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HUYỆN TUY PHƯỚC          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                            

Số :        /BC-UBND            Tuy Phước, ngày       tháng 3  năm 2018 

 
BÁO CÁO ( Dự thảo) 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I 

và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018 

     

Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I 

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 trong điều kiện gặp 

nhiều khó khăn, vừa tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của lũ lụt năm 2016 và 

năm 2017, nhất là thời tiết diễn biến phức tạp với các đợt không khí lạnh thường 

xuyên xảy ra đầu năm đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân trên địa 

bàn huyện. Tuy nhiên, 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 2018, 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 

2018; đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy 

thuận lợi, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018 đạt kết quả như sau:  Nền 

kinh tế của huyện tiếp tục có sự tăng trưởng; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản, 

công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng so với cùng kỳ; các hoạt động trên 

lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có tiến bộ; công 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.   
 

      I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

      1. Về nông nghiệp, nông thôn  

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (giá so sánh 2010) quý I/2018 đạt 

606.261,3 triệu đồng, đạt 29,87% KH năm, tăng 6,79% so với cùng kỳ. Trong đó: 

Nông nghiệp 578.914 triệu đồng, đạt 33,66% KH năm, tăng 6,83% so cùng kỳ; lâm 

nghiệp 8.117 triệu đồng, đạt 20,29% KH năm, tăng 3,51% so cùng kỳ; ngư nghiệp 

19.230 triệu đồng, đạt 7,12% KH năm, tăng 7,12% so cùng kỳ. 

Vụ sản xuất Đông Xuân năm 2017 – 2018 sinh trưởng và phát triển khá tốt. 

Diện tích cây lương thực có hạt 7.800,2 ha, đạt 50,12% KH vụ, tăng 4,98% so 

cùng kỳ. Trong đó: Diện tích gieo trồng lúa 7.652,2 ha, đạt 50,51% KH năm, tăng 

5,17% so cùng kỳ, năng suất ước 70tạ/ha, đạt 102,19% KH năm, giảm 2,23% so 

cùng kỳ, sản lượng 53.565 tấn đạt 51,62% KH năm, tăng 2,80% so cùng kỳ; diện 

tích gieo trồng cây trồng cạn 1.400,8 ha, đạt 100,42% KH vụ, tăng 1,93% so cùng 

kỳ, riêng cây ngô gieo trồng 148 ha, đạt 95,48% KH vụ, giảm 4,08% so cùng kỳ, 

năng suất 62 tạ/ha, đạt 100% KH vụ, giảm 0,16% so cùng kỳ, sản lượng 917,6 tấn 

đạt 95,48% KH vụ, giảm 4,24% so cùng kỳ. Triển khai thực hiện cánh đồng mẫu 

Đề nghị các đại biểu tham gia chỉnh sửa báo cáo, kết thúc cuộc họp chuyển lại cho Văn phòng để hoàn chỉnh 
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lớn quy mô 1.226,2ha/11 xã; diện tích cánh đồng lớn 200 ha (Phước Hưng 100 ha, 

Phước Sơn 100 ha); diện tích liên kết sản xuất giống 987,7 ha. 

Tổ chức 6 lớp tập huấn cho trên 350 lượt nông dân và cán bộ địa phương 

trong công tác khuyến nông; tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình sâu 

bệnh để hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả; hỗ trợ 2.835 kg 

thuốc BIORAT và 1.250 gói thuốc RAT-K để nông dân diệt chuột. 

Tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, dịch bệnh gia súc, gia cầm 

trên địa bàn huyện được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh dịch bệnh nghiêm 

trọng và lây lan diện rộng; tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt tỷ lệ 

90,87%; đã phối giống bò lai 920 liều.  

Về thủy sản, tập trung theo dõi, hướng dẫn ngư dân cải tạo ao, hồ, kênh dẫn 

nước và một số biện pháp kỹ thuật nuôi tôm và thả tôm đúng lịch thời vụ. Diện tích 

nuôi trồng thủy sản đã thả giống 708,3 ha/971 ha KH; trong đó: Diện tích nuôi tôm 

thẻ chân trắng theo phương thức bán thâm canh - thâm canh 44,3 ha, diện tích nuôi 

tôm sú theo phương thức quảng canh cải tiến xen với các đối tượng thủy sản khác 

664 ha; diện tích còn lại sẽ tiếp tục thả giống vào đầu tháng 4. Sản lượng khai thác 

thủy sản ước đạt 1.608,2 tấn, đạt 38,29% KH năm, bằng so cùng kỳ. 

Công tác kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và phòng, 

chống cháy rừng được tăng cường, đã thực hiện trồng lại 85 ha rừng sau khai thác. 

Tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi, chỉ đạo các địa phương tu bổ, nạo 

vét kênh mương phục vụ sản xuất Đông Xuân 2017 - 2018; các địa phương đã xây 

dựng kiên cố được 22,75/36,91 km so kế hoạch năm 2017, đề nghị tỉnh phê duyệt 

kiên cố hóa 16,5 km kênh mương năm 2018 và phê duyệt cấp bù thủy lợi phí 

5.295,39 ha; tổ chức hỗ trợ 6.700 triệu đồng và 12.500 bao cát để khắc phục lũ lụt 

năm 2017; tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án di dãn dân vùng ngập lũ vào khu tái 

định cư Huỳnh Giản, Phước Hòa và lập thủ tục kết thúc dự án di dãn dân vùng 

ngập lũ vào khu tái định cư Quảng Vân, Phước Thuận (còn lại 10 lô đất). 

Chỉ đạo các HTX NN kiểm kê, thanh quyết toán và tổ chức Đại hội thường 

niên, mãn nhiệm kỳ (hoàn thành trước ngày 31/3/2018), đến nay đã có 7/16 HTX 

tổ chức Đại hội thường niên, mãn nhiệm kỳ. 

Công tác nông thôn mới tiếp tục chỉ đạo triển khai, hoàn thiện 19 tiêu chí 

xây dựng NTM. Đến nay đã được tỉnh công nhận 06 xã đạt chuẩn NTM: Phước 

Hưng, Phước Nghĩa, Phước Thành, Phước An, Phước Lộc, Phước Sơn. Tiếp tục 

chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị 

tỉnh công nhận vào cuối năm 2018. 

2. Về tài nguyên và Môi trường 

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên 

địa bàn huyện tiếp tục được tăng cường. Trong quý I năm 2018, đã kiểm tra, xử 

phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khai thác khoán sản 01 trường hợp, số tiền 3 

triệu đồng, chuyển 02 trường hợp cho UBND xã Phước Hiệp xử lý theo thẩm 

quyền. Lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất các khu dân cư đã hết hạn với diện tích 13.580,7 m
2
, thực hiện giao đất để 

xây dựng các khu dân cư năm 2017 trên địa bàn huyện với tổng diện tích 
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177.950,9 m
2
, đã giao đất ở cho 51 hộ tái định cư bị ảnh hưởng các dự án; thu hồi 

đất để thực hiện 06 dự án với diện tích 44.014,4 m
2
. Triển khai việc đấu giá quyền 

sử dụng đất, đã tổ chức đấu giá các khu dân cư được 65 lô với tổng diện tích 

25.306,6 m
2
, tổng số tiền đấu giá trên 52 tỷ đồng; lập thủ tục cấp 233 giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu và đính chính 17 GCN cho hộ gia đình, cá nhân; tổ chức 

giao giấy chứng nhận QSD đất thuộc dự án Vlap 102.802/105.100 GCN, đạt 

97,8%, còn lại 2.298 GCN chưa giao. 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 11.491 hộ. Xác nhận 03 kế hoạch bảo vệ môi trường và 11 đề án bảo 

vệ môi trường đơn giản, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ môi 

trường năm 2018. 

      3. Về sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ 

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tính 531.473 triệu 

đồng, đạt 25,01% KH năm và tăng 10,84% so với cùng kỳ. Trong đó: thành phần 

kinh tế hỗn hợp 1.897 triệu đồng, đạt 25,03% KH năm và tăng 10,35% so với cùng 

kỳ; doanh nghiệp tư nhân 369.896 triệu đồng, đạt 25,01% KH năm và tăng 10,81% 

so với cùng kỳ; hộ cá thể 159.680 triệu đồng, đạt 25,01% KH năm và tăng 10,92% 

so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Phước 

An thực hiện đạt 191.705 triệu đồng, tăng 20,39% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 

36,07% trên tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện. Báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh bổ sung Cụm công nghiệp Kỳ Sơn tại xã Phước Sơn vào quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 2030. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội (theo giá so sánh 2010) ước 

thực hiện 412.550 triệu đồng, đạt 26,23% so với KH năm và tăng 11,37% so với 

cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 8.834 nghìn USD, tăng 15,40% so với cùng kỳ; 

giá trị nhập khẩu ước đạt 764 nghìn USD, tăng 12,02% so với cùng kỳ. Tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm 08 trường hợp, thu 

nộp vào ngân sách 27,250 triệu đồng. Duy trì hoạt động sản xuất và phát triển kinh 

doanh tại các làng nghề truyền thống. Kiểm tra, cấp 98 giấy phép đăng ký kinh 

doanh hộ gia đình, cá nhân,02 giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu và 01 cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm. 

4. Về tài chính, ngân sách, tín dụng 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 70.170 triệu đồng, 

đạt 29,87% KH tỉnh, đạt 18,47% KH huyện, đạt 55,98% so cùng kỳ. Một số khoản 

thu đạt khá như: lệ phí trước bạ nhà đất, thu phí và lệ phí,...Tổng chi ngân sách địa 

phương 164.537 triệu đồng, đạt 38,13% KH tỉnh, đạt 24,94% KH huyện và tăng 

30,9% so cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên 88.730 triệu đồng, đạt 22,12% KH 

huyện, tăng 38,19% so cùng kỳ; chi đầu tư phát triển 72.551 triệu đồng, đạt 

28,95% KH huyện, tăng 40,48% so với cùng kỳ. Tập trung thẩm tra ngân sách các 

đơn vị dự toán huyện và các xã, thị trấn để tập hợp số liệu hoàn thành công tác 

quyết toán ngân sách địa phương 2017. 

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 208.452 triệu đồng, tăng 18,9% so cùng 

kỳ; tổng số nợ xấu 616 triệu đồng, chiếm 0,34% tổng dư nợ,  tăng 15,1% so cùng 
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kỳ; chỉ đạo tổ chức đại hội thường niên 6/7 Quỹ tín dụng theo quy định. Tổng dư 

nợ của Chi nhánh Ngân hàng NN& PTNT huyện đạt 756.386 triệu đồng, tăng 

20,7% so cùng kỳ; tổng số nợ xấu 5.301 triệu đồng, chiếm 0,7% tổng dư nợ, tăng 

0,37% so cùng kỳ. 
 

      5. Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng 

       Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2018 do UBND huyện làm chủ đầu tư là 

174.805 triệu đồng, với 50 danh mục công trình; trong đó, vốn TW, tỉnh hỗ trợ 

30.815 triệu đồng, vốn huyện 143.990 triệu đồng. Tính đến nay, đã triển khai thi 

công 10/23 công trình xây dựng mới, bàn giao đưa vào sử dụng 04 công trình 

chuyển tiếp, các công trình còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê 

duyệt. Tiếp tục hoàn tất các thủ tục về chủ trương đầu tư đối với các công trình đã 

đăng ký kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo đúng quy định. Tập 

trung đẩy nhanh tiến độ thi công đối với một số dự án trọng điểm của huyện, nhất 

là công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT 640 ( đoạn từ ngã ba Quốc lộ 1 

đến cuối thị trấn Tuy Phước), Đê và đập dâng đập ngăn mặn Nha Phu (GĐ I); Xây 

dựng CSHT khu dân cư và chợ Gò Bồi,... Phối hợp với các địa phương kiểm tra 

các hư hỏng, bất cập về hạ tầng giao thông của các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa 

bàn huyện để khắc phục sửa chữa, xử lý; khai thực hiện xây dựng 79,751km đường 

bê tông hóa giao thông nông thôn theo kế hoạch; kiểm tra cấp 29 giấy phép xây 

dựng. Tổ chức lắp đặt 843 mét đường ống phụ tải, cung cấp nước sạch cho 124 hộ 

dân, nâng tổng số hộ sử dụng nước sạch là 13.645 hộ; tổng khối lượng nước sạch 

cung cấp là 336.715 m3.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 chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở tất 

cả các cấp học, bậc học; tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II 

năm học 2017-2018 theo đúng kế hoạch đề ra. Nhìn chung, chất lượng giáo dục 

từng bước được nâng cao và chuyển biến tích cực, các Đề án và các phong trào thi 

đua của ngành giáo dục được triển khai có hiệu quả. Công tác chống mù chữ và 

phổ cập giáo dục TH – ĐĐT trên địa bàn huyện được duy trì và tỷ lệ tiếp tục được 

nâng lên; số lượng học sinh bỏ học giữa chừng là 07 HS (TH: 00; THCS: 07 HS, 

chiếm tỷ lệ 0,07%). Chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở giáo 

dục mầm non hoạt động theo đúng quy định. Công tác đào tạo nghề, khuyến học- 

khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh, tổ chức thành công buổi gặp mặt sinh viên tiêu 

biểu lần thứ IX năm 2018. 

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

Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tập 

trung triển khai thực hiện tốt, kịp thời, chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong 

quý I, đã thực hiện khám chữa bệnh cho 55.221 lượt người; trong đó, tuyến huyện 

33.562 lượt người; số bệnh nhân sử dụng giường bệnh nội trú đạt 178,28%. Công 

tác phòng, chống dịch được quan tâm chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, 



 5 

chống, xử lý các ổ dịch, nhất là dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,... Tính đến 

ngày 15/3/2017, toàn huyện ghi nhận 62 ca sốt xuất huyết (không có tử vong). 

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân được tăng cường; 

tổ chức kiểm tra 226 cơ sở, xử phạt vi phạm 01 cơ sở, với số tiền 2 triệu đồng. Tổ 

chức tổng kết công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2017 và 

triển khai công tác năm 2018. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ký kết về dân 

số, KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân. 

3. Về Văn hoá thông tin, thể thao và truyền thanh 

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 

và các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam; tổ chức các lễ hội truyền thống đảm bảo yêu cầu, ngày càng 

phong phú, hấp dẫn. Triển khai tốt công tác tuyên truyền trực quan, lưu động phục 

vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 02 cơ sở hoạt 

động dịch vụ văn hóa, nhất là dịch vụ karaoke, internet tại các địa bàn trọng điểm. 

Tổ chức thẩm tra phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa các xã, thị trấn. 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện phần mềm Văn phòng điện tử ở các địa 

phương, đơn vị, phối hợp các ngành liên quan tham mưu xây dựng hệ thống giao 

ban trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn. Hoạt động truyền thanh từ huyện đến 

cơ sở và Trang thông tin điện tử của huyện được tăng cường. 

4. Về Lao động, thương binh và xã hội 

 Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục 

được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, 

đúng quy định. Trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018, các địa phương đã tổ 

chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ bị thiên tai với 

trên 9.017 xuất quà, tổng kinh phí hơn 2.300 triệu đồng (trong đó: huyện 266,1 

triệu đồng, xã 205 triệu đồng); tiếp nhận và phân bổ 514,88 tấn gạo cứu trợ (Hàn 

Quốc hỗ trợ 165,08 tấn; đỏ lửa: 118,8 tấn và giáp hạt: 231 tấn); hỗ trợ kinh phí xây 

dựng cho 87/94 nhà sập, 37/50 hư hỏng do bão, lũ năm 2017 gây ra (còn 06 nhà 

sập và 13 nhà hư hỏng đang xây dựng). Triển khai cấp, đổi 5.182 thẻ BHYT hộ 

nghèo và 1.580 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo; cấp 8.197 thẻ BHYT cho người dân 

sống ở xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển; cấp 8.708 thẻ BHYT đối tượng BTXH 

hàng tháng. Tổ chức cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với 

tổng dư nợ 277.249 triệu đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm 

duy trì thường xuyên; tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn. Tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung đợt 1 năm 2018, thu về 373 đơn 

vị máu, đạt 106,6 % KH đợt 1 tỉnh giao. 

        III. VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHỐI NỘI CHÍNH : 

        1. Về xây dựng chính quyền: Tiếp tục chỉ đạo củng cố, sắp xếp tổ chức bộ 

máy các phòng, ban huyện và các xã, thị trấn; phê duyệt chức năng, nhiệm vụ cụ 

thể cho từng đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Ban hành Kế hoạch 

cải cách hành chính (CCHC) năm 2018; tổ chức kiểm tra công tác CCHC, thẩm 

định Chỉ số CCHC năm 2017 các xã, thị trấn. Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ 

sung Chương trình phát triển thanh niên huyện Tuy Phước đến năm 2020; Chương 

trình phát triển thanh niên huyện Tuy Phước năm 2018; Xây dựng, ban hành Kế 
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hoạch thực hiện Quyết định số 99-QĐ-TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thoái, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu bổ nhiệm 

01 Giám đốc, bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc, thực hiện  thông báo nghỉ hưu theo 

quy định... Đánh giá kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2017 và rà soát, 

điều chỉnh Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2018 -2021. Công tác đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời, đúng 

quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được trên địa 

bàn huyện. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại 

UBND 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 cấp phát 

Kỷ niệm Chương cho 21 cá nhân bị địch bắt, tù đày.  

 2. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Ngành Thanh tra tiến 

hành thanh tra theo kế hoạch và tổ chức đang thanh tra 01 cuộc tại UBND xã 

Phước Nghĩa. Lãnh đạo UBND huyện tổ chức tiếp dân định kỳ 08 cuộc với 29 lượt 

công dân; ngoài ra Ban Tiếp công dân duy trì tiếp công dân thường xuyên với 09 

lượt công dân, đột xuất 03 đợt 04 lượt công dân, tiếp nhận 76 đơn, trong đó: 01 

đơn Tố cáo; 75 đơn đề nghị, yêu cầu, kiến nghị: (Đã giải quyết xong 40 đơn, đang 

giải quyết 35 đơn ( huyện 17 đơn, xã 18đơn). Tiếp tục chỉ đạo rà soát các vụ khiếu 

nại tố cáo còn tồn đọng để chỉ đạo xử lý. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định. 

       3. Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật: Xây dựng và 

ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và các quy định pháp luật về giá 

năm 2018, công nhận các xã đạt chuẩn pháp luật năm 2017; tổ chức tuyên truyền 

Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bình đẳng giới,...  Công tác hòa giải, các địa phương 

đã thụ lý 22 trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp, trong đó: hòa giải thành 18 trường 

hợp, đạt tỷ lệ 82%, chuyển cấp trên giải quyết 02 trường hợp và đang giải quyết 02 

trường hợp. Công tác hành chính tư pháp, chứng thực và cải chính hộ tịch được 

thực hiện kịp thời, đúng quy định.   

       4. Quốc phòng an ninh được bảo đảm, đã triển khai nhiệm vụ quân sự, 

quốc phòng năm 2018; công tác huấn luyện được thực hiện nghiêm túc. Hoàn 

thành việc giao quân năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. 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. Tình hình tai nạn giao thông 

xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người, tự té xảy ra 01 vụ, chết 01 người. Lực lượng 

CSGT đã tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý 496 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, 

số tiền gần 210 triệu đồng. 

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế- xã hội của huyện 

trong quý I năm 2018 vẫn còn những tồn tại đó là: 

Hậu quả lũ lụt năm 2016 và năm 2017 để lại rất nặng nề, trong khi nguồn 

kinh phí địa phương có hạn, kinh phí cấp trên hỗ trợ chậm, bên cạnh đó một số 

công trình công tác khắc phục cần có thời gian đầu tư dài. Tình hình thời tiết diễn 
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biến phức tạp khó lường do biến đổi khí hậu, nhất là các đợt lạnh thường xuyên 

xảy ra gây bất lợi cho cây trồng, vật nuôi và các đợt lũ muộn gây ngập úng hư 

giống phải sạ lại 623,4 ha, diện tích sa bồi thủy phá chưa khắc phục 44,5 ha, diện 

tích bỏ hoang 3,4 ha; sâu bệnh phát sinh gây hại cục bộ, ảnh hưởng đến sinh 

trưởng, phát triển cây lúa (Ốc bươu vàng gây hại 16 ha, Chuột: 10 ha, Bọ trĩ: 02 

ha, bệnh vàng lá sinh lý nhiễm: 20 ha, đạo ôn: 21 ha, rầy: 16 ha); tình hình hoạt 

động nghề cấm khai thác thủy sản vẫn còn xảy ra chưa được xử lý triệt để; hoạt 

động các HTXNN sau khi chuyển đổi còn nhiều khó khăn, lúng túng, thiếu vốn, nợ 

tồn đọng trong xã viên còn nhiều. Công tác quản lý nhà nước về đất đai khoáng 

sản, bảo vệ môi trường, hành lang đê điều ở một số địa phương còn bất cập, công 

tác kiểm tra, xử lý không kịp thời, thiếu kiên quyết; 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, không đảm bảo theo tiến độ đề ra; việc hoàn chỉnh các 

thủ tục hồ sơ để triển khai thi công các công trình xây dựng mới còn chậm so với 

yêu cầu; Một số khoản thu còn đạt thấp so với kế hoạch giao;Việc triển khai hệ 

thống giao ban trực tuyến đến các xã, thị trấn còn chậm so với kế hoạch; việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số vụ tồn đọng; kỷ cương, kỷ luật hành chính 

vẫn còn một số biểu hiện chưa nghiêm, nhất là việc thực hiện chế độ hội họp, 

thông tin báo cáo. 

          Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên có những nguyên nhân khách 

quan, nhưng về chủ quan là việc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I 

năm 2018 ở một số phòng, ban và địa phương thực hiện chưa đồng bộ, 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, chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn 

tại chưa tập trung kiên quyết đã ảnh hưởng đến kết quả chung. 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2018 

 Trong quý II năm 2018, yêu cầu các phòng, ban, ngành của huyện và UBND 

xã, thị trấn tập trung quán triệt và thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 

hành phát triển kinh tế - xã hội và chương trình trọng tâm của huyện năm 2018; 

đồng thời chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

     1. Về phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa, hoa màu vụ Đông Xuân 2017-2018; triển 

khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2018 đảm bảo thời vụ và cơ cấu giống. Thực hiện 

việc kiểm tra, hướng dẫn và 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. Tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp để duy trì và mở rộng 

diện tích cánh đồng mẫu lớn vụ Thu trên 1.000 ha, quy mô cánh đồng mẫu từ 50 ha 

trở lên. Triển khai thực hiện nhân và cung ứng giống xác nhận, với diện tích vụ 

Thu 200 ha, chú trọng kiểm tra chất lượng giống xác nhận do HTX NN sản xuất; 

phấn đấu đạt tỷ lệ sử dụng giống  kỹ thuật lúa lai trên 98% diện tích và nhân rộng 

việc sử dụng công cụ sạ hàng, cơ giới hóa trong sản xuất. Tiếp tục triển khai Đề án 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Xây dựng các báo cáo giữa 

nhiệm kỳ theo Chương trình hành động và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện giai 
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đoạn 2016-2020. 

Tăng cường công tác dự tính, dự báo, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh 

để sớm phát hiện, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời đảm bảo an toàn cho sản 

xuất nông nghiệp. Tiếp tục phối hợp các địa phương thường xuyên thực hiện 

phong trào diệt chuột trong học sinh để hạn chế thiệt hại lúa Hè Thu. 

 Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm. Tiếp tục tổ chức tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm 

bảo đúng thời gian và đạt tỷ lệ tiêm phòng theo yêu cầu của tỉnh. Triển khai Đề án 

chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; đẩy mạnh công tác phối giống bò để phát triển 

đàn bò lai, khuyến khích hình thành các gia trại trong chăn chăn nuôi.   

Tiếp tục thực hiện kế hoạch nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 

2018 và tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thả tôm theo đúng 

lịch thời vụ; tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện các mô hình khuyến ngư và 

nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao. Phối hợp các ngành tăng cường 

các biện pháp ngăn chặn nghề cấm KTTS ở mặt nước tự nhiên và trên đầm Thị Nại 

đạt hiệu quả. 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai 

quyết liệt phương án phòng, chống cháy rừng. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch đổi mới và phát triển các HTXNN; hỗ trợ xây 

dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ để nâng cao hiệu quả 

hoạt động. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các HTXNN tăng cường các giải pháp thu 

hồi nợ đọng, quản lý tài chính, vốn quỹ để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt 

động. Đôn đốc các HTX NN hoàn thành việc tổ chức đại hội thường niên theo 

đúng thời gian quy định. 

Tiếp tục triển khai chương trình hành động về xây dựng huyện Tuy Phước 

đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá việc thực 

hiện 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới, trên cơ sở đó hướng dẫn 05 xã còn lại xây 

dựng kế hoạch thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí NTM trong giai đoạn 2016-2020, 

nhất là các xã trong kế hoạch năm 2018; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, duy trì và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã hoàn thành nông thôn mới. 

Tăng cường chỉ đạo các địa phương nạo vét, tu bổ kênh mương nội đồng 

đảm bảo phục vụ tưới tiêu kịp thời, hợp lý; triển khai kiên cố hóa kênh mương theo 

kế hoạch năm 2018 tỉnh phê duyệt; kiểm tra, triển khai kế hoạch đầu tư, gia cố, sửa 

chữa các công trình thủy lợi, đê điều, phục vụ phòng, chống lụt bão và phục vụ sản 

xuất, dân sinh. Thực hiện tiếp nhận và phân bổ kinh phí cấp bù thủy lợi phí theo 

đúng quy định. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

năm 2017, triển khai phương án năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện việc xét, 

bố trí di dời dân ở trong vùng đặc biệt nguy hiểm, vùng nguy hiểm trong mùa mưa 

lũ vào khu tái định cư Huỳnh Giản, Phước Hòa.  

 2. Về quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường 

 Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tập trung chỉ 

đạo việc triển khai thực hiện các kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các xã còn lại và 

tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018; tăng cường chỉ đạo 
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công tác xét giao đất ở, thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, thực 

hiện việc cho thuê đất đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản 

việc giao GCN thuộc dự án Vlap; tăng cường công tác 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. Tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trên 

địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất 

đai, hành lang đê, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Tăng kiểm tra 

công tác bảo vệ môi trường, phòng chống sự cố môi trường đối với cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn. Tăng cường mở rộng địa bàn thu gom rác thải sinh 

hoạt theo Đề án. 

 3. Về sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ 

Đôn đốc các doanh nghiệp đã được giao đất đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà 

máy đi vào hoạt động, để làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Triển khai hoạt động 

khoa học công nghệ năm 2018 đạt hiệu quả và tổ chức lễ công bố nhãn hiệu Nem 

chả Chợ Huyện và xây dựng quy chế quản lý thương hiệu Nem chả chợ huyện trên 

địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát bình ổn giá thị trường, phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và công tác 

quản lý các hộ kinh doanh trên địa bàn. 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. Xây dựng phương án di dời chợ Gò Bồi 

(Phước Hòa), Mô hình thí điểm ATTP chợ Diêu Trì. Tiếp tục triển khai Kế hoạch 

thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “ Phát triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Đồng thời, 

xây dựng các báo cáo giữa nhiệm kỳ theo Chương trình hành động và Nghị quyết 

đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2016-2020. 

      4. Về tài chính, ngân sách, tín dụng   

Tập trung đôn đốc thực hiện các biện pháp tích cực tăng thu ngân sách, nhất 

là các khoản thu đạt thấp để đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên theo kế hoạch, chú 

trọng công tác thu nợ thuế. Đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất 

để đảm bảo kế hoạch chi đầu tư phát triển. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 

trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên và các lĩnh vực 

khác. Hoàn thành công tác tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 và tập 

hợp số liệu báo cáo sơ kết 2,5 năm thực hiện dự toán ngân sách và đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các ngân hàng và 

quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện. 

 5. Về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng  

 Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các công trình chuyển tiếp, tập trung công 

tác quản lý đối với các dự án trọng điểm của huyện. Tập trung triển khai thiết kế, 

lập dự toán đầu tư xây dựng các danh mục đê sông, tuyến đường giao thông đã 

được chủ trương đề nghị bổ sung danh mục đầu tư, triển khai thực hiện trước mùa 

mưa lũ năm 2018. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư; đồng thời 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 thuộc kế hoạch năm trước; đẩy mạnh công tác hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ 
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để tổ chức triển khai thi công các công trình xây dựng mới. Kiểm tra, đôn đốc các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch chương trình bê tông hóa giao thông nông 

thôn năm 2018 (79,751km). 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. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội 

Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục chấn chỉnh việc dạy 

thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; đẩy mạnh công tác quản lý các cơ sở 

giáo dục mầm non ngoài công lập. Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị 

phục vụ cho giáo dục, tạo cảnh quan trường học, chú trọng công tác xây dựng 

trường chuẩn Quốc gia. Tiếp tục triển khai các giải pháp giảm thiểu học sinh bỏ 

học giữa chừng. Chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II và tổng kết 

năm học 2017–2018; chuẩn bị các điều kiện phối hợp phục vụ kỳ thi THPT Quốc 

gia; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hè cho học sinh; đẩy mạnh công tác 

khuyến học, khuyến tài, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập 

cộng đồng và chất lượng đào tạo nghề phổ thông. Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội 

Khuyến học huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 -2023.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chủ động phòng chống dịch 

bệnh. Triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành đồng vì chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”; tăng cường quản lý nhà nước đối với hành nghề 

y, dược ngoài công lập; triển khai xây dựng xã, thị trấn đăng ký đạt Bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng dân số, gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và kế hoạch hóa gia đình. 

      Tập trung công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện 

chính trị trọng đại của đất nước, nhiệm vụ chính trị địa phương trong quý II năm 

2018. Triển khai một số hoạt động quảng bá du lịch theo Kế hoạch của UBND 

huyện thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy “Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình 

Định giai đoạn 2016- 2020”; Tiếp tục thực hiện mở rộng, trùng tu các di tích lịch 

sử - văn hóa trên địa bàn huyện đã được phê duyệt. Tăng cường ứng dụng CNTT 

trong hoạt động các cơ quan nhà nước; xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến từ 

huyện đến các xã, thị trấn. Chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với các dịch 

vụ văn hóa, thông tin, thể thao; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động truyền 

thanh từ huyện đến cơ sở. 

 Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có 

công, người nghèo, trẻ em và các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

theo quy định; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, gắn với đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, quan tâm công tác xuất khẩu lao động; 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, khó khăn; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an 

sinh xã hội trên địa bàn. 

7. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống 

chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp 

tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh và nâng 

cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" của các cấp, các ngành; tổ chức thực 
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hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai 

kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, tập trung những vấn đề đang bức xúc. 

Quan tâm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, 

không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Kiểm tra đôn đốc 

việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

      8. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Triển khai kế 

hoạch bảo vệ các ngày Lễ lớn của tỉnh và cả nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tăng 

cường công tác phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm 

hình sự; phòng chống cháy nổ. 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 các trường 

hợp vi phạm an toàn giao thông. 

9. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I để chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

kế hoạch quý II và cả năm 2018. Đồng thời, căn cứ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước và 

Chương trình trong tâm năm 2018 của huyện xây dựng nhiệm vụ trọng tâm của 

ngành; báo cáo cho UBND huyện định kỳ, đột xuất để theo dõi, chỉ đạo../. 

 
 

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 phòng, ban huyện;   

-  UBND các xã, thị trấn;                                                                                                                                                                                       

-  LĐVP, CVVP;                                                                                     

- Lưu: VT.                                                                            

                                                                                                           Nguyễn Đình Thuận 
 

  
 


