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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày  23/12/2021 của Huyện ủy Đại 
Lộc về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
21/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 
và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND huyện; UBND huyện 
báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, việc thực hiện quy chế làm việc, 
quy chế phối hợp của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. VỀ CHỈ ĐẠO,  ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Về chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung nguồn lực cho 
đầu tư phát triển, duy trì tăng trưởng kinh tế, tăng cường quản lý, điều 
hành thu chi ngân sách

UBND huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát 
triển sản xuất, kinh doanh, tăng nguồn thu ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội. 
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản 
được kiểm soát. Các doanh nghiệp đã thích ứng với tình hình mới, ổn định và 
phát triển sản xuất, chủ động vừa sản xuất vừa phòng chống dịch đảm bảo sức 
khỏe và thu nhập cho người lao động. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp trên địa bàn tăng trưởng hơn cùng kỳ, lượng hàng tồn kho giảm, 
nhiều doanh nghiệp sản xuất có mức tăng trưởng cao, đặc biệt Công ty Cổ phần 
Prime Đại Lộc, Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam duy trì sản xuất ổn định 
và mở rộng kinh doanh. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp khu vực ngoài nhà 
nước phần huyện quản lý (theo giá hiện hành) 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 
3.203 tỷ đồng, tăng 12,54% (+356 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 20211. Tuy 
nhiên, một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào, chi phí 
vận chuyển tăng cao làm tăng chi phí giá thành sản xuất, khó khăn về tiếp cận 
các chính sách hỗ trợ của nhà nước nên các doanh nghiệp nhỏ hầu như giữ quy 
mô sản xuất, chưa có kế hoạch mở rộng đầu sư sản xuất kinh doanh.

 UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách 
hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai để giải quyết thủ tục, hồ sơ cho 

1 Trong đó, công ty TNHH, CP ngoài Nhà nước: ước đạt 2.931,9 tỷ đồng, tăng 12,36% (+322,45 tỷ đồng) so với 
cùng kỳ năm 2021; Doanh nghiệp tư nhân: ước đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 15,18% so với cùng kỳ năm 2021; Hợp tác 
xã: ước đạt 58,4 tỷ đồng, tăng 9,64% (+5,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021; Cơ sở kinh doanh cá thể: ước đạt 
207,3 tỷ đồng, tăng 16,0 % (+28,55 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021.
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các tổ chức và cá nhân được kịp thời. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách 
khuyến khích đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công. Chỉ đạo thực 
hiện có hiệu quả công tác quảng bá, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện; trong 6 
tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận, 
khảo sát và nghiên cứu đầu tư 03 dự án(2) vào các cụm công nghiệp; ban hành 
thông báo thỏa thuận nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giày dép xuất 
khẩu Đại Lộc - Miền Trung của Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ Miền Trung tại 
CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa; đồng thời, UBND huyện chỉ đạo đề xuất thu hồi 
03 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả hoặc những nhà đầu tư thiếu nguồn lực tài 
chính đầu tư dự án theo chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện(3). Bên cạnh 
đó, UBND huyện chỉ đạo tổ chức tổng rà soát tình hình triển khai thực hiện các 
dự án đầu tư tại địa bàn huyện đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư; 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thanh tra, thu hồi những dự án chậm 
hoặc không triển khai thực hiện, kém hiệu quả hoặc những nhà đầu tư thiếu nguồn 
lực tài chính đầu tư dự án. 

Chỉ đạo triển khai các thủ tục đầu tư các dự án xây dựng khu dân cư, khai 
thác quỹ đất do huyện làm chủ đầu tư. Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch đầu tư xây 
dựng, nâng cấp mở rộng các tuyến đường ĐX trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 
- 2025. Chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư các công trình Kiên cố hóa 
hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn 
huyện (đợt 2). Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện dự án, các địa 
phương triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến 
độ; đôn đốc giải ngân, quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành; các 
công trình chuyển tiếp được tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, các 
công trình xây dựng mới được khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch và đảm 
bảo nguồn vốn thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giám sát đầu tư, 
quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức 
thành công Lễ khánh thành công trình Cầu Hội Khách, xã Đại Sơn; Lễ khởi công 
Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc.

Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với Sở Xây dựng để hoàn thiện 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030; điều chỉnh 
quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030. Tập 
trung chỉ đạo các địa phương triển khai việc lập quy hoạch chung xây dựng xã 
giai đoạn 2021-2030. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác 
quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý theo quy hoạch; kiên quyết xử lý 
nghiêm các trường hợp cơi nới, xây mới trong khu vực đã quy hoạch.

2 Dự án đầu tư Nhà máy cơ khí Toza của Công ty TNHH Toza; Dự án đầu tư Nhà máy SX viên nén Tâm Phúc 
Quảng Nam tại CCN Đại An Công ty TNHH Tâm Phúc Quảng Nam; Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất gạch 
tuynel tại CCN Đồng Mặn của HTX CN-TTCN Đại Hiệp.
3 Nhà máy sản xuất mây, tre, mộc, mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty TNHH TMSX Nghĩa Tín; Trạm nghiền đá 
xây dựng của Hợp tác xã TTCN 27/7 Đại Lộc; Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty CP SXVLXD 
Hợp Phát.
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Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư. 
Phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương, kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự 
án khởi công mới đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

Chỉ đạo tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải 
phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư XDCB và đầu tư 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện như: Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại 
An) đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc; Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc 
lộ 14B (trong đó có Cầu An Bình), Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT609 (trong 
đó có Cầu Sông Thu), Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa; điều chỉnh, bổ sung cầu 
Giao Thủy, đoạn từ ngã ba Hòa Đông đi ngã ba Đại Hiệp, Trụ sở Huyện ủy Đại 
Lộc... và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo hoàn thành vụ sản xuất Đông Xuân 2021-2022 và triển khai vụ 
sản xuất Hè Thu 2022. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt 
cơ cấu giống, lịch thời vụ gieo trồng, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tổ 
chức xây dựng cánh đồng lớn, góp phần tăng hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng, 
tăng thu nhập cho nông dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống 
thiên tai, phòng chống hạn; đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và chủ động 
ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa, lũ năm 2022. 
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở 
đến nơi ở mới an toàn; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác phòng 
chống thiên tai năm 2022. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng; chỉ đạo triển khai 
thực hiện chương trình trồng rững gỗ lớn. Triển khai quyết liệt các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là dịch lở mồm long móng, dịch 
tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò, cúm gia cầm... nhằm khống 
chế không để lây lan ra diện rộng; nhờ đó tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia 
cầm cơ bản được khống chế tốt, chỉ xảy ra rải rác một số ổ dịch4. Chỉ đạo xây 
dựng Kế hoạch quản lý, kiểm soát giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện 
Đại Lộc giai đoạn 2022-2030.

Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy 
định. Thực hiện đúng chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 và cụ thể hóa chỉ đạo 
về thu ngân sách, quản lý chi thường xuyên, quản lý chi đầu tư xây dựng. UBND 
huyện đã kịp thời phân bổ dự toán ngân sách ngay từ đầu năm; chú trọng công 
tác quản lý, khai thác các nguồn thu, tăng cường trách nhiệm của các ngành, địa 
phương trong quản lý, khai thác nguồn thu gắn với nhiệm vụ chi, tạo điều kiện 
cho các ngành, địa phương chủ động điều hành ngân sách đảm bảo dự toán. 
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 
đạt 643.765 triệu đồng, bằng 79% dự toán tỉnh, 77% dự toán huyện giao. Trong 
đó; thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt 171.618 triệu đồng, bằng 72% dự toán 

4 Cúm gia cầm tại thị trấn Ái Nghĩa, bệnh Viêm da nổi cục trên bò xảy ra tại thị trấn Ái Nghĩa và xã Đại Cường 
tuy nhiên đã được khống chế, bao vây, xử lý ổ dịch triệt để nên không lây lan trên diện rộng.  
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tỉnh, 67% dự toán huyện. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng 
năm 2022  đạt 443.187 triệu đồng, bằng 58% dự toán tỉnh giao, 57% dự toán huyện 
giao. Trong đó, chi ngân sách huyện 426.300 triệu đồng, chi ngân sách xã 153.820 
triệu đồng. Một số khoản chi lớn như chi đầu tư phát triển 87.415 triệu đồng, bằng 
121% dự toán tỉnh giao, 98% dự toán huyện giao; chi thường xuyên 354.443 triệu 
đồng, bằng 52% dự toán.  Nhìn chung, kết quả thực hiện cân đối giữa nguồn thu 
và nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 
kế hoạch đề ra, các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm 
vụ thu, chi ngân sách đúng theo chế độ quy định. 

2. Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
UBND huyện tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các địa phương rà soát 
kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để có giải pháp, lộ trình 
thực hiện nhằm hoàn thành các tiêu chí theo tiến độ đề ra, đặc biệt là các địa 
phương về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025; rà 
soát tình hình nợ đọng trong xây dựng NTM tại các xã. Tập trung chỉ đạo rà soát 
kế hoạch và triển khai thực hiện theo lộ trình cụ thể để đảm bảo xây dựng huyện 
Đại Lộc trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. 

Tổ chức thẩm định, phê duyệt Phương án Khu dân cư nông thôn mới Kiểu 
mẫu tại các thôn trên địa bàn huyện. Đôn đốc các xã đăng ký năm 2022 khẩn 
trương xây dựng Phương án Khu dân cư NTM kiểu mẫu để trình thẩm định, phê 
duyệt theo quy định. Tổ chức thẩm định nguồn vốn danh mục công trình thuộc 
Chương trình MTQG xây dựng NTM sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 
2022. Chỉ đạo tổ chức họp xét chọn danh mục sản phẩm OCOP triển khai trong 
năm 2022 và đôn đốc các chủ thể hoàn thành theo kế hoạch. 

3. Chỉ đạo chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức cho các trường 
học triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu, chương trình và khung kế hoạch thời 
gian năm học 2021-2022. Tổ chức các hội thi cấp huyện và tham gia hội thi cấp 
tỉnh. Tổ chức hướng dẫn thực hiện ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ 2 và tổng kết, bế 
giảng năm học 2021-2022. Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt ngiệp THPT 
quốc gia và tuyển sinh năm 2022 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công 
Kỳ thi tốt ngiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2022.

Chỉ đạo tập trung thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân; tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công 
tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra công tác hành nghề y dược tư 
nhân. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn huyện.
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Chỉ đạo thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; giải 
quyết kịp thời chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; tổ 
chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các gia đình có 
công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình khó khăn do thiên tai, 
dịch bệnh Covid-19...; kiểm tra chặt chẽ tình hình đời sống của nhân dân để có 
biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra trường hợp thiếu đói. Chỉ đạo thực 
hiện tốt các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu giảm nghèo, xóa nhà tạm theo kế hoạch 
năm 2022 đã đề ra. Chỉ đạo tiếp tục rà soát, giải quyết các hồ sơ hỗ trợ các đối 
tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 còn tồn đọng, hồ sơ hỗ trợ tiền ăn 
đối với đối tượng F0, F1; tiền ăn cho người điều trị nhiễm Covid-19 tập trung 
(F0) theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 
triển khai Kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2022. Triển khai kế 
hoạch hoạt động về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tổ chức các hoạt động phù hợp để chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày 
thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022; tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 
- 24/3/2022), kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương Đại Lộc (28/3/1975 - 
28/3/2021); tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam; chỉ đạo tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng khu phố nhiệm kỳ 
2022-2027. Thường xuyên tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa 
trên địa bàn huyện. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ tốt 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác truyền thanh - truyền hình được 
duy trì thường xuyên, ngày càng được nâng cao về thời lượng phát sóng và chất 
lượng các tin, bài. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa 
và dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” được đẩy mạnh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. 
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 
cảnh được quan tâm. Hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi trong 
tình hình mới. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho các di tích văn hóa, lịch sử, trạm y tế, trường học và các cơ sở tôn 
giáo trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo các hội quần chúng xã hội và nghề nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ 
trên các lĩnh vực công tác xã hội, bảo trợ, từ thiện...; đóng góp tích cực vào việc 
giải quyết vấn đề an sinh xã hội của huyện.

4. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai; quản lý và bảo vệ tài 
nguyên - môi trường

Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp, giải quyết kịp thời hồ sơ đất đai 
cho công dân. Chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, rà soát, kê khai đăng ký cấp giấy 
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chứng nhận QSD đất lần đầu của huyện và hoàn thiện báo cáo kiểm tra, rà soát, 
kê khai để đề xuất cấp thẩm quyền cho chủ trương thực hiện. Chỉ đạo tổ chức 
công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các mỏ đất san lấp trên địa bàn 
huyện. Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, giải quyết tồn tại trong việc cấp Giấy 
chứng nhận QSD đất thổ cư trên địa bàn huyện. Chỉ đạo hoàn thiện và triển khai 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 
2021-2030.

Chỉ đạo duy trì thường xuyên công tác kiểm tra tình hình khai thác 
khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các Đoàn kiểm tra liên 
ngành của huyện thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động, sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp để quản lý, chấn chỉnh hoạt động. Tiếp tục tổ chức 
rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường trên địa bàn huyện năm 2022, 2023 và giai đoạn đến năm 2030. 

Tiếp tục đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, tình hình hoạt động của Khu xử lý rác thải 
Đại Hiệp và chỉ đạo công tác xử lý rác thải tại các địa phương trên địa bàn 
huyện trong thời gian đến.

5. Chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số; thúc đẩy đổi mới, sáng 
tạo và khởi nghiệp

UBND huyện tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng 
thông tin điện tử huyện; tăng cường sử dụng các nền tảng CNTT dùng chung 
(Qoffice, mail công vụ, cổng dịch vụ công, Hệ thống 1 cửa điện tử, Hệ thống 
thông tin báo cáo,…); triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, công dân, từng bước xây 
dựng chính quyền điện tử. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương số hóa hồ sơ 
và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính. Thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn triển khai hạ tầng thông tin, bưu 
chính, hạ tầng viễn thông các xã, thị trấn phục vụ công tác Chuyển đổi số và xây 
dựng “Xã, thị trấn thông minh” trên địa bàn huyện. Chỉ đạo xây dựng Đề án 
chuyển đổi số huyện Đại Lộc đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện được tích cực 
triển khai thực hiện; đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Khởi nghiệp 
sáng tạo huyện Đại Lộc. Tạo điều kiện đưa các chủ thể khởi nghiệp sáng tạo 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện TechFest Quảng Nam lần thứ 3 năm 
2022 và các hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các địa phương 
lân cận. 

6. Chỉ đạo công tác quốc phòng, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không và trực 
tăng cường; tập trung bảo vệ các địa bàn quan trọng. Tổ chức giao nhận quân 
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năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Chỉ đạo hoàn thành công tác diễn tập 
chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 02 địa phương5.

Tập trung công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tập trung lực lượng bảo đảm an toàn cho 
Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2027. Xây dựng kế 
hoạch kiểm tra đột xuất công tác an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy 
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung theo dõi, giám sát, bảo 
đảm an ninh chính trị tại Khu xử lý rác thải Đại Hiệp. Thực hiện tốt công tác 
phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm 
trên địa bàn huyện; tập trung kiểm tra các bến đò ngang, phương tiện đường 
thủy nội địa đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc 
cấp căn cước công dân và xây dựng Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Triển khai kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm; kế hoạch truy bắt, 
vận động các đối tượng bị truy nã; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 6 
tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông làm chết 04 
người6.

7. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động các ngành nội chính, tăng 
cường cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, 
lãng phí; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. 
Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố 
cáo của công dân được tập trung thực hiện. Tổ chức thanh tra và phòng chống 
tham nhũng theo kế hoạch. Đã triển khai 08 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội7 (năm 
2021 chuyển sang 01 cuộc, 6 tháng đầu năm 2022 07 cuộc; đã ban hành 03 kết 
luận thanh tra8. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm là 217.687.000 
đồng và 109.790m2 đất; trong đó: chấn chỉnh 58.850.000 đồng, thu hồi nộp ngân 
sách số tiền 158.837.000 đồng; đã kiến nghị và được UBND tỉnh Quảng Nam 
thống nhất thu hồi diện tích 109.790m2 đất tại thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, 
huyện Đại Lộc. Đồng thời, yêu cầu tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh 

5 Đại Quang và thị trấn Ái Nghĩa.
6 Giảm 08 vụ, 05 người chết, 02 người bị thương.
7 Thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đối với dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và Khu chăn nuôi tập trung 
tại thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc của Công ty TNHH MTV APĐ; thanh tra công tác quản lý, sử 
dụng ngân sách và một số nội dung khác liên quan tại UBND xã Đại Phong; thanh tra công tác quản lý, sử dụng 
ngân sách và các nguồn kinh phí khác tại UBND thị trấn Ái Nghĩa; thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đối 
với dự án sản xuất mây, tre, mộc mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty TNHH TMSX Nghĩa Tín; thanh tra tình hình 
quản lý, sử dụng đất đối với dự án đầu tư nhà máy gạch không nung và thiết bị xây dựng AMT của Công ty Cổ 
phần đầu tư AMT tại Cụm công nghiệp Đông Phú, xã Đại Hiệp; thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đối với 
dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Hợp Phát; thanh tra 
tình hình quản lý, sử dụng đất đối với dự án Cơ sở chế biến đá Fanspat của Công ty TNHH Quảng Lộc tại Cụm 
công nghiệp Đại An, xã Đại Nghĩa; thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch 
Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc
8 Thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đối với dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và Khu chăn nuôi tập trung 
tại thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc của Công ty TNHH MTV APĐ, thanh tra công tác quản lý, sử 
dụng ngân sách và một số nội dung khác liên quan tại UBND xã Đại Phong, thanh tra công tác quản lý, sử dụng 
ngân sách và các nguồn kinh phí khác tại UBND thị trấn Ái Nghĩa
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nghiệm và khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý ngân sách, quản lý tài 
sản công và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với 02 địa phương. 

Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân nhằm giải thích, hướng dẫn và 
tiếp nhận các phản ảnh, kiến nghị của công dân; toàn huyện đã thực hiện 592 
lượt tiếp công dân(9). Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 
được thực hiện tốt(10). 

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành 
chính. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy, 
đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai 
thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với các cơ quan, 
đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử 
Trưởng thôn, Tổ trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2027. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải 
cách hành chính của huyện, thực hiện tốt công tác tiếp, đối thoại, lắng nghe và 
giải thích, giải quyết các kiến nghị của tổ chức, công dân và doanh nghiệp theo 
đúng quy định, đúng thẩm quyền. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên 
địa bàn huyện đảm bảo ổn định, đúng pháp luật. Công tác thi đua, khen thưởng 
luôn được chú trọng; thường xuyên theo dõi phong trào thi đua yêu nước, thi đua 
xây dựng nông thôn mới, kịp thời tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc. 

II. THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY CHẾ PHỐI HỢP
UBND huyện đã tuân thủ đúng quy chế phối hợp đã ký kết, phối hợp tốt 

với Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trong 
việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định tại quy chế, tham gia 
các kỳ họp liên tịch, hội nghị của Thường trực HĐND huyện và Ban Thường 
trực UBMTTQVN huyện. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND 
huyện, duy trì thường xuyên các cuộc họp lãnh đạo UBND huyện, UBND huyện 
hàng tuần, hàng tháng, quý; tăng cường đi công tác cơ sở để kịp thời nắm bắt 
tình hình, tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn ở địa phương. Nhờ đó, 
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022 đã đạt được 
những kết quả quan trọng, làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh giao, Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề 
ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành 5065 văn bản 
các loại, trong đó có 1355 quyết định, 05 chỉ thị, 3705 văn bản thông thường 
khác; tiếp nhận 5280 văn bản các loại và đã kịp thời xử lý, chỉ đạo các ngành, 

9 trong đó, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 21 lượt, cán bộ tiếp dân thường xuyên tại Ban Tiếp 
công dân UBND huyện và các phòng, ban thuộc huyện tiếp 177 lượt; các xã, thị trấn tiếp 394 lượt (lãnh đạo tiếp 
249 lượt, cán bộ tiếp dân thường xuyên 145 lượt).
 10 Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết 167 đơn/236 đơn, vụ việc phải giải quyết; tỷ lệ giải quyết đạt 71 %

.
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địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Các văn bản UBND huyện ban 
hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với những 
quy định của Trung ương và của tỉnh, thể hiện tính linh hoạt trong việc vận dụng 
các chủ trương, chính sách vào điều kiện thực tế của huyện, giúp các ngành, địa 
phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt được
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được 

triển khai quyết liệt, có hiệu quả, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị từ huyện đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của 
nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; đến nay, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được 
kiểm soát trên địa bàn huyện. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả tích cực; các cấp, 
các ngành đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt các 
chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra trong năm 2022. Kinh 
tế phát triển tương đối ổn định, công tác thu hút đầu tư có chuyển biến quan 
trọng, một số chỉ tiêu ngân sách đảm bảo yêu cầu đề ra, hoạt động ngành thương 
mại, dịch vụ dần phục hồi và tăng trưởng khá sau thời gian dài chịu tác động bởi 
dịch bệnh Covid-19, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định. An sinh xã 
hội được quan tâm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư 
và bàn giao mặt bằng để xây dựng các dự án được tập trung chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện quyết liệt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững.

2. Một số tồn tại, hạn chế:
- Tuy đã có những giải pháp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, song tình hình 

triển khai dự án của một số doanh nghiệp vẫn còn chậm. 

- Một số địa phương ít quan tâm đến công tác tiêm phòng vắc xin cho gia 
súc, gia cầm. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin trên đàn vật nuôi toàn huyện còn thấp.

- Công tác phối hợp giải quyết các hồ sơ đất đai cho công dân tuy đã được 
thường xuyên chỉ đạo nhưng tình trạng chậm trễ trả hồ sơ đất đai cho công dân 
vẫn còn xảy ra. Sự phối hợp giữa các ngành và địa phương còn thiếu đồng bộ.

- Công tác giải ngân vốn đầu tư tuy đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc 
triển khai thực hiện nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp.

- Trật tự xã hội ở một số nơi chưa đảm bảo. Công tác theo dõi, nắm tình 
hình có lúc, có nơi chưa kịp thời, tình hình vi phạm và tội phạm vẫn còn xảy ra. 

- Tình trạng các xe tải quá khổ, quá tải vận chuyển cát, sỏi tuy đã tập 
trung chỉ đạo nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.



10

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG
CUỐI NĂM 2022 

1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, 
đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, 
nền kinh tế số và xã hội số trong công tác quản lý nhà nước. Đẩy mạnh tính chủ 
động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, địa 
phương. Tăng cường trách nhiệm, phối hợp để giải quyết công việc giữa các 
Phòng, Ban, ngành, địa phương gắn việc chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ với công 
tác đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện. 

2. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bằng những
việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất. Tháo gỡ khó 
khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm 
phục hồi và phát triển kinh tế. Có giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai hiệu quả 
các Chương trình hành động, Kết luận, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện 
đã thông qua; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2022 đã đề ra. Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các 
Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện để đề xuất bổ sung đảm bảo phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, phải 
thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ 
vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tập trung giải ngân vốn đầu 
công năm 2022 và thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, chống thất thu ngân 
sách nhà nước. Chủ động tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách và 
đẩy mạnh huy động các nguồn lực ngoài Nhà nước cho đầu tư phát triển có 
trọng tâm, trọng điểm. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu 
Quốc gia trên địa bàn huyện; tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn 
với thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Tiếp tục kế hoạch tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; tiếp 
tục khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn theo hướng đem lại kinh tế cho người dân, doanh nghiệp và cộng 
đồng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là phòng 
cháy, chữa cháy rừng. Đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và chủ động ứng 
phó thiên tai năm 2022.

4. Tiếp tục phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam sớm trình phê duyệt 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030; điều chỉnh 
quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030. Tập 
trung rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch các mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện. 
Tập trung chỉ đạo việc lập quy hoạch chung xây dựng xây dựng xã giai đoạn 
2021-2030. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn huyện để kịp 
thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời có hướng xử 
lý đối với các dự án chậm triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các 
dự án khai thác quỹ đất do huyện làm chủ đầu tư; đôn đốc các chủ đầu tư các dự 
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án nhà ở thương mại thực hiện dự án khi có chủ trương thực hiện; tập trung công 
tác khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương.

5. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngành y tế, giáo dục và đào
tạo,... Đẩy mạnh phát huy các công trình văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn 
huyện; đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ
tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp và 
người dân, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; nhất là trong các lĩnh 
vực về đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, đầu tư công, quy hoạch, môi 
trường,… Hoàn thiện việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) 
huyện. Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành là phải vào cuộc quyết liệt và là chủ 
thể về chuyển đổi số của đơn vị mình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giải quyết công việc.

7. Tăng cường công tác đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các
vấn đề thực tế phát sinh. Tăng cường chất lượng tham mưu, trách nhiệm tổ chức
thực hiện nhiệm vụ của các Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các Ban, ngành 
và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị 
mình; tăng cường trách nhiệm trong tham mưu, xử lý, giải quyết và thực hiện 
công việc được giao theo đúng thời gian quy định; tập trung giải quyết các khó 
khăn, tồn tại, vướng mắc trên các lĩnh vực và địa bàn quản lý. 

8. Thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự an toàn 
xã hội, nhất là đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện kết hợp bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành, địa 
phương tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian để trực tiếp đối 
thoại, giải thích, trả lời kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết dứt điểm 
các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động phương án xử lý kịp thời những vụ việc 
phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ tạo thành"điểm nóng" gây phức 
tạp về an ninh, trật tự. Ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

9. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản bác thông tin sai lệch, gây 
hoang mang dư luận, định hướng thông tin dư luận đúng đắn. Chú trọng tuyên 
truyền những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, tạo động lực tinh thần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND 
huyện, Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện, các cơ quan Đoàn thể, các Tổ chức chính 
trị - xã hội huyện; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của 
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toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, 
xã hội của huyện. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của UBND huyện trong 6 tháng 
đầu năm 2022./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/cáo);
- TT Huyện ủy (B/cáo); 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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