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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 
trên địa bàn huyện Tuy Phước trong sáu tháng đầu năm 2016 trong điều kiện kinh tế 
cả nước nói chung có những yếu tố thuận lợi nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn, 
thách thức: Sản xuất kinh doanh tăng trưởng chậm lại, sức mua chậm được cải thiện, 
giá một số mặt hàng nông sản còn ở mức thấp, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình 
hình biển Đông còn diễn biến khó lường. Ở tỉnh, huyện thời tiết diễn biến phức tạp, 
nhất là các đợt lạnh liên tục 3 tháng đầu năm, hiện tượng Elnino với nắng nóng kéo 
dài đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân sinh.  

Trước tình hình đó, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ 
Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2016, 
UBND huyện đã ban hành Quyết định cụ thể hóa những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 
2016; đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, phát 
huy những mặt thuận lợi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đạt được những 
kết quả như sau:  
         I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
      1. Về phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản  

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 1.025.172 triệu 
đồng, đạt 53,31% KH năm, tăng 3,33% so với cùng kỳ. Trong đó: nông nghiệp 
895.954 triệu đồng, đạt 52,5% KH, tăng 2,92%; lâm nghiệp 14.568 triệu đồng, đạt 
54,16% KH, tăng 7,49%; ngư nghiệp 114.650 triệu đồng, đạt 60,55% KH, tăng 
6,14% so cùng kỳ. 

Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm (2vụ: Đông Xuân và Hè 
Thu) là 17.865,2 ha, đạt 94,84% KH, tăng 0,99% so với cùng kỳ; trong đó: Diện tích 
cây lúa 15.159,7 ha, đạt 101,06% KH năm, tăng 1,19% so với cùng kỳ, ước năng suất 
lúa vụ (ĐX và Hè) 67,2 tạ/ha, sản lượng đạt 56.788,5 tấn, đạt 53,54% KH năm và 
giảm 3,37% so với cùng kỳ. Diện tích cây trồng cạn 2.705,5 ha, đạt 94,93% KH năm, 
giảm 0,09% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cây ngô 376,4 ha, đạt 83,64% KH năm, 
giảm 6,53% so cùng kỳ; năng suất đạt 61,9 tạ/ha, tăng 0,16% so cùng kỳ. 

Đề nghị các thành viên tham dự góp ý chỉnh sửa, kết thúc cuộc họp gửi lại  Văn phòng để hoàn chỉnh báo cáo 

Tài liệu phục vụ họp UBND 
ngày 07/7/2016 
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Tổ chức triển khai cánh đồng mẫu lớn với diện tích 2.651,4 ha (ĐX: 1.454ha, 
Thu: 1.197,4ha) tại 13 xã, thị trấn, tỷ lệ sạ hàng đạt 60%, trong đó triển khai liên kết 
sản xuất giống trên cánh đồng mẫu lớn diện tích 1.044 ha. Việc tập huấn chuyển giao 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được quan tâm, nhiều mô hình khuyến 
nông được triển khai đạt hiệu quả như: Kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và 
nhiễm mặn, quản lý dinh dưỡng tổng hợp ICM trong sản xuất lúa thâm canh, xử lý 
rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm sinh học, triển khai máy ép rơm rạ, sản xuất 
nấm rơm,...Đã tập trung chỉ đạo công tác diệt chuột, thực hiện tốt lịch thời vụ, đưa 
các giống có năng suất cao vào sản xuất. Tình hình dịch bệnh và đối tượng gây hại 
trên cây trồng đã diễn ra tại một số địa gây hại cục bộ, nhưng không đáng kể. 

Về chăn nuôi: Theo kết quả điều tra thời điểm 01/4/2016: Đàn Trâu đạt 1.463 
con, tăng 15,02%; đàn Bò đạt 15.478 con, tăng 6,39%; đàn Lợn đạt 47.989, tăng 
1,84%; đàn Gia cầm đạt 1.423.260 con, giảm 0,39% so với thời điểm 01/4/2015. 
Triển khai lai và cải tạo đàn bò với tổng số phối giống Bò lai đạt 2.200con; triển khai 
hướng dẫn mô hình nuôi bò thịt chất lượng cao quy mô 20con/2hộ tại xã Phước An 
và quy mô 05con/1hộ xã Phước Sơn. Tổ chức tốt việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật 
nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Tỷ lệ tiêm phòng 
đợt 1/2016: Cúm gia cầm đạt 98,43% tổng đàn; LMLM cho đàn Trâu, bò đạt 91% ; 
LMLM cho đàn Heo đạt 90%; dịch tả Heo đạt 92% tổng đàn. 

Về lâm, diêm nghiệp: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, 
quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trong điều kiện nắng nóng kéo dài; 
thực hiện trồng lại 110ha rừng sau khai thác. Triển khai, hướng dẫn sản xuất muối 
trên ruộng trải bạt 3,5ha, giảm 11,5ha so với cùng kỳ; sản lượng 153tấn, giảm 202 tấn 
so với cùng kỳ.  

Về thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đã thả giống 999,1ha, đạt 99,8% 
KH, tăng 0,53% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 1.131,5 tấn, đạt 66,56% KH, tăng 
4,6% so cùng kỳ. Trong đó: diện tích nuôi thủy sản nước lợ 971,1ha đạt 100%KH, 
năng suất 741,4kg/ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ; sản lượng 720tấn, đạt 65,45%KH, 
tăng 3,9% so với cùng kỳ. Triển khai mô hình nuôi tôm an toàn sinh học (Tôm kết 
hợp cá Rô phi) với 30hộ ở Phước Thắng và nuôi an toàn sinh học theo mô hình 
VietGAP với 20hộ ở Phước Sơn.  

Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 2.526tấn, đạt 63,15% KH năm, tăng 
8,73% so cùng kỳ. Qua công tác kiểm tra phòng, chống xung điện xiết máy trên đầm 
Thị Nại các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 02 trường hợp vi phạm theo quy 
định. 

Về quản lý các HTX NN: Tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án 03 
của Huyện ủy, tham mưu cho Huyện ủy Chương trình hành động về đổi mới và phát 
triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 nhằm nâng cao chất lượng hoạt 
động, đa dạng các loại hình dịch vụ, mang lại hiệu quả. Tính đến ngày 30/6/2016 nợ 
mới phát sinh trong năm là 29,2 tỷ đồng, đã thu đạt 85,7% (KH 90%); nợ cũ từ năm 
2015 trở về trước là 17,4 tỷ đồng, thu đạt 28,0% (KH 30%). 

Về xây dựng nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, điều 
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chỉnh các Đề án xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế, tích cực đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra, nhất là 2 xã (Phước Sơn, 
Phước Lộc) đăng ký hoàn thành năm 2016. Tăng cường hướng dẫn các địa phương 
đăng ký các danh mục dự án, công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu 
nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Tổng số 
vốn hỗ trợ Trung ương, tỉnh và huyện trong 6 tháng đầu năm là 14.734 triệu đồng  
(vốn đầu tư xây dựng 14.274 triệu đồng, vốn sản xuất 460 triệu đồng), các xã đã thực 
hiện 17/52 danh mục công trình được phê duyệt. Hiện nay nợ đầu tư xây dựng nông 
thôn mới còn nhiều tập trung tại xã Phước An số tiền 4.500 triệu đồng. Thực hiện 
kiên cố hóa kênh mương 7,13km/8,26km được tỉnh phê duyệt, đồng thời tiếp tục đề 
nghị tỉnh phê duyệt bổ sung 14km còn lại theo Kế hoạch.  

2. Về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ 
Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tính 892.636 triệu 

đồng, đạt 51,48% KH năm và tăng 10,27% so cùng kỳ. Trong đó: thành phần kinh tế 
hỗn hợp 3.160 triệu đồng, đạt 50,71% KH năm và tăng 8,52% so với cùng kỳ; doanh 
nghiệp tư nhân 625.212 triệu đồng, đạt 51,76% KH năm và tăng 10,08% so cùng kỳ; 
hộ cá thể 264.234 triệu đồng, đạt 50,81% KH năm và tăng 10,73% so với cùng kỳ. 
Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Phước An thực hiện đạt 
231.773 triệu đồng, tăng 8,66% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 25,965% trên tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện. 

Giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ ước tính (theo giá so sánh 2010) ước 
thực hiện 692.478 triệu đồng, đạt 54,25% so với KH năm và tăng 12,12% so với cùng 
kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 11.408 nghìn USD, tăng 4,59% so với cùng kỳ; giá trị 
nhập khẩu ước đạt 1.493 nghìn USD, tăng 58,32% so với cùng kỳ. Việc đưa hàng 
Việt về nông thôn được chú trọng, thị trường hàng hóa trong huyện tiếp tục phát triển 
sôi động, phong phú nhiều chủng loại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Hoạt 
động sản xuất và phát triển kinh doanh tại các làng nghề truyền thống được duy trì. 
Đã lập thủ tục cấp 178 giấy phép đăng ký kinh doanh (cấp mới 145, cấp đổi 33) và 
cấp 03 giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Các lực lượng chức năng đã tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại; qua kiểm tra, phát hiện và 
xử lý vi phạm hành chính 8 vụ, phạt tiền 65,385 triệu đồng. 

3. Về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường 
Công tác quản lý nhà nước về đất đai tiếp tục được tăng cường và triển khai 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua 6 tháng, đã đề nghị tỉnh giao 
46.769,7 m2 đất để triển khai xây dựng 08 dự án, công trình; thực hiện giao, tạm giao 
đất cho 43 trường hợp đủ điều kiện; thực hiện thu hồi 84.886,4 m2 để triển khai 14 dự 
án, công trình trên địa bàn; thẩm định và phê duyệt 30 phương án bồi thường GPMB 
các dự án; cho thuê đất 04  hộ gia đình, cá nhân với 30.731,2m2. Tổ chức đấu giá 292 
lô với tổng diện tích 38.160,7m2, tổng số tiền trên 105.112 triệu đồng (trong đó các 
khu TĐC 51.165 triệu đồng), đạt 66,22% diện tích kế hoạch đấu giá đất năm 2016; 
lập thủ tục cấp 487 giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân. 
Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tăng cường tổ chức giao giấy chứng nhận 
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QSD đất đã ký theo dự án VLAP còn tồn cho nhân dân. Đến nay đã giao được 
4.321/19.385 giấy, đạt 22,29% so với kế hoạch. Ban hành kế hoạch bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.  

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được chú trọng, đã thành lập tổ công 
tác liên ngành tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép 
trên tuyến sông Kôn, Hà Thanh, Gò Bồi, đập Văn Mối - Phước Thắng; Qua kiểm tra 
đã xử lý, tịch thu tang vật đối với 18 trường hợp vi phạm. Tổ chức kiểm tra xác nhận 
12 Kế hoạch và 05 Đề án bảo vệ môi trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thu gom rác 
thải theo Đề án thu gom rác thải của huyện, tổng số hộ đăng ký thu gom rác thải sinh 
hoạt đến nay 9.325 hộ, tăng 2,01% so với cùng kỳ. 

4. Về tài chính, ngân sách, tín dụng 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước tính 136.391 triệu đồng, đạt 94,16% KH 

tỉnh, đạt 66,68% KH huyện, tăng 49,87% so cùng kỳ. Trong đó, thu theo kế hoạch 
136.140 triệu đồng, đạt 94,48% KH tỉnh, đạt 66,8% KH huyện, tăng 53,82% so cùng 
kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 201.251 triệu đồng, đạt 67,28% KH tỉnh, đạt 
44,82% KH huyện và giảm 3,51% so cùng kỳ. Hoàn thành quyết toán Ngân sách địa 
phương năm 2015. Đã chỉ đạo các ngành thực hiện đôn đốc thu hồi nợ thuế các 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện để đảm nguồn thu ngân sách.  

Hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn huyện có sự tăng trưởng. Tổng dư 
nợ của 07 Quỹ tín dụng nhân dân đạt 2020.588 triệu đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ; 
tổng số nợ xấu 1.250 triệu đồng, chiếm 0,8% tổng dư nợ, tăng 8,28% so cùng kỳ. 
Tổng dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng NN& PTNT huyện 521.386 triệu đồng, tăng 
26,57% so cùng kỳ; tổng số nợ xấu 3.130 triệu đồng, chiếm 0,6% tổng dư nợ, giảm 
3,3% so cùng kỳ. 

      5. Về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng   
Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2016 là 138.044 triệu đồng (vốn TW, 

tỉnh là: 59.864 triệu đồng, vốn ngân sách huyện là: 78.180 triệu đồng) với 58 danh 
mục công trình (chuyển tiếp: 09, xây dựng mới: 29, quy hoạch chuẩn bị đầu tư: 20). 
Đến nay đã bàn giao đưa vào sử dụng 5 công trình chuyển tiếp, triển khai thi công 
18/29 công trình xây dựng mới, các công trình còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ, dự kiến 
sẽ triển khai trong tháng 8/2016. Giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành ước thực 
hiện 60.161 triệu đồng, đạt 43,58% KH vốn bố trí. Đã tập trung chỉ đạo rà soát, giải 
quyết những vướng mắc, khó khăn các dự án trọng điểm của huyện, đến nay đã cơ 
bản hoàn thành 03 công trình: Chợ Diêu Trì, Khu đường vành đai phía Đông Bắc thị 
trấn Tuy Phước và Đường bê tông xi măng xã Phước Sơn; hiện đang tập trung chỉ 
đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 
ĐT640 đoạn từ ngã 3 ông Đô đến cuối thị trấn Tuy Phước, Đền thờ doanh nhân Đào 
Tấn, Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Diêu Trì,.... 

Tăng cường kiểm tra, phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đối 
với các nguồn vốn do các xã, thị trấn quản lý và các đồ án quy hoạch trên địa bàn. Tổ 
chức lắp đặt 2.364 mét đường ống phụ tải, cung cấp nước sạch cho 357 hộ dân, nâng 
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tổng số hộ sử dụng nước sạch là 12.920 hộ, tăng 8,84% so cùng kỳ; tổng khối lượng 
nước sạch cung cấp là 689.693 m3 tăng 3,67% so cùng kỳ. Quản lý và duy trì lịch vận 
hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn tín hiệu giao thông phù 
hợp, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. 

II. VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI 

1. Về Giáo dục và đào tạo  
Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất giáo dục và đào tạo, thực 

hiện đúng chương trình dạy và học theo kế hoạch. Kết thúc năm học 2015-2016, chất 
lượng giáo dục được nâng cao, tỷ lệ xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; 
tốt nghiệp THCS đạt 99,48%; PCGD TH-ĐĐT đạt 100%; PCGD-THCS đạt: 93,6%, 
tăng 1,82%; PC bậc Trung học đạt 66,93%, tăng 2,13% so với năm học trước; hoàn 
thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; số lượng học sinh bỏ học giữa chừng 
qua 9 tháng học là 66 HS (TH:0, THCS: 66 HS, chiếm 0,56%, tăng 0,23% so với 
cùng kỳ). Tiếp tục quan tâm củng cố và phát triển quy mô trường, lớp học và chỉ đạo 
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đến nay có 44/63 trường đạt chuẩn Quốc gia, 
chiếm 69,84% và đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận thêm 03 trường cuối năm 
học 2015-2016. Tập trung triển khai tốt công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 
Quốc gia trên địa bàn. Công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục được 
quan tâm, đẩy mạnh; các Trung tâm học tập cộng đồng từng bước hoạt động có hiệu 
quả; tổ chức thành công buổi gặp mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu lần thứ VII năm 
2016. 

2. Về Y tế, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ)  

Công tác phòng, chống dịch bệnh ở người được giám sát chặt chẽ. Triển khai 
tiêm vắc xin Sởi- Rubella cho các đối tượng; phát động chiến dịch phòng, chống dịch 
bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết; triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong 
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Trong 6 tháng, đã xảy ra 07 ca tay chân 
miệng, 294 ca sốt xuất huyết, tiêu chảy 33 ca,... Nhìn chung, các ca bệnh đều được 
phát hiện sớm và điều trị kịp thời, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm, không có 
trường hợp tử vong. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân 
dân; đã khám và điều trị cho 134.186 lượt người; tỷ lệ sử dụng giường bệnh nội trú 
đạt 147,12% KH. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược 
ngoài công lập được thực hiện thường xuyên; Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã 
phối hợp với Đoàn kiểm tra tỉnh và các xã, thị trấn đã kiểm tra 391 cơ sở và nhắc nhở 
17 cơ sở, xử phạt hành chính 04 cơ sở, với số tiền 11,5 triệu đồng. Chỉ đạo triển khai 
BHYT toàn dân; đến nay, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 69,4% so với dân 
số. Các hoạt động truyền thông về dân số, KHHGĐ và CSSKSS cho nhân dân được 
duy trì; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 16,2% (131 trẻ), giảm 0,5% so cùng kỳ. 

3. Về Văn hoá thông tin, thể thao và truyền thanh  
 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, 
chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các lễ hội truyền thống của địa 
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phương được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi. Tổ chức tốt công tác 
tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa có 
bước tiến bộ, nhiều công trình đã được trùng tu, tôn tạo và xây dựng mới như: Đền 
thờ doanh nhân văn hóa Đào Tấn, Nhà văn chỉ, Di tích Chùa Bà,... Công tác kiểm tra, 
chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng 
cường. Triển khai ứng dụng Văn phòng điện tử, một cửa điện tử tại huyện bước đầu 
mang lại hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 
huyện. Các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và Trang thông tin 
điện tử UBND huyện được chú trọng. 

      4. Về Lao động, thương binh và xã hội 
Các chính sách ưu đãi người có công được thực hiện tích cực, đúng quy định; 

đã xét chuyển tỉnh giải quyết chế độ hàng tháng cho 69 trường hợp bị địch bắt tù đày 
và chế độ trợ cấp một lần cho 17 thân nhân của mẹ VNAH; cấp BHYT cho 523 đối 
tượng người có công,... Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng; 
tổng dư nợ cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông 
qua Ngân hàng CSXH huyện là 241.168 triệu đồng, tăng 6,85% so cùng kỳ. Công tác 
trợ cấp xã hội được duy trì thường xuyên, đã xét trợ cấp cho 543 đối tượng; hỗ trợ 
mai táng phí cho 211 đối tượng; điều chỉnh 619 đối tượng sang hưởng mức trợ cấp mới 
theo Nghị định số 28-136/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền trợ cấp 30.044 triệu 
đồng. Tổ chức thăm, chúc thọ và tặng quà cho 259 cụ tròn 90 và 100 tuổi nhân Ngày 
truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an 
sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016; thực hiện 
phân bổ 190 tấn gạo cứu trợ đỏ lửa, 30 tấn gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho các hộ dân 
có nguy cơ thiếu đói. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng 02 nhà ở cho 
người khuyết tật, 30 nhà ở cho hộ nghèo (đã xây dựng xong 25/32 nhà), tặng quà, 
khám chữa bệnh miễn phí,... Triển khai tốt các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em 
trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2016; tổ chức thành công Diễn đàn trẻ em cấp 
huyện và chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia cấp tỉnh. Tổ chức 02/04 đợt hiến máu 
tình nguyện tập trung, thu về 537 đơn vị máu, đạt 97,6% KH tỉnh giao. 

III. VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHỐI NỘI CHÍNH  
        1. Về xây dựng chính quyền  
  Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện và đề xuất cho HĐND huyện khóa 
XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ Nhất, bầu các chức danh của UBND 
huyện và thành viên UBND huyện theo đúng quy định. Kiểm tra, phê duyệt chức 
năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục 
củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, ban huyện và các xã, thị trấn; 
thực hiện bổ nhiệm 9 Trưởng, Phó phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc UBND 
huyện (trong đó bổ nhiệm mới: 4); tổ chức tiếp nhận 118 viên chức ngành giáo dục 
và đào tạo đã trúng tuyển trong năm học 2014-2015; cho phép các phòng, ban huyện 
hợp đồng lại cán bộ chuyên môn còn thiếu và cán bộ dự nguồn theo Đề án 01 của 
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Huyện ủy; tổng hợp báo cáo thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-
CP của Chính phủ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, 
công chức, viên chức; lập danh sách trình UBND tỉnh nâng lương trước thời hạn 12 
cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
  Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính 2015 
các xã, thị trấn; tập trung xây dựng Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện 
Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020. 
Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng 
chuyên trách gắn với cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phối hợp tổ chức thành 
công Hội thảo về giải pháp triển khai mô hình một cửa hiện đại cấp huyện. Qua 6 
tháng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 6.658 hồ sơ, đã giải quyết 
xong 6.117 hồ sơ, trễ hẹn 629 hồ sơ. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001:2008 tại các phòng, ban huyện. Công tác quản lý nhà nước về hoạt 
động tôn giáo và thi đua khen thưởng được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy 
định. Tổ chức truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 5 cho 10  mẹ. 
  Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng được triển khai theo kế 
hoạch. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng 
thực hiện theo đúng quy chế; lãnh đạo UBND huyện đã tiếp công dân định kỳ 19 lượt 
người, tiếp nhận 18 vụ khiếu nại, tố cáo, tăng 02 vụ so cùng kỳ, đến nay đã giải quyết 
xong 08 vụ/ 10 vụ thuộc thẩm quyền (02 vụ đang chỉ đạo xử lý), chuyển cho cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết 08 vụ. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật và công tác thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường; 
tỷ lệ thi hành án có điều kiện thi hành đạt 75,7 %, tỷ lệ thi hành án xong/tổng số việc 
có điều kiện thi hành đạt 57,9%. 
       2. Quốc phòng an ninh   
  Duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực theo quy định, đặc biệt là trong 
dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị. Công tác huấn luyện được thực hiện nghiêm túc 
theo kế hoạch. Hoàn thành việc giao quân năm 2016, kết quả giao 349/345 quân, đạt 
101%. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời 
các vụ việc liên quan đến an ninh, chính trị. Công tác đấu tranh phòng chống tội 
phạm được tăng cường; đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các 
loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Trong 6 
tháng, tình hình tai nạn giao thông xảy ra 09 vụ, làm chết 06 người, bị thương 03 
người, so cùng kỳ năm 2015 giảm 10 vụ, giảm 08 người chết, giảm 07 người bị 
thương; qua tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đã xử lý hành chính 1.557 
trường hợp, phạt tiền 859,935 triệu đồng. 

  IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
      Trong 6 tháng đầu năm 2016, nền kinh tế của huyện tiếp tục có sự tăng trưởng 
so với cùng kỳ, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có tiến bộ, công 



 8

tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, quốc phòng, an ninh được giữ 
vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển 
khai nhiệm vụ, UBND huyện luôn chú trọng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để 
chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện, thực hiện 
tốt mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực Ủy ban Mặt trận và các 
hội đoàn thể huyện theo quy chế phối hợp đã ký kết.  

   Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:  
- Tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn diễn biến bất 

lợi, khó lường như: mưa lớn gây ngập úng, trôi giống lúa phải gieo sạ lại 
(1.174,61ha), nắng nóng kéo dài gây xì phèn, làm hư hại cây lúa phải gieo sạ lại 
(33,2ha), bệnh đạo ôn (140,5ha), rầy (72,5ha), chuột gây hại (73,5 ha), cháy rừng 
4,7ha... đã làm ảnh hưởng đến lịch thời vụ, cơ cấu giống, quá trình sinh trưởng, phát 
triển cây lúa; nạn sử dụng kích điện, bơm hút, lưới lồng để khai thác thủy sản ở mặt 
nước tự nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn 
chặn, xử lý; hoạt động của các HTXNN chưa có bước chuyển biến mạnh, còn nhiều 
khó khăn, lúng túng; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa xử lý triệt để. 

- Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở một số địa phương còn bất cập, 
thiếu kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; tỷ lệ giao giấy chứng nhận 
QSD đất theo dự án VLAP còn tồn cho nhân dân đạt thấp; việc thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất ở một số địa phương và giải phóng mặt bằng để thi công một số công trình 
trọng điểm còn chậm; tiến độ thi công ở một số dự án, công trình còn để kéo dài, 
không đảm bảo kế hoạch đề ra. 

- Việc đầu tư cơ sở vật chất đối với ngành học mầm non vẫn chưa đáp ứng yêu 
cầu nên việc huy động trẻ học 02 buổi/ ngày còn gặp khó khăn.Tình hình dịch bệnh ở 
người tuy được kèm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát do thời tiết 
thay đổi bất thường; cơ sở vật chất, thiết bị y tế và đội ngũ y bác sỹ ở cơ sở còn thiếu.  

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ còn để kéo dài thời gian so với 
quy định. Tình hình an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương 
có mặt diễn biến phức tạp. 
 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên, có những nguyên nhân khách 
quan, nhưng về chủ quan là do: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện ở một 
số mặt chưa toàn diện; việc tổ chức thực hiện ở một số phòng, ban và địa phương đôi 
lúc chưa nghiêm túc, sự phối hợp xử lý các vướng mắc phát sinh chưa chặt chẽ, kịp 
thời; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ công chức, người đứng đầu một số 
ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao, chậm báo cáo những khó 
khăn để UBND huyện chỉ đạo, xử lý giải quyết. 

Phần thứ hai 
 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 

Trong 6 tháng còn lại năm 2016, yêu cầu các ngành và các địa phương tiếp tục 
quán triệt và triển khai thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 đã được UBND 
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huyện xác định tại Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 15/01/2016, khẩn trương khắc 
phục những tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2016; đồng thời chú trọng chỉ đạo thực 
hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

      1. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, dịch hại 
cây trồng, nhất là công tác chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện 
nắng nóng kéo dài; tập trung triển khai công tác diệt chuột trước khi vào vụ Đông 
Xuân 2016-2017; ổn định và nhân rộng cánh đồng mẫu lớn, thực hiện liên kết “4 
Nhà”, mở rộng diện tích sạ hàng. Tăng cường công tác khuyến nông, tập huấn 
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình khuyến nông hiệu 
quả kinh tế cao, ổn định. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
trên địa bàn huyện. Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016, triển khai kế hoạch sản 
xuất vụ Đông Xuân 2016-2017.  
 Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là bệnh LMLM 
ở gia súc, cúm gia cầm, bệnh “heo tai xanh”. Tiếp tục công tác tiêm phòng vaccine 
đảm bảo đúng kế hoạch. Khuyến khích hình thành các gia trại, mở rộng các mô hình 
chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đạt hiệu quả và ổn định. Đẩy mạnh công tác 
phối giống bò để phát triển đàn bò lai. Tổ chức triển khai Đề án phát triển chăn nuôi 
bò thịt chất lượng cao trong nông hộ giai đoạn 2016-2020. 

Tăng cường công tác khuyến ngư; kiểm tra, hướng dẫn thả tôm giống theo 
đúng lịch thời vụ; quản lý môi trường nước, chăm sóc, phòng bệnh cho tôm nuôi. 
Tiếp tục triển khai các giải pháp ngăn chặn, xử lý nạn sử dụng kích điện, lưới lồng, 
máy bơm hút để khai thác thủy sản ở mặt nước tự nhiên, nhất là trên đầm Thị Nại. 

Tập trung công tác hướng dẫn chăm sóc và triển khai trồng rừng sau khai thác. 
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Tiếp tục theo 
dõi, hướng dẫn diêm dân sản xuất muối năm 2016. 

Tiếp tục chỉ đạo đánh giá rà soát việc thực hiện 19 tiêu chí để điều chỉnh, bổ 
sung Đề án, phân kỳ kế hoạch, tổ chức thực hiện. Tập trung triển khai kế hoạch đầu 
tư cơ sở hạ tầng 02 xã Phước Sơn, Phước Lộc để hoàn thành xã chuẩn nông thôn mới 
2016; triển khai kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2021; tiếp 
tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với các xã đã hoàn thành nông thôn mới. 

Tiếp tục triển khai thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch, nhất là 
đối với những tuyến kênh bức xúc cần tiết kiệm nước tưới và tiêu nước kịp thời. 
Kiểm tra các công trình thủy lợi, đê điều, triển khai kế hoạch đầu tư gia cố, sửa chữa 
khắc phục để phòng chống lụt bão, đảm bảo vượt lũ trước 31/8/2016. Tổng kết công 
tác PCTT, TKCN năm 2015, triển khai công tác PCTT&TKCN 2016. Tiếp tục thực 
hiện việc rà soát, xét di dời, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân vùng ngập lũ, triều 
cường vào ở ổn định tại Khu tái định cư Quảng Vân - Phước Thuận và Khu tái định 
cư Huỳnh Giản – Phước Hòa.  

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về đổi mới và phát 
triển các HTX NN giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ các HTX NN xây dựng và thực hiện 
phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để nâng cao hoạt động theo Luật HTX năm 
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2012. Tăng cường công tác thu hồi nợ tồn đọng, chấn chỉnh công tác ủy nhiệm thu, 
tăng cường công tác quản lý tài chính, vốn quỹ để nâng cao hiệu quả chất lượng sản 
xuất kinh doanh và thực hiện việc kê khai nộp thuế các HTXNN. 

2. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi 
trường; tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
năm 2016; hướng dẫn lập kế hoạch SDĐ năm 2017. Tăng cường tổ chức bán đấu giá 
QSDĐ, giao đất ở theo kế hoạch. Thực hiện thu hồi đất, giao, cho thuê đất để thực 
hiện các dự án, công trình trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc giao cơ bản 
số GCN đã ký theo dự án VLAP còn tồn cho nhân dân. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc 
lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu và chuyển mục đích sử dụng đất cho 
các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện kế 
hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch môi trường năm 2016. 
Tiếp tục thực hiện và mở rộng thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Tập 
trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy, 
(khóa XXI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và tài 
nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. 

3. Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn 
huyện, giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương. Tổ chức thực hiện có 
hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và các chương trình khuyến công, hỗ trợ phát 
triển các làng nghề năm 2016. Xây dựng thương hiệu nem chả chợ Huyện. Tổ chức di 
dời và sắp xếp các hộ tiểu thương vào kinh doanh trong chợ Diêu Trì mới. Đẩy mạnh 
công tác xúc tiến thương mại, vận động các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm 
trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu. Tiếp tục hưởng 
ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đưa hàng Việt 
về nông thôn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát bình ổn giá thị trường, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng và công tác quản lý các hộ kinh doanh 
trên địa bàn. 
     4. Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà 
nước năm 2016. Tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường công tác thu ngân 
sách. Chỉ đạo rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách, tổ chức thu đúng, 
thu đủ và kịp thời các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; tăng cường công tác đốc thu 
nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh. Rà soát, quản lý chặt 
chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán được giao theo đúng chế độ quy định, thực 
hiện tiết kiệm trong chi tiêu công. Chỉ đạo đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư 
đối với các công trình xây dựng đã hoàn thành. Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động 
của các ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Xây dựng dự toán thu, chi 
ngân sách địa phương năm 2017.   

5. Chú trọng chỉ đạo rà soát, xử lý giải quyết các vấn đề tồn tại trong công tác 
GPMB để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là các dự án của Trung ương,  
tỉnh, đang triển khai trên địa bàn và các dự án trọng điểm của huyện; tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng thi công các công trình theo quy 
định. Tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã hoàn thành; đẩy mạnh 
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công tác hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ để tổ chức triển khai thi công các công trình xây 
dựng mới còn lại theo kế hoạch và các dự án trọng điểm để chuẩn bị đầu tư năm 
2017; trong đó, lưu ý vào các công trình thủy lợi, đê kè phục vụ cho sản xuất, dân 
sinh và phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn 
đầu tư xây dựng năm 2016 và xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2017. Đôn đốc, hướng 
dẫn các xã, thị trấn trong việc lập quy hoạch xây dựng trung tâm xã (Phước Thành, 
Phước An), quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; triển khai thực hiện chương 
trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2016 theo kế hoạch tỉnh phê duyệt (73,5 
km). Tiếp tục duy trì việc khai thác, cung cấp nước sạch cho nhân dân; vận hành điện 
chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông phù hợp đảm bảo phục vụ tốt cho 
sinh hoạt của nhân dân. 
 6. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất 
lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ cán bộ, 
giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phục vụ cho năm học mới 2016 - 
2017. Tăng cường công tác vận động học sinh ra lớp, đồng thời đẩy mạnh các giải 
pháp hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập 
giáo dục các ngành học, bậc học. Tập trung đầu tư xây dựng các trường chuẩn Quốc 
gia năm 2016. Tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm. 

7. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chú trọng 
công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch 
bệnh; thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế. Tăng 
cường quản lý, kiểm tra trên lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập và vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Triển khai có hiệu quả chương trình dân số KHHGĐ, CSSKSS, 
nâng cao chất lượng dân số khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. 
 8. Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền phục 
vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây 
dựng, nâng cấp các công trình văn hóa, lịch sử. Tập trung hoàn thành công tác sưu 
tầm tư liệu, hiện vật trưng bày, trang trí bên trong đền thờ doanh nhân Đào Tấn. Sơ 
kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015; xây dựng 
kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa 
bnà huyện giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ 
thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2016, nhất là chú trọng kiểm tra, đôn đốc thực 
hiện phần mềm văn phòng điện tử, một cửa điện tử. Tăng cường quản lý nhà nước về 
các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa. 

9. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo 
trợ xã hội, đảm bảo đúng thủ tục và thời gian quy định. Tổ chức di dời Nghĩa trang 
liệt sĩ thị trấn Diêu Trì. Tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, 
chống tai nạn thương tích. Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phối hợp 
tổ chức các phiên giới thiệu việc làm, quan tâm công tác xuất khẩu lao động. Thực 
hiện tốt công tác giảm nghèo; chú trọng việc hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo về giáo 
dục, y tế, nhà ở, vốn, tiến bộ khoa học kỷ thuật,... nhất là giáo dục ý thức tự vươn lên 
thoát nghèo. Tiếp tục vận động các nguồn đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức 
nhân đạo, từ thiện để cứu trợ kịp thời cho nhân dân các vùng gặp thiên tai, lũ lụt, khó 
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khăn. Tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. 
Triển khai có hiệu quả kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2016. 
  10. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công 
chức từ huyện đến cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và bộ máy tổ chức các phòng, ban huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các giấy tờ, 
thủ tục nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức 
và công dân trong việc thực hiện các giao dịch dân sự; tiếp tục củng cố, duy trì và áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại huyện. Xây 
dựng các kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai 
đoạn 2016-2021. Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt nam 
anh hùng đợt cho 07 mẹ và tặng kỷ niệm chương cho các đối tượng bị bắt tù đày. 
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016.  
  Tiếp tục triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch; chỉ đạo có hiệu quả công 
tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì việc tiếp 
công dân định kỳ và thường xuyên tại Ban tiếp công dân của huyện theo quy định. 
Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị còn tồn đọng, 
kéo dài và phát sinh thuộc thẩm quyền, kiên quyết không để xảy ra khiếu kiện đông 
người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai chương trình công 
tác tư pháp và kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016. Tăng cường thi hành 
án dân sự đối với các vụ việc có điều kiện thi hành. 
      11. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh; tiếp tục triển khai thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016 theo kế hoạch; triển khai Kế hoạch diễn tập 
khu vực phòng thủ huyện; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 03 xã 
(Phước An, Phước Hưng và thị trấn Diêu Trì). Tăng cường chỉ đạo giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, có kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của đất 
nước và địa phương. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu 
tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 
  12. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; đồng thời xây dựng 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và nhiệm vụ của từng 
ngành, từng địa phương năm 2017, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/11/2016./. 

Nơi nhận:                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
 - UBND tỉnh ( b/c );                                                                                         CHỦ TỊCH                                      
-  TTHU, TTHĐND huyện (b/c);                                                   
-  CT, các PCTUBND huyện; 
-  Mặt trận và các đoàn thể huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
-  Các phòng, ban huyện;   
-  UBND các xã, thị trấn;                                                                                           
-  LĐVP, CVVP;                                                         Nguyễn Đình Thuận                                                                                         
-  Lưu: VT. T.130 b                                                                                             


