư 

công. Thực hiện kiểm tra rà soát thực trạng sử dụng đất sau khi đấu giá tại địa bàn 

các xã, thị trấn. 

2.5. Văn hóa và Thông tin 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu nhà nước lĩnh vực văn hóa năm 2022; 

hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí mới quy định tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu; rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa trên địa bàn huyện; phối 

hợp tốt với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện lựa chọn 

sản phẩm tham gia trưng bày tại Hội thi Gia đình tỉnh Thanh Hóa. Hoàn thành Đề 

án chuyển đổi số huyện Quảng Xương giai đoạn 2022-2025; báo cáo Đề án đặt 

tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Tân Phong.  

2.6. Trung tâm VH,TT, TT và Du lịch 

Tập trung tuyên truyền chủ đề, trọng tâm các ngày Lễ, ngày kỷ niệm lớn 

của quê hương, đất nước: Kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động; 68 năm chiến thắng 

Điện Biên Phủ; 204 năm Ngày sinh C Mac; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; tiếp tục tuyên truyền về các chương trình, nhiệm vụ phát triển KTXH của 

tỉnh, huyện năm 2022  Chủ trì tổ chức thành công Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội 

TDTT huyện Quảng Xương lần thứ IX và tổ chức thi đấu môn 02 môn thể thao 

trong chương trình đại hội  Tham gia thi đấu 08 môn thể thao
31

 trong chương trình 

Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ IX vào cuối tháng 5/2022  Hướng dẫn, chỉ đạo cơ 

sở tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng gắn với chương trình xây dựng 

NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; tiếp tục thực hiện luân chuyển sách báo xuống 

cơ sở phục vụ công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu    

2.7. Giáo dục và Đào tạo 

Tập trung chỉ đạo các cấp học, bậc học hoàn thành chương trình học kỳ II và cả 

năm học; tiến hành tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương và triển khai nội 

                                           
31

 Gồm: Điền kinh, Bơi lặn, Cờ vua, Cờ tướng, Vật dân tộc, võ Judo, võ Taekwondo và võ Penkatsilat 
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dung phối hợp tổ chức các hoạt động trong hè cho học sinh tại  địa bàn nơi cư trú; xét tốt 

nghiệp cho học sinh lớp 9 năm học 2021-2022; tổ chức nghiệm thu SKKN cho 

CBGV; triển khai đánh xếp loại, công tác giá thi đua khen thưởng tập thể, cá 

nhân, năm học 2021-2022.  

Hoàn thiện và triển khai Đề án xây dựng trường THCS Nguyễn Du thành 

trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 

2030. Chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS triển khai công tác lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 3, lớp 7 năm học 2022-2023. Tổ chức thẩm định hồ sơ trình phê duyệt 

danh sách giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo phương thức hòa nhập năm học 

2021-2022 và  giai đoạn 2012 - 2021; phối hợp với LĐLĐ huyện tổ chức cuộc thi 

“Thầy cô trong mắt em” ngành Giáo dục huyện Quảng Xương năm 2022  Thành 

lập BCĐ thi, xây dựng phương án tổ cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022; thi tuyển 

sinh vào  lớp 10 THPT năm học 2022- 2023; ban hành Phương án tuyển sinh lớp 6 

Trường THCS Nguyễn Du năm học 2022-2023. 

Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng 

giáo dục và xây dựng trường CQG, công nhận lại các trường đạt CQG năm 2022  

2.8. Nội vụ huyện hoàn thành, báo cáo kết quả rà soát hồ sơ đối với đối với 

cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của 

Ban Bí thư; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện mô hình thí điểm “Chính quyền thân 

thiện, vì nhân dân phục vụ” năm 2022; phối hợp xây dựng, biên soạn tài liệu, 

chuẩn bị cho bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng đại biểu 

HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; tô chức thực hiện kiểm tra công tác cải cách 

hành chính. Thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, công tác tuyển dụng viên 

chức, bổ nhiệm ngạch cho viên chức ngành giáo dục; chuyển đổi vị trí công tác 

theo Luật Phòng chống tham nhũng  Thực hiện sơ kết 3 năm thực hiện phong trào 

thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai 

đoạn 2019-2025”  

2.9. Tư pháp huyện tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, 

kế hoạch liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tư vấn hỗ trợ pháp luật và tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai kiểm tra công tác tư pháp năm 2022  Tập 

huấn nghiệp vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp;  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 trên địa bàn huyện 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. Tập trung nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản QPPL và cơ chế chính 

sách theo quy định. 

2.10. Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Trung tâm Y tế và 

các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, 

phương án sẵn sàng cho tiêm chủng vắc xin đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi trên 

địa bàn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ; rà soát các phương án, kịch bản, 

chuẩn bị đầy đủ, kịp thời vật tư, thuốc men, hóa chất để phục vụ công tác phòng, 
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chống dịch bệnh Covid-19 trong trường hợp dịch bệnh xuất hiện biến chủng mới 

và dịch bệnh khác có thể bùng phát trên người trong giai đoạn thời tiết nắng nóng 

và hoạt động du lịch mở rộng trở lại trên địa bàn; phối hợp tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, đảm bảo vệ sinh ATTP; tăng cường QLNN, phối hợp kiểm tra 

đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện theo KH. Chủ trì 

thực hiện công tác kiểm soát TTHC; phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định 

trong giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn. 

2.11.  Lao động - Thương binh và Xã hội thực thực hiện đầy đủ, kịp thời, 

đúng chế độ chính sách, chế độ ưu đãi người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. 

Đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra của Bộ LĐ-TBXH về xác minh đối 

tượng chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; phối hợp triển khai kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, 

chống xâm hại trẻ em trên địa bàn các xã, thị trấn. Tiếp tục làm tốt việc phối hợp 

với các nhà tuyển dụng lao động để giải quyết việc làm cho người lao động; theo 

dõi, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; đôn đốc 

các xã, thị trấn rà soát, huy động nguồn lực thưc hiện công tác giảm nghèo năm 

2022; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác phòng 

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

2.12. Thanh tra huyện tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; 

tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tại các xã Quảng Thái, Quảng Lưu, Quảng 

Ninh; rà soát giải quyết đơn tố cáo tại xã Quảng Hợp và xã Tiên Trang; tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra. 

Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương, với Ban tiếp công dân huyện xử lý 

tốt công tác tiếp công dân và giải quyết những vụ việc công dân khiếu nại. 

2.14.  Công an huyện 

Tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, 

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

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

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

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

phạm về trật tự xã hội; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma 

túy  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục triển khai thu nhận 

hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn với cấp mã định danh điện tử, phục vụ thực 

hiện Đề án 06 của Chính phủ  Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên 

tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. 

2.15. Lực lượng Quân sự huyện duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực 

SSCĐ nhất là dịp Lễ 30/4, 01/5. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc tình hình 

địa bàn, xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Triển khai kế 

hoạch thực hiện Đề án“Nâng cao năng lực tham gia phòng thủ dân sự và ứng phó 

với sự cố thiên tai, TKCN cho lực lượng bộ đội địa phương, DQTV, dự bị động viên 

tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”. Rà soát bổ sung các phương án, sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; làm tốt 
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công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện và hội thao dân quân cơ động cấp xã và tham gia 

hội thao cụm các huyện, hội thao cấp tỉnh đạt chất lượng tốt. Tiếp tục thực hiện công tác 

tuyển sinh quân sự năm 2022; đôn đốc, rà soát, xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng 

người có công bảo đảm chặt chẽ, không để sót đối tượng. 

3. Về các nhiệm vụ trong Chƣơng trình công tác tháng 5 của UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện  

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

xã, thị trấn hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch tháng 4/2022; tổ chức triển 

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

chuyên đề đảm bảo đúng tiến độ đã phê duyệt. Đồng thời, rà soát và báo cáo kết 

quả nhiệm vụ được giao chủ trì, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XXI theo 

đúng thời gian quy định. 

3.2. Các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác tháng 5 năm 

2022 

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

tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và cả quý 2 năm 2022  

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

báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu Nghĩa 

trang vùng Trung tâm huyện. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, hoàn thành dự thảo, báo cáo UBND 

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

hướng đến 2030; báo cáo UBND huyện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về Đề 

án đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Phong  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh Đề án xây dựng Trường THCS 

Nguyễn Du thành trường trọng điểm chất lượng cao, giai đoạn 2022-2026 báo cáo 

UBND huyện, trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy  

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT xây dựng Phương án 

điều động, bố trí giáo viên theo công văn 9656/UBND-VX ngày 26/8/2016 của 

Chủ tịch UBND tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận:         

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

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các ủy viên UBND huyện; 

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                      

- UBND các xã, thị trấn; 

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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