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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của UBND huyện năm 2020 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo luật định, đồng thời căn 

cứ vào Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 24/12/2019 của Huyện ủy Đại Lộc về 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 

20/12/2019 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2020 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 

của UBND huyện; UBND huyện báo cáo tình hình hoạt động của UBND huyện 

năm 2020 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2020 

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 chỉ đạo cụ thể hoá các giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 

10-NQ/HU ngày 24/12/2019 của Huyện ủy Đại Lộc về phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2020; Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. 

Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải 

pháp đã đề ra trong chương trình công tác nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2020.  

Chỉ đạo thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát 

triển kinh tế - xã hội; tiếp tục chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh 

doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội phù hợp với thực tiễn, trên 

cơ sở đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy 

nhanh sản xuất kinh doanh; tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh 

tế của huyện. Trong năm 2020 do chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19 

và tình hình lũ lụt trên địa bàn huyện, kinh tế huyện nhà gặp nhiều khó khăn: 

Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 11.374 tỷ đồng, giảm 

3,98% (-471 tỷ đồng) so với năm 2019, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 

GTSX ngành Nông Lâm Thủy sản ước đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 4,03% (+55,4 tỷ 

đồng) so với cùng kỳ năm 2019, chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; GTSX 

ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 7.060 tỷ đồng, thấp hơn 4,3% so với 

năm 2019, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (NQ tăng 13%, tức là tăng 

khoảng 948 tỷ đồng so với năm 2019, thực tế thì thấp hơn 317 tỷ đồng);  GTSX 
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công nghiệp phần huyện quản lý ước đạt 4.879 tỷ đồng, thấp hơn 4,7% so với 

năm 2019, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (NQ tăng 14%, tức là tăng 

khoảng 714 tỷ đồng so với năm 2019, thực tế thì thấp hơn 237 tỷ đồng); GTSX 

ngành Thương mại - Dịch vụ ước đạt 2.884 tỷ đồng, thấp hơn 6,8 % so với năm 

2019, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (NQ tăng 14%, tức là tăng khoảng  

430 tỷ đồng so với năm 2019, thực tế thì thấp hơn 210 tỷ đồng).  

UBND huyện tiếp tục 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 đó ngoài thu hút đầu 

tư vào lĩnh vực công nghiệp còn tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Trong năm 2020, 

đã thu hút đầu tư 05 dự án(1) đầu tư vào các cụm công nghiệp và 11 dự án ngoài 

cụm công nghiệp(2); đồng thời UBND huyện chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn rà 

soát các dự án chậm tiến độ để ban hành thông báo thu hồi hoặc trình UBND 

tỉnh thu hồi các dự án chậm tiến độ. Bước đầu UBND huyện đã ban hành Thông 

báo chấm dứt hiệu lực Thông báo thỏa thuận địa điểm của 02 dự án3 đã hết thời 

hạn nhưng chưa hoàn thành việc lập thủ tục đầu tư dự án, đồng thời rà soát để báo 

cáo UBND tỉnh cho chủ trương thanh tra, thu hồi những dự án4 kém hiệu quả hoặc 

những nhà đầu tư thiếu nguồn lực tài chính đầu tư. 

Chỉ đạo tập trung duy trì các làng nghề truyền thống, phát triển các ngành 

nghề mới tạo ra công ăn việc làm, giải quyết được nhiều lao động tại các địa 

                                           
1 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Đông Phú, xã Đại Hiệp của Công ty CP 

ĐT&XD Tây Đà Nẵng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Đại Đồng 2, xã Đại Đồng 

của Công ty CP ĐT&XD Đại Lộc Thành; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Mỹ An mở 

rộng, xã Đại Quang của Công ty CP Mỹ An Sơn; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Đại 

An mở rộng của Công ty TNHH SXKS Thanh Tâm và Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị điện và kho chứa 

thiết bị điện của Công ty TNHH MTV Vật liệu điện và Cơ khí Đà Nẵng tại CCN Đại Hiệp.  
2 Dự án Trang trại nông nghiệp sạch tổng hợp của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Toàn Thanh - 

Chi nhánh Quảng Nam tại thôn An Chánh, xã Đại Tân; dự án nông nghiệp sạch công nghệ cao của HTX Nông 

nghiệp hữu cơ An Bằng tại thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh; dự án trang trại nông nghiệp sạch T&T Đại Đồng 

của DNTN Huỳnh Văn Lũy tại xã Đại Đồng;  dự án vườn ươm cây giống nông, lâm nghiệp của Hợp tác xã Nông 

lâm - Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Thế Quyền tại thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng; dự án Nhà máy nước sạch 

sông Vu Gia của Hợp tác xã Phú Gia An tại thôn khu vực Hố Lấm, thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng; dự  án Nhà 

máy nước sạch Phú Thuận của Công ty Cổ phần Xây dựng và CN Môi trường Việt Nam tại thôn Phú Xuân, xã 

Đại Thắng; dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của HTX Nông lâm và TMTH Phúc An Đại Sơn tại xã 

Đại Sơn; dự ánNhà máy nước Giao Thủy tại xã Đại Hòa; dự án Nhà máy sản xuất nhôm kính và coffa nhôm của 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hòa Bình tại thôn Nghĩa Tân, xã Đại Nghĩa; dự án mở rộng diện 

tích đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến dầu nhờn công nghiệp tại thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp; dự án Vườn ươm 

cây giống nguyên liệu Đại Lộc của Công ty TNHH Nhất Hưng Đại Đồng tại  thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa. 
3 + Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất mây tre, mộc mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty TNHH TM-SX Nghĩa Tín 

tại CCN Đại Đồng 1;  

+ Dự án đầu tư Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng sản phẩm cơ khí của Công ty CP Đầu tư Toàn Phát tại 

CCN Đại Đồng 2. 
4 Dự án gồm: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung và chế tạo kết cấu thép của Công ty CP 

Đầu tư AMT; Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất mây tre, mộc mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty TNHH TM-SX 

Nghĩa Tín tại CCN Đại Đồng 2; Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Thuốc chữa bệnh và Thực phẩm chức năng của 

Công ty TNHH Hutecs Vinapharm tại CCN Đại Nghĩa 2; Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất ván lạng, ván ép của 

Công ty TNHH Dana Plywood tại CCN Đại An; Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty 

CP gạch không nung Thời Đại tại CCN Ấp 5; Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cao su tái sinh và băng tải của 

Công ty CP Đầu tư Toàn Phát tại CCN Đại Đồng 2; Dự án đầu tư Nhà máy Tôn xà gồ và cửa hàng xăng dầu của 

Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Duy Lộc tại CCN Đại Đồng 2. 
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phương. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện chương trình OCOP; trong năm 2020 

đã có 05 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt chuẩn 3 sao. 

Chỉ đạo hoàn thành việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc 

giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030; lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn 

Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030; rà soát quy hoạch nghĩa trang 

nhân dân trên địa bàn huyện để trình tỉnh bổ sung theo đúng quy định; xây dựng 

Đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH và Đề án GTNT trên huyện Đại Lộc giai đoạn 

2021-2025. 

Chỉ đạo tăng cường quản lý tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển 

hạ tầng, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp. 

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. 

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, đôn đốc triển khai thi 

công xây dựng đường bê tông GTNT theo kế hoạch năm 2020 đã được phân bổ 

đảm bảo đúng tiến độ quy định. 

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 2020 cho các dự 

án khởi công mới đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định. Chỉ đạo xây dựng 

xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Chỉ đạo tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, 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: Công trình đường dây 500kV Quảng Trạch 

– Dốc Sỏi, đoạn qua huyện Đại Lộc; tuyến đường ĐT609 đoạn qua xã Đại Lãnh, 

Đại Hưng; cầu Xuân Nam; cầu Hội Khách – Tân Đợi; đường tránh phía Tây thị 

trấn Ái Nghĩa; điều chỉnh, bổ sung cầu Giao Thủy, đoạn từ ngã ba Hòa Đông đi 

Quốc lộ 14B và đoạn từ ngã ba Hòa Đông đi ngã ba Đại Hiệp...  

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tăng cường công tác     

quản lý giá cả, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực thực phẩm,  

vật tư nông nghiệp. Hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở sản xuất hàng công nghiệp 

nông thôn tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh tổ chức.  

Chỉ đạo hoàn thành vụ sản xuất Đông Xuân 2020-2021 và triển khai vụ 

sản xuất Hè Thu 2021; thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn; đẩy mạnh 

công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi, tập trung vào công tác phòng, chống, kiểm soát tình hình 

bệnh Lở mồm long móng (LMLM), bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP). Chỉ 

đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân và tăng cường các mối liên kết, 

hợp tác tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông, lâm và thủy sản. Chỉ đạo việc triển khai 
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các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo triển khai thực hiện khoán 

bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ; 

xây dựng và lập kế hoạch cho các chương trình trồng rừng gỗ lớn, trồng cây lâm 

sản ngoài gỗ nhằm nâng cao giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp. 

Chỉ đạo các ngành và địa phương thực hiện tốt phương án phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Chỉ đạo các địa phương kiểm tra, theo dõi 

để kịp thời di dời dân vùng sạt lở khi có tình huống xảy ra.  

Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy 

định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2020 là 

1.214.880 triệu đồng, đạt 128% dự toán tỉnh, đạt 126% dự toán HĐND huyện 

giao. Trong đó: Ước thực hiện thu ngân sách địa phương: 1.149.000 triệu đồng. 

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2020 là 1.149.000 triệu đồng, 

bằng 133% dự toán tỉnh, 131% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó: Ngân 

sách huyện 1.068.400 triệu đồng; Ngân sách xã 379.000 triệu đồng.  

Trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao, Nghị 

quyết HĐND huyện giao. UBND huyện đã chỉ đạo các Phòng, Ban, ngành, đoàn 

thể và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của tỉnh về 

những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện 

kế hoạch năm 2020, trong đó, có các giải pháp cụ thể phấn đấu tăng thu NSNN; 

tăng cường chỉ đạo chống thất thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát, tập trung xử lý quyết liệt tình trạng nợ đọng thuế. Tuy nhiên, 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và lũ lụt trên địa bàn nên tình hình sản 

xuất, kinh doanh khó khăn, tiêu dùng giảm và việc triển khai các giải pháp để 

phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã tác động lớn đến 

cân đối thu, chi NSNN năm 2020. Thu nội địa ước thực hiện đạt 93% dự toán 

tỉnh giao và 88% dự toán huyện giao. Dự báo hụt thu ngân sách huyện năm 2020 

khoảng 40 tỷ đồng. UBND huyện lập phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách 

và bù hụt thu trình Thường trực HĐND huyện theo quy định. 

Trên cơ sở dự toán UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ năm 2020, UBND 

huyện trình HĐND huyện phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước đúng 

quy định Luật Ngân sách Nhà nước; đồng thời, tập trung chỉ đạo các ngành, các 

cấp triển khai tích cực, điều hành ngân sách bám sát dự toán được giao, bổ sung 

kịp thời cho ngân sách cấp dưới, đảm bảo đầy đủ nguồn đáp ứng các nhiệm vụ 

chi đúng mục đích, quy định. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách địa 

phương đảm bảo đúng luật, bám sát dự toán giao, phục vụ kịp thời lương và các 

khoản có tính chất theo lương, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. 

Triển khai việc thực hiện cơ chế giao khoán kinh phí ngân sách cho các cơ quan 

hành chính và đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-

CP của Chính phủ. Trong quản lý tài chính đầu tư, xây dựng cơ bản, UBND 

huyện tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2020. 

Nhìn chung, kết quả thực hiện cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi 

ngân sách năm 2020 còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với ngân sách một số xã 
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thu chưa đạt, dẫn đến khó khăn trong việc cân đối nguồn kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ chi. 

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; rà soát tình hình nợ 

đọng trong xây dựng NTM tại các xã. Chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch trung hạn và 

phân bổ các nguồn vốn NTM đã được UBND tỉnh giao năm 2020. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức 

nhằm phát huy sức mạnh toàn xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới. Tập 

trung chỉ đạo, có giải pháp hỗ trợ để xã Đại Đại Hưng hoàn thành các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới năm 2020. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực 

hiện tiêu chí “xã đạt chuẩn NTM nâng cao” và “xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”. 

Chỉ đạo tổ chức rà soát và đăng ký đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao, NTM 

kiểu mẫu và Khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

Hướng dẫn các địa phương triển khai nguồn vốn sự nghiệp năm 2020, 

trong đó chú trọng thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản 

xuất với tiêu thụ sản phẩm để thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho 

người dân. Tổ chức Hội đồng đánh giá tuyển chọn chủ trì và thuyết minh dự án 

hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2020. 

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 chỉ đạo các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; huy động sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

Ban Thường vụ Huyện ủy; luôn kiên định các nguyên tắc phòng, chống dịch: 

tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để mất kiểm soát. Theo công bố cả nước, 

huyện Đại Lộc có 16 ca bệnh dương tính với Covid-19, trong đó số ca bệnh 

được lấy mẫu tại các khu cách ly trên địa bàn huyện là 10 ca bệnh dương tính 

với Covid-19; đã thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung là 605 công dân, 

cách ly tại nhà là 7.035 công dân; lấy 5.207 mẫu xét nghiệm. 

Ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp với ngành y tế tập trung chỉ đạo 

các trường học triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-

19 đảm bảo tinh thần chỉ đạo của cấp trên và kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch bệnh tại các trường học. Triển khai giải pháp dạy và học trực tuyến phù 

hợp; chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học ở nhà qua 

các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường trong 

thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kiểm tra và 

cấp phép hoạt động với các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực 

hiện việc xây dựng Đề án xây dựng cơ sở vật chất các Trường Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công 

tác phòng, chống các dịch bệnh phát sinh trong mùa Hè; phòng, chống đuối 
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nước trẻ em. Tiếp tục triển khai chương trình sức khỏe Việt Nam; chương trình 

sữa học đường theo kế hoạch.  

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. 

Chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, tập trung giải quyết hồ sơ chính sách 

và thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định. 

Theo dõi, kiểm tra tình hình đời sống nhân dân sau Tết. Tiếp tục triển khai kế 

hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết 

định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức 

hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở. Ban hành và triển khai 

thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác lao động việc làm và xuất khẩu lao động 

trên địa bàn năm 2020, Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động huyện Đại Lộc năm 2020, Kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm 

năm 2020 theo đúng quy định. Cấp phát thẻ BHYT cho người có công, hộ nghèo, 

cận nghèo, các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo đúng quy định. Tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Quan tâm công tác bình đẳng 

giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tập trung tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 

1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 14/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đảm bảo chặt 

chẽ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng tiến độ và 

thời gian quy định. 

Tổ chức các hoạt động phù hợp để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2020) và Xuân Kỷ Hợi 2020; tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 

24/3/2020), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương Đại Lộc (28/3/1975 - 

28/3/2020); tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII, nhiệm 

kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-

2025. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa 

bàn huyện. Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình 

ở các xã, thị trấn. 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, đặc biệt là các các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. 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 
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tâm. Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng ngày càng phát triển sôi nổi trong 

mọi tầng lớp nhân dân. 

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; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

 Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai. Tập 

trung giải quyết 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. Tiếp tục nghiên cứu, 

từng bước tháo gỡ, giải quyết các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận 

QSD đất ở lần đầu trên địa bàn huyện.  

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao liên quan đến 

việc triển khai Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tại thị trấn 

Ái Nghĩa. 

Tập trung công tác quản lý và bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản; tổ 

chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, kịp thời các 

đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép; trong đó ưu tiên 

tập trung vào khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành 

công tác bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục theo dõi, giám sát vấn đề môi trường tại Khu xử lý rác thải Đại Hiệp và 

Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 

pháp luật về môi trường, các hoạt động hưởng ứng các chiến dịch bảo vệ môi 

trường đã được tổ chức như Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày 

Môi trường thế giới... 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng thực hiện. Chỉ 

đạo các ngành chức năng và địa phương kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất 

rừng; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; chú trọng công tác PCCC 

rừng trong thời điểm nắng nóng; thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm 

soát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi khai thác, vận 

chuyển, mua bán và chế biến lâm sản trái phép. 

5. Chỉ đạo công tác quốc phòng, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội 

Chỉ đạo 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 năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyển chọn 

gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo công khai, dân chủ và hoàn thành chỉ 

tiêu giao quân năm 2021. 

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 

việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung chỉ đạo giải quyết vụ tập trung 

đông người tại Khu xử lý rác thải Đại Hiệp và Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân. 

Chỉ đạo tiếp tục điều tra, triệt phá và mở rộng các chuyên án. 
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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 

năm, Công an huyện đã thụ lý điều tra 29 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, làm rõ 

45 đối tượng, bắt 15 đối tượng; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 08 vụ làm 

chết 04 người và bị thương 05 người5; tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 01 

vụ làm chết 06 người và xảy ra 02 vụ cháy6.  

6. 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, kịp 

thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong năm 

2020, toàn huyện đã thực hiện 428 lượt tiếp công dân.7 Chú trọng công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức 

tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm 

tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật cơ bản đi vào nề nếp. Hoạt động thanh 

tra được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình kế hoạch đã 

được phê duyệt đồng thời tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn tại địa bàn. Trong năm đã chỉ đạo triển khai 07 cuộc thanh tra kinh tế - 

xã hội trên các lĩnh vực. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm là 

456.486.406 đồng8; chuyển 01 vụ việc cho Công an huyện tiếp tục điều tra, xử 

lý theo thẩm quyền và kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty Cổ 

phần Xuất khẩu gỗ Danaco được gia hạn tiến độ thực hiện dự án Nhà máy chế 

biến ván bóc và ván dán. Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 05 tập 

thể và 05 cá nhân có sai phạm qua thanh tra. 

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành 

chính. Chỉ đạo việc sử dụng phần mềm Qoffice mới. Chỉ đạo đẩy mạnh giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chỉ đạo triển khai sử dụng 

Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ của tỉnh và Hệ thống thông tin một 

cửa của tỉnh trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục chỉ 

đạo nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông.  

Chỉ đạo thực hiện rà soát và báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, 

chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng 

năm 2020, lập danh sách đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức và đăng ký nhu 

cầu tuyển dụng viên chức năm 2020. Chỉ đạo việc tiếp nhận, thuyên chuyển giáo 

viên; luân chuyển, điều chuyển giáo viên giữa các cơ sở giáo dục Mầm non, 

Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Đại Lộc. Xây dựng 

                                           
+5 So với cùng kỳ năm 2019 giảm 08 vụ, giảm 14 người người chết, tăng 4 người bị thương.  

+6 Thiệt hại khoảng 40.000.000 đồng  và 10002 rừng. 

+7 Trong đó Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 14 lượt, cán bộ tiếp dân thường xuyên tại 

Ban Tiếp công dân UBND huyện tiếp 28 lượt; các xã, thị trấn tiếp 384 lượt (Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp 

183 lượt, cán bộ tiếp dân thường xuyên 201 lượt) 
8  Trong đó: chấn chỉnh 81.321.000 đồng, xuất toán (giảm trừ quyết toán) khỏi giá trị quyết toán hoàn 

thành công trình 72.570.000 đồng; thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 302.595.406 đồng, đã thu hồi 251.680.406 

đồng, đạt 83%. 
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Phương án sắp xếp, bố trí lực lượng công an xã dôi dư khi triển khai đề án bố trí 

công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã; phương án giải quyết dôi 

dư cán bộ, công chức sau khi sắp xếp theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Ban hành 

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển đợt II năm 2020 và 

xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đại Minh. 

Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt 

chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn 

vị thuộc huyện và UBND cấp xã. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo việc 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 

Căn cứ Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hoạt động 

đảm bảo đúng quy định, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo 

cá nhân phụ trách. Ủy ban nhân dân huyện đã duy trì các cuộc họp giao ban 

hàng tuần, các phiên họp thường kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm với thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; đồng thời lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên tổ chức làm việc trực tiếp với các phòng, 

ban chuyên môn để nắm tình hình, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề 

phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động chỉ đạo điều hành của 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện luôn thể hiện sự gắn kết, kịp thời hỗ trợ nhau 

trong giải quyết công việc nên đem lại hiệu quả cao. Thành viên Ủy ban nhân 

dân huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và quyết định những vấn đề quan 

trọng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật, giải 

quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công. Thường 

xuyên tổ chức kiểm tra tại cơ sở, nắm vững tình hình; nỗ lực nghiên cứu, triển 

khai thực hiện các giải pháp thiết thực giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm thúc 

đẩy phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giữ 

vững an ninh chính trị, ổn định đời sống nhân dân.  

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 Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.  

Trong năm 2020, UBND huyện đã tổ chức một số Hội nghị, lễ quan trọng 

như: Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị tổng kết 20 năm Phong 

trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Lễ truy tặng Danh hiệu vinh 
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dự nhà nước cho 05 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Hội nghị Tổng kết sản xuất 

nông nghiệp năm 2020, Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019 

và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

Năm 2020, UBND huyện đã ban hành 9.406 văn bản các loại, trong đó có 

3.428 quyết định, 05 chỉ thị, 5.973 văn bản thông thường khác; tiếp nhận 6.701 

văn bản các loại và đã kịp thời xử lý, chỉ đạo các ngành, 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 

Trong năm 2020, UBND huyện đã tuân thủ pháp luật và thực hiện 

nghiêm các quy định, quy chế đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành; kịp 

thời chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; đảm bảo 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hành chính cấp huyện; hiệu lực, 

hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng được nâng lên. Nhờ đó, 

tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 và thiên tai nhưng 

tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả 

quan trọng; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện vẫn đạt được một số kết quả khả quan; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư 

thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là việc xúc tiến đầu tư hạ tầng vào các CCN trên 

địa bàn huyện; công tác bảo đảm an sinh xã hội được tập trung thực hiện; an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước được nâng cao. 

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của UBND huyện vẫn còn những 

hạn chế nhất định như: 

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường ở một số 

địa phương còn chưa chặt chẽ. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn 

tồn đọng, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa giải quyết dứt điểm. Tình trạng 

khai thác lâm, khoáng sản trái phép đôi lúc vẫn còn xảy ra; tình trạng ô nhiễm 

môi trường ở một số nơi tuy đã được kiểm tra xử lý nhưng chưa được khắc phục 

triệt để dẫn đến một số vụ tập trung đông người của người dân trên địa bàn 

huyện; trong đó đáng lưu ý là việc tập trung đông người của người dân xã Đại 

Tân để phản đối vấn đề ô nhiễm môi trường tại Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân. 

- Tình hình vệ sinh môi trường tại một số khu vực, tuyến đường còn chưa 

đảm bảo, nhất là trong công tác thu gom rác thải. 

- Công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, dịch LMLM được tập trung 

thực hiện, tuy nhiên vẫn để xảy ra tình trạng tái nhiễm tại các địa phương trên 

địa bàn huyện. 

- Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn huyện đạt thấp và giảm so với cùng kỳ; 

tình hình hụt thu ngân sách gây khó khăn cho các nhiệm vụ chi trong năm 2020. 
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- Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tuy đã được tập trung 

chỉ đạo triển khai thực hiện nhưng tại một vài dự án vẫn còn chậm do các 

nguyên nhân khách quan và chủ quan đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây 

dựng một số dự án, công trình. 

- Tình hình trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường chưa đảm 

bảo, nhất là việc lấn chiếm, sử dụng lòng, lề đường trái quy định, chưa có giải 

pháp xử lý hữu hiệu. Tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm có tổ chức, tệ nạn 

cờ bạc, ma túy... tại một số địa bàn tuy đã được tập trung chỉ đạo xử lý, triệt phá 

một số vụ việc nhưng vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội 

và gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.  

Những tồn tại, hạn chế nêu trên ngoài những nguyên nhân khách quan thì 

nguyên nhân chủ quan là do công tác chỉ đạo, điều hành ở huyện và địa phương 

còn một số vấn đề cần phải nghiêm túc khắc phục, đó là: Một số ngành, địa 

phương chưa đề xuất được các giải pháp hữu hiệu để xử lý, giải quyết các công 

việc còn gặp khó khăn, vướng mắc; sự phối hợp giữa các ngành chức năng và 

địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao còn chưa đồng bộ, thiếu 

chặt chẽ, còn đùn đẩy, né tránh công việc. Những tồn tại, hạn chế này cần tập 

trung khắc phục để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

trong thời gian đến. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của UBND huyện trong năm 2020./. 

 
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 

KT.CHỦ TỊCH 
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