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BÁO CÁO
Tình hình Kinh tế - Xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm;
bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về phát triển
kinh tế - xã hội huyện năm 2022, UBND huyện đã ban hành Chương trình công tác,
Quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước năm 2022 cho các ngành và địa phương
để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
Trong bối cảnh tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, thời tiết diễn
biến bất thường, dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc đã ảnh hưởng đến phát triển kinh
tế, hoạt động văn hóa, xã hội, sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song,
được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự hỗ trợ,
giúp đỡ của các ngành ở tỉnh; công tác giám sát, phối hợp của HĐND, Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực
hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi
nhanh, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân; đến
nay đã đạt được một số kết quả quan trọng, như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG
NĂM 2022.
1. Lĩnh vực kinh tế:
- Về sản xuất nông nghiệp:
Tổng diện tích gieo trồng sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 là 958,23/929 ha,
đạt 103%KH1, tăng 62 ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt 2.304
tấn, tăng 222 tấn so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng lúa nước 1.928 tấn, tăng 15,6%
so với cùng kỳ, năng suất bình quân 42,86 tạ/ha, các loại cây trồng khác năng suất
đạt khá. Vụ Hè Thu năm 2022, toàn huyện gieo sạ được 915/920ha, đạt 99,45%KH.
Chăn nuôi phát triển, dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản được kiểm soát. Tổng đàn
gia súc 10.270 con2, tăng 1.319 con so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 35.000 con,
tăng 4.000 con so với cùng kỳ. Tổ chức tiêm phòng vắc xin đợt 1 với 3.825 liều các
loại trên đàn gia súc, đạt 51% và phun 240 lít hóa chất vệ sinh, tiêu độc khử trùng để
phòng, chống dịch bệnh. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc được thực hiện chặt
chẽ, từ đầu năm đến nay đã đưa vào giết mổ tại khu giết mổ tập trung thị trấn Khâm
Đức với 600 con lợn và 130 con bò.
- Về lâm nghiệp:
1Cây

lúa 450/450 ha, tăng 62ha so với cùng kỳ; Cây ngô 150/150ha KH, năng suất 25 tạ/ha, sản lượng 376 tấn; sắn
250/250ha, đạt 100% so với KH; rau đậu các loại: 86,81/80 ha KH; cây hàng năm khác: 21,42 ha.
2Trâu: 3.200 con; bò: 4.520 con; heo 2.000con; dê 550 con; đàn gia cầm 35.000 con
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Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được tập trung chỉ đạo
quyết liệt, tổ chức tuyên truyền và ký cam kết không vi phạm Luật bảo vệ và phát
triển rừng đến các thôn, cộng đồng dân cư. Trong 6 tháng đầu năm, các ngành chức
năng của huyện đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 19 vụ vi phạm3 (tăng 02 vụ so
với cùng kỳ), tạm giữ trên 22m3 gỗ các loại, 02 ô tô, 01 xe máy kéo, 02 xe mô tô, 04
cưa xăng. Trồng mới khoảng 550 ha rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng thay thế
176,19ha, khai thác 61.000 m3 gỗ rừng trồng; tiếp tục thực hiện công tác giao khoán
quản lý bảo vệ rừng từ các chương trình, dự án với tổng diện tích 73.202,95 ha4, rà
soát các diện tích rừng tự nhiên để lập hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng theo
quy định Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.
Tổ chức triển khai phong trào “Tết trồng cây” Xuân Canh Dần năm 2022; kế
hoạch trồng mới 883.150 cây xanh năm 2022 thuộc Chương trình trồng mới 01 tỷ
cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Đến nay đã trồng được
328.117 cây, đạt 37% kế hoạch.
Hoàn thành Đề án đầu tư hình thành vùng trồng cây ăn quả, cây dược liệu tập
trung, kết hợp bố trí sắp xếp dân cư tại xã Phước Chánh và xã Phước Năng giai đoạn
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết
số 05/NQ-HĐND huyện ngày 14/4/2022.
- Về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:
Đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, cấp xã
giai đoạn 2021-2025; ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các thành viên phụ trách địa phương triển khai thực hiện. Rà soát, điều chỉnh,
bổ sung danh mục dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững và Đề án huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo đảm bảo theo
hướng dẫn của cấp trên.
Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn
mới và danh mục đầu tư công xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phân
bổ kịp thời kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho 04 xã nằm trong kế
hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn giai đoạn 2021-20255 và kinh phí sự nghiệp hỗ
trợ khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã
thực hiện6.
Đẩy mạnh triển khai các dự án liên kết theo chuỗi giá trị như hỗ trợ trồng cây
Dổi lấy hạt kết hợp trồng rừng gỗ lớn; thí điểm mô trình trồng cây Măng cụt,…Tiếp

07 vụ khai thác rừng trái pháp luật (trong đó 04 vụ hình sự), 04 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 07 vụ tàng trữ
lâm sản trái pháp luật, 01 vụ phá rừng trái pháp luật (hình sự)
4 BQL KTTTN Sông Thanh: Dịch vụ môi trường rừng 13.495,13 ha, QĐ 24 của CP: 4.893,53 ha; BQL RPH huyện:
DVMTR: 29.472,75 ha: Dự án KfW10: 3.846,23 ha; Nghị định 75: 19.008,41 ha., QĐ 886: 2.486,9 ha..
5Phước Năng: Phước Năng 2 tỷ, Phước Công, Phước Chánh 1.5 tỷ/xã, phước Hiệp 2,5 tỷ; hiện nay các xã đã hoàn
thành các thủ tục đang triển khai thi công.
6Duy trì xã Phước Xuân đã đạt chuẩn NTM 500 triệu, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 400 triệu đồng đến nay các xã
đang triển khai thực hiện.
3
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tục duy trì 07 sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh đánh giá, công nhận và triển
khai xây dựng 05 sản phẩm mới đăng ký trong năm 2022, gồm: Gạo Bhaton, Bộ lót
ly tách mỹ nghệ Quế, chổi đót Phước Công và Cao chanh Đường phèn.
- Về phòng chống thiên tai và công tác bố trí, sắp xếp dân cư:
Đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu
nạn giai đoạn năm 2021-2025; đồng thời triển khai phương án phòng chống thiên
tai, tìm kiếm cứu nạn theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2022.
Công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh
được tập trung chỉ đạo. Năm 2022, đã phê duyệt 176 hộ/07 xã với tổng nhu cầu kinh
phí thực hiện 16.210,0 triệu đồng (173 hộ di dời chỗ ở; 03 hộ chỉnh trang tại chỗ);
hiện nay các hộ dân đang tập trung triển khai các hạng mục được hỗ trợ và dự kiến
hoàn thành trong tháng 7 năm 20227; UBND huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy
nhanh tiến độ hoàn thành mặt bằng các khu tái định cư để sắp xếp, bố trí chỗ ở ổn
định cho các hộ dân. Hoàn thành Kế hoạch rà soát quy hoạch các khu, điểm tái định
cư phòng chống thiên tai huyện Phước Sơn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến
năm 2030 trên địa bàn huyện Phước Sơn.
- Về phát triển cây dược liệu:
Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả trồng dược liệu giai đoạn 2016-2020 trên
địa bàn. Chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và theo dõi
tình hình sinh trưởng, phát triển 1.000 cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn xã Phước
Lộc; bảo tồn, phát triển vườn dược kiệu Sa nhân tím (7,5 ha) tại xã Phước Kim. Phê
duyệt phương án bảo tồn và phát triển cây quế Trà My năm 2022 tại xã Phước
Thành với kinh phí 189 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo các ngành chức năng tìm giải
pháp phát huy hiệu quả Vườn ươm tại xã Phước Chánh nhằm cung cấp cây giống
nhằm phục vụ nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn huyện.
- Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và đền bù, GPMB:
Hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt. Lập
thủ tục và cấp giấy CNQSD đất lần đầu 06 giấy/06 hộ/10,59ha; cấp đổi lại 16
giấy/0,5 ha/05 hộ; chuyển mục đích sử dụng đất: 03 hồ sơ/0,04 ha. Triển khai dự án
cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã Phước Hòa, Phước Hiệp,
Phước Đức. Công tác GPMB các công trình, dự án được thực hiện đảm bảo theo
quy định; quyết định thu hồi đất 03 dự án, ban hành kế hoạch thu hồi đất 07 dự án
và phê duyệt 02 Phương án bồi thường với tổng kinh phí 473,88 triệu đồng/56 hộ
gia đình, cá nhân.
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường được tập trung chỉ đạo
quyết liệt. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 04 đợt truy quét và nhiều đợt kiểm tra
đột xuất đẩy đuổi, đình chỉ các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn

7Đến

nay có 17 hộ san lấp; 27 hộ di chuyển nhà; 23 hộ nước sinh hoạt; 22 hộ điện sinh hoạt; 05 hộ đường dân sinh; 26
hộ vật liệu làm nhà; 26 hộ nhà vệ sinh.
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huyện8; đồng thời duy trì thường xuyên kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp
khai thác khoáng sản, kịp thời chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ.
Công tác quản lý bảo vệ môi trường được tăng cường; đã tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm
2022.
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch, đầu tư:
Hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục
ổn định và khởi sắc, hầu hết các cơ sở, đơn vị đã thích nghi với trạng thái “bình
thường mới”. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 06 tháng đầu năm ước đạt 103,544
tỷ, tăng 6,87% so với cùng kỳ (không tính ngoài quốc doanh - khai thác vàng, thủy
điện). Sản xuất và phân phối điện ước 6 tháng đầu năm đạt 676,69 triệu KWh,
doanh thu ước đạt 861,80 tỷ đồng, tăng 112,28% so với cùng kỳ9. Hoàn thành Quy
hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030 trình UBND tỉnh
phê duyệt. Triển khai khảo sát lập nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết (1/500) 1 phần phân
khu 1 (phía Tây Nam) thị trấn Khâm Đức. Tham gia tích cực công tác lập quy hoạch
tỉnh và quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây
dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và 2030 được
HĐND huyện thông qua.
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 được thực hiện theo đúng Luật đầu
tư công, Luật Xây dựng; công tác kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình
được tăng cường theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND
huyện. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2022 là
187.600 triệu đồng, triển khai 16 công trình chuyển tiếp, khởi công mới 18 công
trình, tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/5/2022 là 81.529 triệu đồng, đạt 40,23% KH; ước
giải ngân 6 tháng đầu năm là 97.503 triệu đồng, đạt 48,6%KH. Quyết liệt thực hiện
công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Rà soát trình HĐND
huyện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được tăng cường; triển khai
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND
huyện về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn
Khâm Đức.
- Thương mại dịch vụ, du lịch, bưu chính, viễn thông:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện
trong 6 tháng đầu năm ước đạt 128,42 tỷ đồng, tăng 14,42% so với cùng kỳ. Các loại
hình dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển; công tác quản lý
thị trường được chú trọng, các lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường kiểm tra,

8

Phá huy 76 láng trại, 258 dây bẫy, 65 các loại máy và nhiều dụng cụ.

.
Trong đó: Công ty CP thủy điện Đăk Mi: 481,20 triệu kWh, Công ty Năng lượng AGRITA Quảng Nam 189,52 triệu
KWh và công ty TNHH FDEVN: 5,97 triệu kWh)
9
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chấn chỉnh các hoạt động buôn bán, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong dịp
Lễ, Tết và thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19. Tham gia Hội chợ triển lãm Festival
nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất – Quảng Nam 2022 tại Hội An.
Tình hình hoạt động doanh nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm có 9 doanh nghiệp
thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có 90 doanh nghiệp (tăng 04 doanh
nghiệp so cùng kỳ); trong đó có 8 doanh nghiệp chờ giải thể, 12 doanh nghiệp có tên
nhưng không hoạt động và còn lại có 70 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả.
Cấp 43 giấy ĐKKD cho hộ cá thể và 03 Hợp tác xã.
- Hoạt động tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa)
ước 6 tháng đầu năm 290.500 triệu/357.960 triệu, đạt 81,2% DT tỉnh giao, tăng hơn
cùng kỳ năm trước 113.265 triệu đồng; trong đó điều tiết ngân sách cấp huyện
210.450 triệu đồng, đạt 81,8% DT HĐND huyện giao, tăng 64% so hơn cùng kỳ
năm trước. Tổng chi ngân sách cấp huyện uớc thực hiện 6 tháng đầu năm 310.250
triệu đồng, đạt 61,2%DT, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Nhìn chung, công tác thu, chi
ngân sách được thực hiện đúng theo quy định.
Hoạt động tiền tệ, tín dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động chung trên địa bàn
huyện. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 351.000
triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 243.000 triệu đồng, chủ yếu cho vay hộ nghèo,
hộ sản xuất kinh doanh, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, học sinh sinh
viên,…
3. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:
- Giáo dục và đào tạo:
Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; tổng số học sinh các cấp 8.129
em/22 trường học10. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, Tốt
nghiệp Trung học cơ sở đạt 99,6%; chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 268 em (trong đó: Trường THPT Khâm
Đức 174 em, Trường PTDTNT huyện 94 em). Cơ sở vật chất trường lớp học tiếp tục
được quan tâm đầu tư; công tác phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục
được duy trì; tiếp tục củng cố 03/22 trường đã đạt chuẩn quốc gia; công tác y tế học
đường được chú trọng, đề án Sữa học đường được triển khai thực hiện theo kế
hoạch. Công tác xã hội hoá giáo dục có bước phát triển, thu hút các nguồn đầu tư
cho giáo dục.
- Về Y tế, Dân số:
Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch bệnh Covid19 được tập trung thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện khám bệnh 19.501
lượt người, điều trị 1.508 người. Tổ chức tiêm chủng Vắc xin phòng dịch Covid-19
cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (mũi 1) là 829 trẻ; từ 12 đến 18 tuổi: 3.077 mũi
(trong đó 1 mũi là 257, 2 mũi là 2.820); từ 18 tuổi trở lên 18.539 (trong đó 1 mũi là

10

Mẫu giáo 1452 em, tiểu học 3384 em, trung học cơ sở 2.159 em, trung học phổ thông 1039 em
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711, 2 mũi là 2.839, 3 mũi là 9.860, 4 mũi là 5.132). Công tác y tế dự phòng, phòng
chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống HIV/AIDS, cấp phát thuốc Methadone
điều trị nghiện ma túy được thực hiện thường xuyên11. Các hoạt động dân số
KHHGĐ được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện12; trong 6 đầu năm, có 22
trường hợp tảo hôn (tăng 16 trường hợp so với cùng kỳ), không xảy ra tình trạng
hôn nhân cận huyết thống.
- Về lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, người có công:
Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa13. Tiếp tục hỗ trợ
người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
cho 850 trường hợp (8 xã, thị trấn), với số tiền là 548,91 triệu đồng; chuyển kịp thời,
đầy đủ quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh cho các đối tượng chính sách, người có
công cách mạng trên địa bàn huyện14; cấp 17.587 thẻ BHYT cho các đối tượng
chính sách xã hội. Tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký hộ thoát nghèo
năm 2022, đã có 381 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ 105,8% so với chỉ tiêu giao. Phối hợp với
Công ty Cổ phần Trường Hải - ThaCo Chu Lai tổ chức Hội nghị về việc làm, tuyển
dụng người lao động và hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp THPT trên địa bàn
huyện, đã có 01 lao động, 01 thanh niên đăng ký làm việc ThaCo và 39 em học sinh
đăng ký học nghề gắn với việc làm tại ThaCo. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
được quan tâm, tổ chức tặng 82 xuất quà cho trẻ em trong các ngày lễ, tết, với kinh
phí trên trên 12,3 triệu đồng. Tỷ lệ dân số toàn huyện tham gia BHYT đạt 95,24 %.
Thực hiện tốt chính sách đối với già làng và người uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số theo Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thăm
hỏi động viên người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán Canh Dần, với kinh phí
29.500.000 đồng/59 xuất quà; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức pháp luật cho 37/59 người có uy tín; đưa, đón 02 người có uy tín
tiêu biểu tham quan học tập kinh nghiệm ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên.
- Hoạt động Văn hóa thông tin, thể dục thể thao &Truyền thanh-Truyền hình:
Đã tổ chức các hoạt động mừng Đảng đón Xuân Canh Dần năm 2022 và tuyên
truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn. Hoàn thành Đại hội thể dục
thể thao cấp huyện; chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi thể thao các dân tộc
thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II tại huyện Đông Giang. Hoạt động truyền thanh,
truyền hình đã kịp thời phản ánh tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và đáp ứng nhu cầu nghe nhìn cho nhân dân, nhất là thông tin liên quan đến phòng

Tổng số người bị nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống trên địa bàn huyện 37 người ; cấp phát Methadone: 26 trường
hợp.
12 Tổng số các biện pháp tránh thai đạt 104,2% KH; tổng số sinh là 224 trẻ (tăng 45 trẻ so với cùng kỳ), trong đó sinh
con thứ 3 trở lên là 82 trường hợp (tăng 32 trẻ so với cùng kỳ).
13 Trợ cấp cho đối tượng chính sách có công là: 308 đối tượng/4.141,657 triệu; bảo trợ xã hội: 1.470 đối tượng với
kinh phí là: 4.816,620 triệu, cấp phát 80 tấn gạo hỗ trợ các hộ dân thiếu đói trong dịp Tết
14 Tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 1.000 suất quà/365 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) cho các đối tượng chính sách
người có công
11
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chống dịch bện COVID-19. Hoạt động của các Trạm truyền thanh không dây ở các
xã được duy trì. Triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh 4.0 và
phần mềm họp không giấy tờ E- Cabinet trên địa bàn huyện; đến nay hầu hết các cơ
quan, đơn vị và địa phương đã áp dụng chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ.
4. Lĩnh vực nội chính, Quốc phòng An ninh:
- Công tác Nội vụ:
Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy Nhà nước được tập trung chỉ
đạo chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo đúng quy định; tiếp tục củng cố, kiện toàn một số
chức danh ở các xã, thị trấn và phòng, ban chuyên môn của huyện. Hoàn thành đề
án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đề án vị trí việc làm và cơ cấu
chức danh nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa
bàn huyện. Bổ nhiệm 11 trường hợp lãnh đạo quản lý; chuyển đổi vị trí công tác
theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ 03 trường hợp; lập thủ tục giải quyết
nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi 8 trường hợp15. Công tác cải cách hành chính tiếp
tục được tập trung chỉ đạo; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện, xã được đảm bảo16; các hệ thống
phần mềm trong quản lý Nhà nước phát huy hiệu quả. Công tác quản lý Nhà
nước về tôn giáo, thi đua - khen thưởng; văn thư, lưu trữ được thực hiện theo đúng
quy định.
- Công tác tư pháp:
Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo
quy định. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức tuyên truyền 33 cuộc, với hơn 1.865
lượt người tham dự, cấp phát hơn 201 cuốn luật các loại; các cơ quan, đơn vị thực
hiện tốt công tác xây dựng Tủ sách pháp luật, với tổng cộng 17.142 đầu sách. Triển
khai rà soát 08 văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành từ năm 2006
đến năm 2018 (02 Nghị quyết; 01 Chỉ thị; 05 Quyết định). Hoạt động chứng thực,
đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cơ bản đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân. Đã
tổ chức hoà giải thành 04/06 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,7%.
- Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo:
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì thường
xuyên; trong 6 tháng đầu năm đã tiếp 57 lượt người, tăng 75% so với cùng kỳ; tiếp
nhận 21 đơn phản ánh (kỳ trước chuyển sang 06 đơn, phát sinh trong ký 15 đơn),
giảm 71,5 % so với cùng kỳ, giải quyết 04/20 đơn thuộc thẩm quyền. Công tác
thanh tra, phòng chống tham nhũng được tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch;
hoàn thành thanh tra về công tác nghiệp vụ chuyên môn và quản lý ngân sách tại
Trường Mầm non Ánh Hồng, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách
Nhà nước, với số tiền 2.980.000 đồng.
- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh:
15

Nghỉ trước tuổi theo NĐ 108, 113, 143: 02 trường hợp; nghỉ hưu dúng tuổi theo luật: 06 trường hợp.
Sáu tháng đầu năm tiếp nhận 1.545 hồ sơ, đã giải quyết 1.484 hồ sơ (trước hạn 591 hồ sơ, đúng hạn 797 hồ sơ, trễ
hạn 96 hồ sơ),..
16
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Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh được triển khai kịp thời, đảm bảo giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hoàn thành giao
quân năm 2022, với 64 chỉ tiêu (Quân sự 47, Công an 17), đạt 100%KH; triển khai
công tác diễn tập phòng thủ cho 03 xã Phước Xuân, Phước Chánh và Phước Công
theo kế hoạch. Duy trì thường xuyên quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Quân
sự với lực lượng Công an huyện theo Nghị Nghị định số 03/2019/NQĐ-CP của
Chính phủ.
Tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn huyện được đảm bảo và ổn định.
Công tác quản lý địa bàn, theo dõi tội phạm được tập trung chỉ đạo, kịp thời phát
hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, không xảy ra điểm nóng. Trong 6 tháng đầu
năm, xảy ra 6 vụ vi phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường (tăng 04 vụ so với cùng
kỳ), 03 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội (giảm 12 vụ so với cùng kỳ), bắt khởi tố
04 vụ/04 bị can về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 02 vụ so với
cùng kỳ), lập hồ sơ đề nghị Tòa án quyết định đưa 02 đối tượng nghiện vào trung
tâm cai nghiện bắt buộc; tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ (tăng 01 vụ so với cùng
kỳ), bị thương 03 người (tăng 03 người so với cùng kỳ). Triển khai hoàn thành việc
cấp Căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung, trong 6 tháng năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức,
nhưng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đảm bảo
các nghị quyết, chương trình, kế hoạch trọng điểm của Huyện ủy, HĐND, UBND
huyện đã đề ra. Một số chỉ tiêu kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng tích
cực; thu ngân sách nhà nước tăng khá; sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 cơ bản đã
đạt kế hoạch; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; an sinh xã hội
được thực hiện tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tập trung cao độ.
Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà
nước được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của
huyện vẫn còn một số hạn chế như:
- Trên lĩnh vực kinh tế:
Công tác khắc phục hậu quả thiên tai còn chậm so với yêu cầu, nhất là việc bố
trí tái định cư cho các hộ dân có nguy cơ sạt lở và các công trình khắc phục thiên tai
khẩn cấp. Công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chậm; tỷ lệ giải ngân mặc dù
cao hơn so với cùng kỳ nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra.
Năng suất, sản lượng một số cây trồng chưa cao do người dân ít quan tâm đầu
tư chăm sóc, bón phân. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc,
gia cầm ở một số địa phương chưa triệt để, quyết liệt; tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp. Một
số đơn vị chủ rừng, địa phương chưa quản lý tốt lâm phận được giao, tình trạng khai
thác lâm, khoáng sản trái phép còn diễn ra. Triển khai trồng rừng gỗ lớn, trồng mới
01 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ đạt thấp. Công tác quản lý quy hoạch đô
thị, quản lý đất đai còn mặt hạn chế, tình trạng lấn chiếm đất đai trái phép vẫn còn

-8-

xảy ra chưa được xử lý kịp thời. Tiến độ triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên
đề của Huyện ủy và HĐND huyện còn chậm17.
- Trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
Đội ngũ giáo viên thiếu ổn định; chất lượng giáo dục ở một số trường chưa tốt;
tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra, nhất là học sinh cấp trung học phổ thông.
Công tác đào tọa nghề, xuất khẩu lao động còn gặp khó khăn. Công tác chăm sóc
sức khỏe nhân dân có mặt hạn chế; năng lực một bộ phận viên chức y tế chưa đáp
ứng yêu cầu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” một số nơi
chất lượng chưa cao; số trường hợp sinh con thứ 3 và tảo hôn tăng cao so với cùng
kỳ. Việc triển khai xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền
thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 còn chậm.
- Trên lĩnh vực nội chính, quốc phòng-an ninh:
Công tác cải cách hành chính mặc dù có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng
được yêu cầu trong tình hình mới; việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin
trong giao dịch giải quyết công việc ở một số đơn vị, địa phương còn thấp. Kỷ
cương, kỷ luật hành chính của một số cơ quan, đơn vị và xã chưa nghiêm; một số vụ
việc khiếu nại liên quan đến đất đai giải quyết còn chậm; công tác phối hợp giữa các
ngành liên quan trong giải quyết các vướng mắc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên
hiệu quả chưa cao. Trật tự an toàn xã hội còn những mặt diễn biến phức tạp, tai nạn
giao thông tăng so với cùng kỳ.
III. BỔ SUNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC
HIỆN TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2022
Các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra
trong các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; đồng thời lưu ý một số nội dung
sau:
1. Tiếp tục theo dõi, kiến nghị tỉnh đẩy nhanh phê duyệt Quy hoạch xây dựng
vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030 để có cơ sở triển khai xây dựng quy
hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn
đến năm 2025 và năm 2030; quy hoạch chi tiết 1/500 khu Tây Nam phân khu 1 thị
trấn Khâm Đức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá, kêu gọi thu hút đầu
tư vào địa bàn.
2. Có giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả các Nghị quyết chuyên
đề của Huyện ủy và HĐND huyện đã thông qua; đồng thời, thường xuyên theo dõi,
đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ. Đẩy nhanh Đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa
truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025
trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét ban hành Nghị quyết chuyên đề để triển
khai thực hiện.
Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 27/9/2021 về phát triển kinh tế lâm nghiệp huyện Phƣớc Sơn giai đoạn 2021 –
2025, định hƣớng đến năm 2030; Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 27/9/2021 về phát triển thị trấn Khâm Đức theo tiêu
chí đô thị loại IV giai đoạn 2021 – 2025, định hƣớng đến năm 2030
17
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3. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai Chương trình mục tiêu quốc
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Đề án huyện nghèo thoát khỏi tình
trạng nghèo khi nguồn vốn được phân bổ nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn. Khẩn
trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới 04 xã nằm trong
lộ trình xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025; đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư
để đạt các tiêu chí nông thôn mới đã đề ra. Chuẩn bị lập hồ sơ minh chứng các tiêu
chí nông thông mới đạt được phục vụ thẩm tra, đánh giá xét công nhận đối với xã
Phước Năng.
4. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các công trình, dự
án trọng điểm, chuyển tiếp và các công trình trong kế hoạch năm 2022, đồng thời
giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định; nhất là các công trình khẩn cấp khắc phục
thiệt hại thiên tai để sớm ốn định đời sống Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Xử lý dứt điểm những tồn đọng trong công tác
đầu tư, xây dựng cơ bản đã được các cơ quan thẩm quyền chỉ ra. Quản lý chặt công
tác đấu thầu, không để xảy ra tình trạng thông thầu, dàn xếp làm thiệt hại ngân sách
nhà nước. Chuẩn bị các bước thủ tục về đầu tư năm 2023.
5. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu, triển khai tốt các biện
pháp phòng chống hạn hán; đẩy nhanh tốc độ tái đàn lợn, nuôi gia cầm, hình thành
chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia
súc, gia cẩm. Chủ động triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống thiên tai
&TKCN hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ công tác bố trí sắp xếp, ổn định dân cư theo
Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện địa hình, an toàn ứng
phó với biến đổi khí hậu.
6. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực nghiêm Chỉ thị số 09-CT/HU ngày
31/5/2021 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý
bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn; tăng cường các biện pháp phòng cháy,
chữa cháy rừng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai trồng mới 01 tỷ cây xanh, trồng rừng
gỗ lớn theo kế hoạch. Tích cực kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào trồng cây ăn quả,
cây dược liệu tập trung kết hợp bố trí sắp xếp dân cư tại xã Phước Chánh, Phước
Năng.
7. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và
bảo vệ môi trường; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất
cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác thu hồi đất, thẩm định
phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; tiếp tục rà soát,
đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với các công
trình, dự án trên địa bàn.
8. Chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại - dịch vụ. Xây dựng phương án
đưa Khu bảo tồn văn hóa Bhnong vào hoạt động gắn với việc tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nâng cao
chất lượng phục vụ các dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, bưu chính và viễn thông, đảm
bảo phục vụ tốt nhất yêu cầu của nhân dân, nhất là ở các xã, thôn ở vùng cao. Tăng
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cường quản lý thị trường, chống kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, buôn
bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
9. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu
đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu
thu ngân sách năm 2022 theo Nghị quyết HĐND huyện giao. Nâng cao chất lượng
điều hành quản lý và kiểm soát chi ngân sách các cấp, xây dựng phương án điều
hành ngân sách đảm bảo cân đối, chi theo dự toán và tiến độ thu ngân sách.
10. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và các hoạt động Hè
cho học sinh; khẩn trương kiểm tra và thực hiện sửa chữa cơ sở hạ tầng trường, lớp
học, chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2022-2023; rà soát bố
trí đội ngũ giáo viên để bảo đảm giảng dạy.
11. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân; quản lý
chặt chẽ hành nghề y, dược tư nhân. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch
bệnh, có biện pháp dập dịch nhanh chóng, kịp thời, nhất là trong điều kiện thời tiết mùa
Hè dịch bệnh thường xảy ra; tiếp tục triển khai tốt công tác phòng chống dịch Covid-19
trong trạng thái bình thường mới. Triển khai có hiệu quả Đề án giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống; công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình năm 2022,
giảm tình trạng sinh con thứ 3.
12. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công với cách
mạng, bảo trợ xã hội, quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân, nhất là đối với hộ nghèo,
hộ khó khăn; có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm cho các xã vùng cao. Tập trung
chỉ đạo công tác giảm nghèo, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm hộ nghèo đề ra trong năm 2022;
triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Đẩy mạnh
công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
13. Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số
tỉnh Quảng Nam lần thứ II tại huyện Đông Giang đạt kết quả. Nâng cao chất lượng
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá theo hướng xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh. Duy trì chất lượng và thời gian phát sóng truyền thanh,
truyền hình. Phát triển mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính
quyền số, chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng
Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện.
14. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tại một số đơn vị huyện, địa phương;
thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo quy
định. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả sử dụng
thời giờ làm việc, các chương trình công tác, kết luận của UBND huyện gắn với
trách nhiệm cá nhân được phân công. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng
cao chất lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện, thực hiện
nghiêm việc sử dụng cổng dịch vụ công, một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục
hành chính cho các cơ quan, đơn vị.
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15. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị của tổ chức, công dân, đảm bảo kịp thời theo đúng quy định. Hoàn thành
công tác thanh tra theo kế hoạch và đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận
sau thanh tra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động về công tác
phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ,
nhân dân; thực hiện đảm bảo công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản quy
phạm pháp luật theo thẩm quyền.
16. Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, hội thi, hội thao, giáo dục và bồi dưỡng
kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập phòng thủ theo
Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả. Chuẩn bị các điều kiện giao
quân năm 2023 và công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện năm 2023 theo
Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.
17. Tăng cường đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và kiềm chế
tai nạn giao thông, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
huyện. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, điều tra xử lý kịp thời các
vụ án xảy ra. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và
duy trì phát huy tốt mô hình Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự.
Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện kính trình
HĐND huyện xem xét./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- TT TV Huyện ủy-HĐND huyện (b/c) ;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

#ChuKyLanhDao
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