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Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Phần I
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 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 Đại Lộc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022 và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2022 của UBND huyện 
Đại Lộc về ban hành chương trình công tác năm 2022.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong 6 tháng đầu năm 2022, với 
sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương và nhân dân 
toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích 
cực và đạt nhiều kết quả khả quan, cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Trên lĩnh vực kinh tế: 
Bước vào năm 2022, nền kinh tế trong nước được mở cửa trong trạng thái 

bình thường mới, việc dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát đã củng cố 
niềm tin, sự an toàn của người dân, doanh nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa 
đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. 

1.1 Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa 
bàn huyện” của Huyện ủy Đại Lộc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình 
kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện chuyển biến khởi sắc sau thời gian bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 tuy vẫn còn 
diễn biến phức tạp và tiếp tục gây khó khăn cho nền kinh tế nói chung và cộng 
đồng doanh nghiệp nói riêng, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đã thích ứng với 
tình hình mới, ổn định và phát triển sản xuất. Hoạt động sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp có nhiều khởi sắc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, 
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hầu hết các doanh nghiệp chủ động “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để tập trung 
nâng cấp máy móc, công suất sử dụng, mở rộng qui mô sản xuất nên kết quả 
SXKD đạt hiệu quả khá.

Đến quý 2/2022, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn khả quan hơn, 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 2021. 
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 cá thể: ước 
đạt 207,3 tỷ đồng, tăng 16,0 % (+28,55 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021(1). 

Công tác quảng bá, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng 
đầu năm 2022, huyện đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận, khảo sát và 
nghiên cứu đầu tư 03 dự án(2) đầu tư 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 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. 

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được tập trung thực hiện: Tiếp tục 
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. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển 
khai việc lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn (bao gồm quy hoạch chung 
xây dựng xã và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) giai đoạn 2021-2030. 

1 Hiện nay trên địa bàn huyện có 143 doanh nghiệp, 1.799 cơ sở cá thể hoạt động sản xuất công nghiệp với 6.743 
lao động.
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.



3

1.2. Đầu tư xây dựng cơ bản
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 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. 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, đôn đốc các địa phương triển khai thi công xây 
dựng các công trình kiên cố hóa ĐH, đường bê tông GTNT theo kế hoạch năm 
2022 đã được phân bổ đảm bảo đúng tiến độ quy định.

Công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB các công trình huyện quản lý ước 
thực hiện đến hết ngày 31/5/2022, tổng vốn kế hoạch và nguồn vốn kéo dài năm 
2020 chuyển sang năm 2021 đối với ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và 
ngân sách huyện, xã giải ngân được 39.492/140.774 triệu đồng, đạt 28,06% so 
với kế hoạch (không bao gồm số tạm ứng năm trước chuyển sang 30.419 triệu 
đồng). 

Nhìn chung, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 
được đảm bảo, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên được kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lãng phí và thất thoát vốn đầu tư. 

1.3. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ 
Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục phục hồi và 

phát triển tốt. Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, người dân thực hiện thích ứng 
an toàn trong điều kiện bình thường mới, các điểm vui chơi giải trí, nhà hàng, … 
có nhiều tín hiệu tích cực; các hoạt động như dịch vụ karaoke, massage, trò chơi 
điện tử,… mở cửa trở lại sau một thời gian dài tạm ngừng hoạt động để phòng 
chống dịch, góp phần tạo đà phục hồi tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ(4). 
Tổ chức đăng ký cho các chủ thể tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự 
kiện TechFest Quảng Nam lần thứ 3 năm 2022; tham gia Hội chợ triển lãm sản 
phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại huyện Hiệp Đức.

Dịch vụ vận tải được duy trì tốt khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trong trạng thái bình thường mới. Các hãng Taxi, dịch vụ xe buýt, các nhà xe 
vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. 

Giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhìn chung bình ổn, 
chủng loại hàng hóa đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. 
Tuy nhiên, thời gian gần đây giá xăng tăng tác động mạnh đến sự phục hồi của 
doanh nhiệp và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. 

 Công tác quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường, đảm bảo lưu thông 
hàng hóa, không để xảy ra buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng cấm. Các ngành, 

4 Đến nay có 7.368 cơ sở cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ với 10.284 lao động và 188 doanh nghiệp hoạt 
động thương mại dịch vụ với 1.223 lao động.
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địa phương, ban quản lý các chợ tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, vệ 
sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Dịch vụ bưu chính - viễn thông tiếp tục phát triển, chất lượng được nâng 
cao, thông tin liên lạc thông suốt; mạng internet được đầu tư nâng cấp công 
nghệ, nâng cao dung lượng, mở rộng phạm vi phủ tới cấp xã. 

1.4 Sản xuất nông - lâm - thủy sản
Nhìn chung tình hình thời tiết vụ Đông Xuân 2021-2022 cơ bản thuận lợi, 

công tác thủy lợi được đảm bảo tốt, sâu bệnh ít phát sinh trên cây trồng, tuy 
nhiên, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 31/3 - 02/4, giai đoạn lúa đang trổ tập trung, 
một số diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng 
cây lúa. Một số đối tượng cây màu cũng chịu thiệt hại nặng nề do ngập úng.  
UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục những khó khăn để 
tổ chức sản xuất. Ngành nông nghiệp huyện 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. Tập trung chỉ đạo công tác 
quản lý dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi, thực hiện công tác giám sát dịch 
bệnh, tổ chức xử lý tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine gia súc, gia cầm và 
tái đàn hiệu quả trên đàn vật nuôi. Do đó, tình hình sản xuất nông - lâm - thủy 
sản đạt được kết quả khá tốt.

Vụ Đông Xuân 2021-2022, cả huyện gieo trồng được 7.365 ha, tăng 16,0 
ha so với cùng kỳ năm 2021, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 30.109(5) 

tấn đạt 47,42 % so với kế hoạch cả năm. 
Vụ Hè Thu năm 2022 trên địa bàn huyện Đại Lộc diễn ra trong điều kiện

tương đối thuận lợi, các hồ chứa thủy lợi cơ bản đảm bảo nước tưới phục vụ sản
xuất vụ Hè Thu 2022. Ngành nông nghiệp tập trung đôn đốc, hướng dẫn nhân 
dân làm đất, vệ sinh đồng ruộng, tăng cường bón lót vôi, lân và phân hữu cơ. 
Kết hợp diệt chuột và ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ. Thực hiện đúng lịch thời vụ 
và cơ cấu giống của tỉnh ban hành. 

- Về chăn nuôi: Nhìn chung, các địa phương đã tổ chức thực hiện 
nghiêm túc việc tiêu độc, khử trùng hiệu quả, đúng mục đích, vận động được các 
hội, đoàn thể ở địa phương cùng tham gia tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tác 
dụng việc thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng. Kết quả độ tiêm phòng đợt 1 

5 Trong đó:
- Cây lúa: Có diện tích gieo trồng 4.237,1 ha, năng suất ước đạt 63,6 tạ/ha; sản lượng thu được: 26.949 tấn;
- Cây ngô: Có diện tích gieo trồng 471,9 ha, năng suất ước đạt 67 tạ/ha, sản lượng thu được: 3.160 tấn.
- Các loại cây có củ chứa chất bột (khoai lang, sắn...): Tổng diện tích gieo trồng là 103,5 ha. Sản lượng ước thu 
1.079 tấn.
- Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng là 906,7 ha, sản lượng thu được 23.046 tấn.
- Cây công nghiệp ngắn ngày:
+ Đậu phụng: 958,1 ha, giảm 62 ha so với năm trước, năng suất ước đạt 23tạ/ha, sản lượng thu được: 2.200,2tấn.
+ Thuốc lá: diện tích 91,4 ha; năng suất lá khô ước đạt 29,5 tạ/ha, sản lượng: 270 tấn.
+ Cây có hạt chứa dầu khác (vừng, đậu tương): 49,1 ha, sản lượng 87 tấn.
- Cây gia vị, dược liệu:
+ Cây ớt 245 ha, năng suất ướt đạt 159,2 tạ/ha, sản lượng 3.900 tấn
+ Cây sả 86,4 ha , năng suất 196,3 tạ/ha, sản lượng 1.695,8 tấn-
- Cây hàng năm khác: Diện tích 116,1 ha 
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năm 2022 (đến ngày 19/5): 11 xã, thị trấn đã triển khai tiêm phòng xong, vẫn 
còn một số xã đang triển khai tiêm (Đại Tân, Đại Hồng, Đại Quang, Đại Lãnh, 
Đại Hiệp, Đại Chánh, Đại Đồng). Tỷ lệ tiêm phòng đạt được của toàn huyện còn 
thấp(6). Việc tiêm phòng Cúm gia cầm của các địa phương ít được quan tâm, các 
trang trại đều không báo cáo với địa phương theo quy định.

Từ đầu năm đến nay dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cơ bản được khống 
chế tốt. Có xảy ra rải rác một số ổ dịch bệnh như: 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.  

Diện tích nuôi cá mặt nước trên địa bàn huyện duy trì ổn định 127 ha ao 
nuôi thủy sản, thả nuôi các đối tượng cá truyền thống như Trắm, Trôi, Mè, 
Chép... 

- Về lâm nghiệp: Chú trọng công tác quản lý và bảo vệ rừng; tăng cường 
các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm soát lâm sản. Tiếp 
tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 392/KH-UBND 
ngày 18/01/2022 về triển khai Quyết định số 47/QĐ - UBND của UBND tỉnh, 
Nghị quyết số 38/2021/NQ- HĐND của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ 
công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thuỷ điện trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.  Phối hợp với Công ty lâm nghiệp Thiện 
Hoàng triển khai chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC; đến nay đã tổ chức làm 
việc cụ thể tại từng địa phương với 08 xã có diện tích và điều kiện phù hợp để 
triển khai trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật 
diễn biến rừng, triển khai kế hoạch quản lý cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp 
trên địa bàn huyện.   

- Kinh tế hợp tác xã: Thường xuyên theo dõi tình hình thành lập và hoạt 
động của các Tổ hợp tác, HTX mới thành lập. Nhìn chung tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các HTX trên địa bàn huyện ổn định. Tổ chức giao ban 
các HTX Nông nghiệp trên địa bàn huyện để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt 
động, sản xuất kinh doanh của các HTX.

1.5. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tổ chức thẩm định Phương án Khu dân cư 
nông thôn mới Kiểu mẫu tại các thôn trên địa bàn huyện(7). Tổ chức rà soát nhu 
cầu điều chỉnh quy hoạch trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021-2025. Đôn đốc các thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu đã được UBND huyện phê duyệt khẩn trương triển khai thực hiện để 
hoàn thành vào cuối năm 2022. Chỉ đạo các xã xây dựng NTM giai đoạn 2021-
2025 và các xã đã về đích NTM, NTM nâng cao tổ chức rà soát toàn bộ các tiêu 
chí theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

6 LMLM trâu, bò: 9.880 liều (đạt 42,94%); tụ huyết trùng trâu, bò: 2.400 liều (đạt 10,43%); Tụ huyết trùng + phó 
thương hàn lợn: 2.325 liều (đạt 13,18%), Dịch tả lợn: 5.475 liều (đạt 31,05%) 
7 Thôn Mỹ Phước, thôn Phiếm Ái 1, Phiếm Ái 2 .
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Tổ chức họp thẩm định Phương án sản xuất kinh doanh của các sản phẩm 
đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2022, kết quả thống nhất Phương 
sản xuất kinh doanh của 4 sản phẩm(8). 

1.6. Công tác quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường  
Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường. Thực hiện tốt công tác 

xây dựng giá đất, điều chỉnh, bổ sung hằng năm đảm bảo thời gian quy định. 
Hoàn thành và triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Quy hoạch sử dụng 
đất giai đoạn 2021-2030. Tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai của công dân và 
lập các thủ tục về đất đai để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, đầu 
tư XDCB theo đúng quy định(9). 

Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản và 
công tác bảo vệ môi trường. 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. Chỉ đạo tổ chức công tác đấu giá các mỏ 
đất san lấp trên địa bàn huyện. 

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.

 Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong 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 
xây dựng cơ bản 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.

1.7. Tình hình thu - chi ngân sách
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022 là: 643.765 triệu đồng, đạt 79% dự toán tỉnh, 77% dự toán huyện giao. 
Trong đó: thu phát sinh kinh tế trên địa bàn: 171.618 triệu đồng, đạt 72% dự toán 
tỉnh, 67% dự toán huyện. Nếu loại trừ khoản thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thì 
kết quả thu đạt 64% dự toán.

Thực hiện tốt công tác điều hành chi ngân sách, đáp ứng kịp thời cho các 
hoạt động diễn ra trong 6 tháng đầu năm với tổng chi ước thực hiện là 443.187 
triệu đồng, bằng 58% dự toán tỉnh giao, 57% dự toán huyện giao, trong đó: chi 
đầu tư phát triển là 87.415 triệu đồng, bằng 121% dự toán tỉnh giao, 98%  dự 

8 Nước ép dứa Khe Hoa, Nước cốt chanh Hồng Vân, Chả heo Tuấn Mười, Trà An Bằng
9 Thành lập Tổ kiểm tra, rà soát, kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của huyện 
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toán huyện giao; chi thường xuyên 354.443 triệu đồng, bằng 52% dự toán tỉnh 
và  huyện.

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. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, suốt hai năm qua, nhiều hoạt 

động văn hóa, lễ hội, thể thao, thậm chí sinh hoạt văn hóa đều bị đình đốn. Cùng 
với tỷ lệ phủ vắc-xin, từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid-19, chưa bao 
giờ đời sống văn hóa nghệ thuật phục hồi mạnh mẽ như hiện nay trong sự đón 
chờ, hưởng ứng của người dân. Đến nay, đời sống sinh hoạt văn hóa của người 
dân gần như trở lại nhịp quen thuộc. 

2.1. Văn hóa -  thông tin, thể dục thể thao & truyền thanh - truyền hình
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các 

ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng gắn với giáo dục tinh thần yêu nước, truyền 
thống lịch sử cách mạng của dân tộc với nhiều hình thức, nội dung phong phú, 
đa dạng, kịp thời truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của nhà nước(10). 

Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 
2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022(11). Công tác phòng, chống bạo 
lực gia đình, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được quan 
tâm chú trọng thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết  số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy 
về phát triển sự nghiệp TDTT trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 và định 
hướng đến năm 2030. Các hoạt động thể thao trên địa bàn được quan tâm: tham 
gia 09 Giải thể thao trong khuôn khổ Chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng 
Nam lần thứ IX năm 2022; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 
năm 2022; tổng kết Đại hội TDTT huyện Đại Lộc lần thứ IX,...

Công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và 
danh lam thắng cảnh được quan tâm. Tiến hành khảo sát và xây dựng 03 bia di 
tích (theo Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện giai 
đoạn 2021-2025). Xây dựng Kế hoạch thực hiện sưu tầm, dịch nghĩa và in sách 
Di sản văn hóa Hán Nôm và tổng hợp kết quả của các địa phương về cung cấp 
thông tin liên quan đến tư liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện Đại Lộc. 

10 - Thực hiện trên 200 chương trình phát thanh, tập trung tuyên truyền thành tựu năm 2021, nhiệm vụ 
năm 2022, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật “Sắc màu quê hương” phục vụ Tết Nguyên đán tại Trung tâm VH-
TT&TT-TH huyện từ 25 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Nhâm Dần. Biên tập và phát hành Đặc san Xuân Nhâm 
Dần năm 2022,….

11- đến nay có 39.016 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,9%; có 103/113 thôn, khu 
phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 91,2%; có 14/18 xã, thị trấn đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 
mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; có 119/122 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 
97,5%; có 323/684 tộc đã được công nhận tộc văn hóa, tỷ lệ 47,2%.
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Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch 
vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tệ nạn xã 
hội, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Qua kiểm tra đã nhắc nhở 
các chủ cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Về công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số: UBND huyện 
đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số năm 2022, giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Quy 
chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số 
trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin triển khai điều tra, 
thống kê các thông tin số liệu để tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác triển khai 
Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã. Chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu xây 
dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ xã đến huyện, tỉnh; xây dựng 
Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tại huyện. Triển khai tích cực các ứng 
dụng công nghệ thông tin vào trong tác nghiệp hành chính nhà nước như: hệ 
thống thư điện tử công vụ, chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản Q-Office, phần 
mềm một cửa điện tử.

2.2. Công tác lao động - thương binh và xã hội
Công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, thực hiện chính sách người có 

công, các đối tượng xã hội được quan tâm triển khai thực hiện chu đáo, kịp thời, 
với nhiều hoạt động thiết thực(12). 

Việc thực hiện các chính sách thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, công tác 
an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, góp phần cải thiện và nâng cao đời 
sống nhân dân. Thực hiện đăng ký chỉ tiêu giảm nghèo đến năm 2025 theo 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 (năm 2022 đăng ký giảm 144 hộ 
nghèo, năm 2023 giảm 73 hộ nghèo, năm 2024 giảm 31 hộ nghèo). In và cấp 
phát, rà soát và gia hạn thẻ BHYT hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững 
năm 2022 cho 959 người thuộc diện hộ thoát nghèo với kinh phí 385.805.700 
đồng, 2.020 người thuộc diện hộ thoát cận nghèo với kinh phí 812.646.000 
đồng. Khảo sát, lập danh sách đối tượng xã hội cần được hỗ trợ xây mới và sửa 
chữa nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2022-2025(13). Tổ chức vận động thu quỹ Đền 
ơn đáp nghĩa 6 tháng đầu năm 2022 với số tiền: 288.394.000 đồng.

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm và đào tạo nghề được quan tâm thực 
hiện, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Xây dựng 
kế hoạch triển khai công tác lao động việc làm và xuất khẩu lao động trên địa 
bàn huyện năm 2022. Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ đối với người bị ảnh 
hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 
của Chính phủ, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng 

12 Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần các ngành các cấp, các tổ chức, cá nhân đã chuyển quà của 
Chủ tịch nước 7.724 đối tượng với tổng số tiền 2.370.300.000 đồng; chuyển quà của UBND tỉnh cho 9.833 đối 
tượng với tổng số tiền 4.169.400.000 đồng; chuyển quà hiện vật cho 6.395 hộ gia đình người có công, mỗi suất 
trị giá 300.000 đồng, với tổng kinh phí là 1.918.500.000 đồng.

- Đã chi trả trợ cấp người có công 6 tháng đầu năm năm 2022 cho khoảng 3.589 đối tượng chính sách 
đảm bảo kịp thời với số tiền 36.312.000.000 đồng.  Cấp 8.630 thẻ cho các đối tượng chính sách người có công 
với kinh phí 3.471.849.000 đồng; 16.696 thẻ cho các đối tượng BTXH với kinh phí 4.704.486.000.

13 Toàn huyện có 365 nhà tạm cần được hỗ trợ để xây mới và sửa chữa.
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nhân dân tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 
của UBND tỉnh Quảng Nam cho 470 người điều trị F0 được hỗ trợ tiền ăn với số 
tiền 377.864.000 đồng, 02 người lao động ngừng việc với số tiền 2.000.000 
đồng và 176 lao động tự do với số tiền 288 triệu đồng.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Phối 
hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Tháng hành động Vì trẻ 
em năm 2022 tỉnh Quảng Nam tại huyện Đại Lộc. Vận động thu “Quỹ Bảo trợ 
trẻ em” năm 2022. Phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa 
như: hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên 
địa bàn huyện,....

 2.3. Giáo dục và đào tạo
Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động dạy và 

học ở từng cấp học; tổ chức hướng dẫn thực hiện ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ 2 
và tổng kết, bế giảng năm học 2021-2022 đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch 
Covid-19 và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè 2022 ở các cấp học. Thành lập 
Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2022.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các trường 
học giai đoạn 2022-2025. Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng 
trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng kế hoạch tổ 
chức các hoạt động Hè.

2.4. Công tác y tế, dân số và gia đình
Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng. Tiếp tục 

duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến cơ sở. Tăng 
cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng kế hoạch Tháng hành động 
vì an toàn thực phẩm năm 2022. Kiểm tra, hướng dẫn lập thủ tục hành nghề y 
dược tư nhân trên địa bàn huyện. 

Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, ước 
đến 30/6/2022 số người tham gia BHYT là 137.887/142.282, đạt 96,91%. Công 
tác tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi trong thực hiện chính sách pháp 
luật về DS-KHHGĐ được thực hiện hiệu quả, nhất là ở các nhóm đối tượng 
trong độ tuổi sinh sản, trẻ vị thành niên, thanh niên(14).

3. Quốc phòng - an ninh, nội chính, xây dựng chính quyền, thi đua 
khen thưởng

3.1. Quốc phòng - an ninh 
Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương được tập trung 

thực hiện. Các đơn vị lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì nghiêm chế độ 
trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên từ huyện đến cơ sở; tổ chức tuần tra, canh 
gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng; tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát địa 
bàn. Tổ chức giao nhận quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tập trung 

14 - Tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS-
KHHGĐ tại các xã, thị trấn  đợt 1 từ ngày 05/3-30/4/2022. Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình năm 2022. Kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai 
5.970 biện pháp, bằng 90,3% kế hoạch.
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thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022 cho 05 địa 
phương15.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp 
tục được giữ vững. Công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, quản lý đối 
tượng được tiến hành thường xuyên. Công tác tấn công trấn áp tội phạm được 
phát huy mạnh mẽ, xác lập đấu tranh làm rõ nhiều chuyên án quan trọng. Phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được tăng cường, chú trọng đến 
chất lượng, hiệu quả hơn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân 
nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự ATGT 
trên địa bàn huyện(16). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc cấp căn cước công 
dân và xây dựng Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

3.2. Hoạt động nội chính, xây dựng chính quyền và thi đua khen 
thưởng

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm triển 
khai thực hiện dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú. Các hoạt động về hộ 
tịch, chứng thực được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời đáp ứng yêu cầu 
của tổ chức và công dân. Thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, 
giúp người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà 
nước.

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại 
tố cáo của công dân được tập trung thực hiện. Triển khai 08 cuộc thanh tra kinh 
tế - xã hội, đã hoàn thành 03 cuộc thanh tra. 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 thu hồi 
97.190.000 đồng, đạt 61%; 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. Đồng 
thời, yêu cầu tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh 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. Bên cạnh đó, đã truy thu 
số tiền sai phạm chưa thu hồi được của năm 2021 là 38.367.000 đồng 

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(17). Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 
được thực hiện tốt(18). 

15 Đại Quang, Đại Phong, Đại Minh, Đại Chánh và Thị trấn Ái Nghĩa.
16 - Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 03 vụ làm chết 04 người , giảm 08 vụ, 05 người chết, 02 người bị 
thương so với cùng kỳ năm 2021. 
- Tổ chức 330 ca TTKS, xử lý 606 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước 835.375.000 đồng. 
Tạm giữ 263 phương tiện, tước giấy phép lái xe 69 trường hợp.
17 Chủ tịch, 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.
18 - Tiếp nhận 233 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Trong đó: số kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải 
quyết: 230 vụ, đã giải quyết 164/230 vụ, đạt tỷ lệ  71,3%; Số vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết 03 vụ, đã giải quyết 02/03 vụ; Tiếp nhận 03 đơn tố cáo; đã xử lý xong 01 đơn cấp huyện, thông tin 
phản ảnh không đúng sự thật; đang kiểm tra, giải quyết 02 đơn (cấp xã 02 đơn). 
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Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, 
tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 
chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 
trong các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 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, kịp thời tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc.

Đánh giá chung:
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm 

soát, đến nay, huyện đã thiết lập trạng thái “bình thường mới”, hoạt động kinh 
tế - xã hội dần trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch Covid-19 xuất 
hiện. 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, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, ổn định. Công tác thu 
ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách và thu hút đầu tư có 
nhiều cố gắng. Các công trình trọng điểm của huyện được tập trung chỉ đạo, 
đôn đốc tiến độ thi công và tiến độ thực hiện các thủ tục. 

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Công tác 
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện 
tốt; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, gặp gỡ, đối 
thoại trực tiếp với công dân xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng pháp luật. Công tác 
cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo 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 và trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế 
đó là: 

- 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 
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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.

PHẦN II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022 theo Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện; UBND 
huyện xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và thực hiện 
trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

1. Trên lĩnh vực kinh tế
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành của UBND huyện trên tất cả 

các lĩnh vực. Rà soát các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước còn lại của năm 2022, 
tích cực huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả 
các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
Nhà nước, đảm bảo thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 
2022 đã đề ra.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tiếp 
tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tăng cường các giải pháp 
giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ. Thực hiện tốt chương trình khuyến công, hỗ trợ phát triển sản 
xuất công nghiệp, ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền 
thống. 

- Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. 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; lập quy 
hoạch chung xây dựng xây dựng xã giai đoạn 2021-2030. 

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công 
các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư năm 2022 
đạt kế hoạch đề ra. 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. 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, đảm bảo bàn giao mặt 
bằng đúng tiến độ để triển khai và hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn 
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huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong 
nhân dân về chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

- 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 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.

- 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. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân 
sách ở các địa phương, đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra việc chấp 
hành quy định của Nhà nước về quản lý giá, đăng ký, kê khai giá, niêm yết giá 
và bán theo giá niêm yết. 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2022. Thực hiện công tác 
liên kết sản xuất; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tập trung 
công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tiếp tục tổ chức tiêm 
phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh năm 2022. Hoàn thiện Kế hoạch quản 
lý, kiểm soát giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 
2022-2030.

- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực 
hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản 
lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên - khoáng sản, bảo vệ môi trường. 
Tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục về đất đai cho các tổ chức và công 
dân. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền cho các tổ chức và nhân dân nâng 
cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường. 
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chuẩn 
bị tốt các điều kiện cho công tác phòng chống thiên tai năm 2022. 

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- 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. Phấn đầu hoàn thiện 
việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ; thông tin tuyên 
truyền toàn diện, khách quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những 
vấn đề nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục triển khai có 
hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Củng cố 
và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng; tăng cường 
hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở các cấp.

- Triển khai thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh 
các cấp năm 2022 đảm bảo công tâm, khách quan, an toàn, tiết kiệm. Chuẩn bị 
các điều kiện để khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tổ chức 
tốt các hoạt động hè năm 2022.
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- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và các 
đối tượng chính sách xã hội; giải quyết nhanh chóng các hồ sơ và chi trả kịp thời 
chế độ cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định, không để tồn đọng, 
kéo dài. Tổ chức rà soát, điều tra, phân loại hộ nghèo năm 2022 theo chuẩn 
nghèo tiếp cận đa chiều đảm bảo theo đúng quy định. Tiếp tục quan tâm công 
tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chú ý 
phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, 
Thực hiện tốt các chỉ tiêu, chương trình quốc gia về y tế, DS-KHHGĐ. Tiếp tục 
đẩy mạnh công tác vận động, mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế. Đảm bảo giải quyết đúng chế độ chính sách và các quyền lợi 
chính đáng của người tham gia bảo hiểm.

3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính, xây dựng chính quyền, 
thi đua khen thưởng

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quốc phòng - an 
ninh. Đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng 
ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, 
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao 
thông.

- Hoàn thành kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, 
hiệu quả, đúng pháp luật và giám sát việc chấp hành sau thanh tra. Các cấp, các 
ngành thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 
thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay 
từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp 
công dân theo quy định. Tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ 
sở. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách 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,…. Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành 
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.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tính chủ động tham mưu, đề xuất và 
công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương; thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ 
luật hành chính, văn hóa công sở và quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, 
địa phương. Tăng cường kiểm tra cơ sở và chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề 
phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Kịp thời động viên khen thưởng, nhân rộng các điển 
hình tiên tiến, các cá nhân tiêu biểu.

4. Tiếp tục phối hợp với Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, 
các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền, vận 
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động và giải thích chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho 
nhân dân hiểu, đồng thuận. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những 
nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022; yêu cầu các ngành, địa 
phương cụ thể hóa bằng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hoàn thành 
thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở KH&ĐT, Sở Tài chính (B/cáo);
- TVHU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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