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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
 
   

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong điều kiện 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đã được nới lỏng và tình hình dịch 

bệnh trong cả nước đã được kiểm soát. Việc triển khai thực hiện các chính sách 

của Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã 

hội và chính sách mở cửa du lịch từ 15/3 đã tác động rõ nét đến hoạt động kinh 

tế - xã hội của huyện. Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19” kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế, đồng hành 

cùng doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ an toàn đã 

được triển khai đồng loạt và có hiệu quả. Tuy nhiên, xung đột giữa Nga và U-

crai-na đã đẩy giá các loại hàng hóa trên thị trường tăng cao, đặc biệt là giá 

xăng, dầu, khí đốt,... tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, tạo áp lực lớn đến sản xuất 

kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của các 

cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền, sự giám 

sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cùng sự nỗ lực của 

toàn thể nhân dân và doanh nghiệp kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tiếp 

tục phát triển ổn định. 
 

Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU1 

1. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.927,2 tỷ đồng, đạt 

86,8% kế hoạch. 

2. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 251.460,0 triệu đồng, đạt 62,4% kế 

hoạch. 

3. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,0 % (KH năm 93,2%). 

                                           
1 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2021: (1) Thu nhập bình quân đầu người: 50,0 triệu đồng/người/năm. (2) 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn: 2.220 tỷ đồng. (3) Tổng thu ngân sách trên địa bàn 402.910 triệu đồng. (4) 

Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản (tính theo doanh thu giá hiện hành): 130,0 triệu 

đồng. (5) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội: 29%. (6) Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền 

nghề: 72%. (7) Tỷ lệ nghèo đa chiều: Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,3%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm: 0,2%. (8) Tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế: 93,2%. (9) Sử dụng nước sinh hoạt: Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 

98,8%; Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch từ 

hệ thống cấp nước tập trung 65%; Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung 68%. 

(10) Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư tập trung 87%. 
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4. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội ước đạt 

30% (KH năm 29%).  

5. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề ước đạt 71% (KH năm 72%). 

6. Sử dụng nước sinh hoạt:   

+ Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98,5%;  

+ Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.   

+ Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước 

tập trung 64%;  

+ Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập 

trung 67%; 

7. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư tập 

trung 87%. 

Trong 6 tháng đầu năm, còn một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo 

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện chưa thực hiện 

đánh giá, gồm: Thu nhập bình quân đầu người; Giá trị sản phẩm bình quân trên 

1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản (tính theo doanh thu giá hiện hành); Tỷ 

lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

1.1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới 

Sản xuất nông nghiệp quý 6 tháng đầu năm 2022 tuy diễn ra trong điều 

kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho lúa đông xuân sinh trưởng và phát triển. 

Chăn nuôi tiếp tục đà hồi phục; tình hình nuôi trồng thủy sản ổn định. Cụ thể: 

Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 5.011,8ha, đạt 80,8% KH, tăng 

0,6% so với cùng kỳ. Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất lúa chất 

lượng cao với diện tích 2.200 ha, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa. 

Thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

sản xuất trong nhà lưới, nhà màng và mô hình tưới nước tự động trên cây ăn quả. 

Về chăn nuôi: Chăn nuôi lợn và gia cầm đang hồi phục do các doanh 

nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi chủ động được nguồn giống, liên kết tiêu thụ sản 

phẩm đầu ra, đảm bảo vệ sinh, an toàn sinh học. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn 

gặp khó khăn do giá thức ăn ở mức cao, nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi 

lớn, vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng và xử lý dịch hiệu quả, 

nhất là trong giai đoạn thời tiết thay đổi, chuyển mùa. 

Về thủy sản. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 614,9 ha, đạt 

50,4% kế hoạch, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Sản lượng ước đạt 2.411 tấn, đạt 

48,7% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ. 

Về lâm nghiệp: Thời tiết thuận lợi nên các địa phương tích cực triển khai 

trồng rừng mới theo kế hoach, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 69,0 

ha, tăng 13,1% so với cùng kỳ; số cây trồng mới phân tán đạt 108,1 nghìn cây, 

tăng 54,4% so với cùng kỳ. Tăng cường thực hiện nghiêm công tác tuần tra, 

kiểm tra tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; thường xuyên chỉ đạo, 

kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc rừng trồng theo quy định. 
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Công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

được tăng cường; kiểm tra, đánh giá các công trình PCTT trước mùa mưa bão; 

xây dựng kế hoạch, phương án PCTT-TKCN năm 2022. Phối hợp kiểm tra, xử 

lý vi phạm đối với các trường hợp hoạt động kinh doanh bến bãi, đê điều trên 

dọc tuyến sông Đà. Chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành quyết định giao thu 

nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 cho các cho các xã, thị trấn; các cơ 

quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện theo quy định. 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị; UBND các xã triển khai thực hiện xây dựng các tiêu chí xã 

NTM nâng cao năm 2022; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục đôn 

đốc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022. 

1.2. Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  

Sản xuất công nghiệp - TTCN tiếp tục được UBND huyện chỉ đạo tăng 

cường theo sát, nắm tình hình của doanh nghiệp; kịp thời thực hiện các biện 

pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; các cơ sở sản 

xuất đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các đơn hàng theo kế hoạch, 

đồng thời tăng cường kết nối, đàm phán để có các đơn hàng mới trong năm 

2022. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 vẫn 

được duy trì và phát triển ở mức khá. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: 

May mặc, giày xuất khẩu, găng tay, gạch nung,... 

Hệ thống lưới điện trên địa bàn được quan tâm, đảm bảo chất lượng 

nguồn điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất- kinh doanh, tiêu dùng 

của Nhân dân. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án 

đường dây 110kV và dự án xây dựng và cải tạo lưới điện trên địa bàn, tạo điều 

kiện cho chủ đầu tư thi công dự án theo kế hoạch. 

1.3. Về dịch vụ, du lịch 

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng UBND 

huyện vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 đã đề ra theo các Nghị quyết, kết luận của Trung ương,... theo 

phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, các hoạt động kinh tế 

cũng đang dần hồi phục. Nguồn cung mặt hàng thực phẩm chế biến tiếp tục đa 

dạng, dồi dào được cung cấp từ các cơ sở sản xuất trong nước và nhập khẩu. 

Du lịch huyện chính thức mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới; 

các cơ sở lưu trú, lữ hành và các khu du lịch đã sẵn sàng đón khách đảm bảo an 

toàn, hiệu quả, chất lượng. Hướng dẫn các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, du lịch trên địa bàn huyện đi vào hoạt động nhằm khôi phục lại các hoạt 

động kinh doanh dịch vụ, du lịch phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch đến huyện Thanh Thủy ước 

đạt 150.000 lượt người, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch 

trên địa bàn ước đạt 120,0 tỷ đồng, tăng 400% so với cùng kỳ. 

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện 

Thanh Thủy đã phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ tổ chức sinh 

hoạt chuyên đề với chủ đề “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống - Nhìn từ 

khâu đột phá phát triển du lịch ở Thanh Thủy”. Tại chương trình, các đại biểu đã 
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tham gia Giao lưu - Tọa đàm “Du lịch Thanh Thuỷ - Tiềm năng và cơ hội phát 

triển” qua đó đã tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và tìm kiếm những giải 

pháp phát triển du lịch Thanh Thủy trong thời gian tới. 

1.4. Về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước 

Thực hiện các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 như: Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ trướng Chính phủ; Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và 

tiền thuê đất; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn 

nộp thế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê 

đất trong năm 2021; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; Thông tư số 01/2020/TT-

NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm 

lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch 

Covid-19. 

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 251.460 triệu đồng, đạt 

266% so với dự toán tỉnh giao, bằng 62% dự toán huyện giao, tăng 114% so với 

cùng kỳ, trong đó: 10/13 chỉ tiêu ước đạt trên 50% dự toán huyện giao, gồm: 

Thu từ DN do địa phương quản lý (150%); thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 

(292%); lệ phí trước bạ (78%); thuế SD đất phi NN (57%); thuế thu nhập cá 

nhân (211%); thu tiền SD đất (462%); thu tiền thuê đất (163%); thu cấp quyền 

khai thác khoáng sản (52%); Thu cố định tại xã (65%); thu khác ngân sách 

(53%). 01/13 chỉ tiêu đạt dưới 50% dự toán huyện giao: Thu phí, lệ phí (47%). 

02/13 chỉ tiêu không có kế hoạch giao nhưng có phát sinh số thu, gồm: Thu từ 

DNNN do trung ương quản lý và thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN..  

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện ước đạt 258.464 triệu đồng, đạt 

75% so với dự toán tỉnh giao và bằng 44% so với dự toán được HĐND huyện 

giao. Thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các quy 

định về tiết kiệm 10% chi hoạt động thường xuyên để cải cách tiền lương và 

thực hiện công khai tài chính theo quy định; công tác tài chính ngân sách của 

huyện đã chấp hành tốt các qui định của Luật ngân sách Nhà nước hiện hành; 

chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.  

1.5. Về đầu tư phát triển 

Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên tất cả các ngành, 

lĩnh vực, trọng tâm là bảo đảm kết nối vùng, địa phương các tuyến giao thông và 

đô thị. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: đô 

thị, giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa,... Công tác quản lý nhà nước về đầu 

tư xây dựng, trật tự xây dựng được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Việc 

phân bổ nguồn vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, đấu thầu, giám sát thi công, quản lý dự án,… đã được triển khai thực hiện 

theo Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật. 

Hoạt động xây dựng, các công trình nhà ở riêng lẻ, tiến độ san lấp, giải 

phóng mặt bằng đạt khá, một số khu đô thị, khu dân cư mới đã triển khai xây 
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dựng; việc thi công và giải ngân các công trình đảm bảo đúng tiến độ; chính 

sách lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay, nên nhiều doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn 

sản xuất, kinh doanh tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng, tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội ước đạt 1.927,2 tỷ đồng, tăng 52,1% so với cùng kỳ. 

Công tác lập quy hoạch luôn quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn kinh phí từ 

ngân sách huyện hoặc tài trợ của doanh nghiệp thực hiện lập, điều chỉnh quy 

hoạch, đặc biệt là quy hoạch chi tiết các dự án khu đô thị, khu dân cư để thu hút 

doanh nghiệp vào đầu tư. Quan tâm đến công tác quy hoạch, hỗ trợ hạ tầng phát 

triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hoàn thiện phương án 

phát triển huyện Thanh Thủy tích hợp quy hoạch phát triển tỉnh Phú Thọ thời kỳ 

2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đề xuất UBND tỉnh cho phép bổ sung quy 

hoạch để thu hút nhà đầu tư tạo hành lang pháp lý và quỹ đất để mở rộng phát 

triển du lịch dịch vụ. Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch trên cổng thông 

tin điện tử của huyện, của tỉnh để thuận tiện cho việc giới thiệu địa điểm đầu tư. 

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều dự án lớn đầu 

tư vào huyện được triển khai thực hiện. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 

trên địa bàn tiếp tục tăng, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tuy còn khó 

khăn nhưng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tập thể được duy trì ổn 

định, mô hình hoạt động của các hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết hộ trong 

sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy có hiệu quả. 

1.7. Về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung 

chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án nhất là các 

dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện như: Trung tâm dịch vụ hội nghị khách sạn 

quốc tế Wyndham Thanh Thủy; khu Nhà ở đô thị Đồng Sạn, Cửa Hàng, Ba Cô; 

khu nhà ở nông thôn Trại Mít xã Đồng Trung, xã Hoàng Xá,... và các dự án hạ 

tầng đấu giá QSD đất trên địa bàn. 

Công tác quản lý đất đai, khoáng sản được chú trọng, thường xuyên kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện tại các xã, thị trấn, ngăn chặn kịp thời các vi phạm 

xảy ra. Công tác thu hồi và giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân được thực hiện theo đúng quy định, số 

tiền thu được từ giao đất ở và đấu giá quyền sử dụng đất đạt kế hoạch đề ra, đáp 

ứng nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân và các dự án đầu tư trên 

địa bàn huyện.  

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất 

đai được quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm đã cấp 1.071 GCN QSD đất;  với 

diện tích là 65.3823,0 m2.  

Công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tiếp tục được chú trọng, việc 

khai thác khoáng sản dần đi vào nề nếp, hạn chế được tình trạng khai thác 

khoáng sản trái phép. Tổ chức hưởng ứng các ngày về môi trường năm 2022; 

Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thu dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại 
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các điểm thường xuyên tồn đọng rác, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
2.1. Về giáo dục - đào tạo 

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được UBND huyện quan tâm, chỉ 

đạo; công tác tổ chức dạy và học trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-

19 được thực hiện linh hoạt, thích ứng an toàn với các cấp độ dịch tại địa 

phương, cụ thể: Toàn huyện hiện có 52 trường, 673 nhóm, lớp và 20.176 học 

sinh, tăng 01 trường 13 nhóm, lớp, 399  học sinh so với năm học trước. Trong 

đó: Mầm non có 19 trường, 227 nhóm, lớp, 5.464 học sinh; Tiểu học có 18 

trường, 286 lớp, 9.184 học sinh; THCS có 15 trường, 160 lớp, 5.528 học sinh. 

Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021-2022 đạt kết quả cao, đứng thứ 2 

toàn tỉnh, tăng 02 bậc so với năm học trước2. Hoàn thành chương trình năm học 

2021-2022 theo đúng quy định tại khung kế hoạch thời gian năm học, các trường 

đảm bảo đầy đủ thời gian, nội dung giảng dạy theo chương trình. Chất lượng 

giáo dục đại trà được duy trì ổn định, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng 

cao; công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, công tác xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia được triển khai tích cực. 

 2.2. Về y tế, dân số, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân 

Cùng với việc tập trung cao triển khai các giải pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, ngành y tế vẫn nỗ lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, 

đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở 

khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; công tác tiêm phòng vác 

xin phòng Covid-19 được tăng cường đẩy mạnh, triển khai đẩy đủ các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh; đặc biệt trước diễn biến phức tạp của 

dịch COVID-19, ngành Y tế đã đáp ứng tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.  

Công tác quản lý an toàn thực phẩm và quản lý hành nghề y, dược được 

tăng cường cùng các biện pháp phòng chống dịch Covi-19, 6 tháng cấp đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm cho.... cơ sở. Hướng dẫn cho các cơ sở hành nghề y, 

dược tư nhân thực hiện biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở. 

2.3. Về văn hoá - thông tin, thể dục thể thao 

Tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản, chính sách mới 

của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung 

ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các tin, 

bài đã phản ánh đầy đủ các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc 

phòng – an ninh, các gương người tốt, việc tốt của huyện, góp phần tạo động lực 

thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện nhiệm 

                                           
2Có 78/85 học sinh đạt giải; trong đó: giải Nhất: 02; giải Nhì: 32; giải Ba: 25; giải khuyến khích: 19 
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vụ chính trị trên địa bàn huyện3. Chỉ đạo UBND xã, thị trấn thực hiện tốt công 

tác quản lý di tích, tổ chức các lễ hội đầu năm, tạm dừng việc tổ chức các hoạt 

động hội, hoạt động lễ thực hiện nghiêm túc, trang trọng trong điều kiện phòng 

chống Covid-19. Triển khai kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, dâng hương, văn hóa, thể thao kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ 

huyện (01/5/1947 -01/5/2022).  

2.4. Về công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các 

hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” được quan tâm. Nhân 

dân đã đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ 30/4 và 

1/5 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.  

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo. Giải 

quyết việc làm mới cho 793 lao động, đạt 52,9% kế hoạch, tăng 5,0% so cùng 

kỳ; xuất khẩu lao động có thời hạn cho 44 lao động.  

Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng 

đầu năm ước đạt 99,8 tỷ đồng, đạt 48,5 % kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ; 

tổng số lao động tham gia BHXH là 11.298 người, tăng 11% so cùng kỳ. Tỷ lệ 

bao phủ BHYT đạt 92%, tăng 1% so cùng kỳ. 

Công tác chữ thập đỏ hoạt động có hiệu quả, đa dạng, phong phú, nội 

dung thiết thực; huy động nhiều nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn 

xã hội giúp các hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách trong huyện phát triển kinh 

tế bền vững, góp phần vào thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn. 

3. Công tác thanh tra, tư pháp  

6 tháng đầu năm đã triển khai 01 cuộc thanh tra tại 01 đơn vị, nội dung 

thanh tra trách nhiệm của UBND xã và Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện 

Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham 

nhũng; thực hiện quản lý thu, chi ngân sách xã năm 2020, 2021. Công tác tiếp 

công dân được duy trì thường xuyên tại các buổi tiếp công dân, lãnh đạo UBND 

huyện đã lắng nghe, tiếp thu, giải thích và chỉ đạo các phòng, ngành chức năng 

tập trung giải quyết kiến nghị của công dân, không để tồn đọng kéo dài. 

Việc nhận, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành 

quan tâm chỉ đạo thực hiện. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí góp phần giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tiếp 

tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. 

4. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền  

Công tác tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức đã được UBND huyện quan tâm. Tập trung rà soát quy định rõ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan 

chuyên môn, đề xuất các giải pháp tinh giản bộ máy, biên chế theo quy định. 

Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được củng cố và kiện 

                                           
3 Trong 6 tháng đầu năm đã sản xuất 129 chương trình truyền thanh gốc, với 1.000 tin, bài, chuyên mục, đạt 

100% so với kế hoạch; phối hợp cộng tác 130 tin, bài với Đài PT&TH Phú Thọ. 
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toàn đảm bảo theo Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND huyện; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và 

từng bước bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ. Việc giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động được 

kịp thời; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đổi mới; lề 

lối, tác phong, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày được 

nâng lên. Hoàn thành Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu cử 

Trưởng khu hành chính trên địa bàn. 

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực góp phần làm 

thay đổi về phương pháp làm việc theo hướng gần dân, trọng dân, đáp ứng sự 

hài lòng của doanh nghiệp, cá nhân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính 

Nhà nước trên địa bàn huyện; công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính 

Nhà nước được tăng cường. Việc cải thiện nâng cao thứ hạng về chỉ số CCHC 

của huyện năm 2021 được triển khai quyết liệt và thực hiện trên cơ sở các tiêu 

chí, tiêu chí thành phần theo Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của UBND tỉnh. 

Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn được cải thiện rõ nét về chất lượng phục vụ; hoạt động giải quyết thủ 

tục hành chính theo mô hình “4 tại chỗ” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giúp cho doanh nghiệp cá nhân giảm được chi 

phí, thời gian đi lại nhất là trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid -19 trên địa 

bàn huyện. 

5. Công tác quốc phòng, an ninh 

Thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 

rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Tăng cường, nắm tình hình, các 

biện pháp ứng phó, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất 

nước. Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/11/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về khu vực phòng thủ. Từng bước triển khai xây dựng khu 

căn cứ chiến đấu; trường bắn, thao trường huấn luyện của huyện bảo đảm đúng kế 

hoạch. Thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, bảo vệ an ninh, chế 

độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo vệ ANQG, giữ vững 

ổn định chính trị; đảm bảo tuyệt đối các sự kiện, ngày lễ của đất nước; tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các biệp pháp 

phòng ngừa, răn đe, giáo dục, xử lý các loại tội phạm; phòng chống cháy nổ trên 

địa bàn, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tăng 

cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn huyện; lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra lập biên bản 

phát hiện xử lý 1.161 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 1.228,58 triệu đồng. 

Tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình camera an ninh, bóng đèn an ninh và 

đường dây nóng tố giác tội phạm. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế để không lỡ nhịp với đà phục 

hồi của kinh tế trong nước, đồng thời đạt được mục tiêu của Nghị quyết phát 
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triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra. UBND huyện đã tập trung xây dựng kế 

hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp. Cùng với đó, sự ủng hộ 

của Nhân dân và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy tác động, hiệu quả, tạo 

động lực khôi phục và phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh 

vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của huyện còn khó 

khăn, hạn chế, đó là: Tiến độ xây dựng một số công trình sử dụng vốn đầu tư 

công còn chậm. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chưa thường xuyên, liên 

lục. Tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để tiến hành xây dựng các dự án, 

hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất ở một số xã còn nhiều vướng mắc. Việc khai 

thác và sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở một số nơi chưa hiệu quả; 

công tác triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia ở một số đơn vị tiến độ chưa 

đảm bảo. 

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chất lượng chưa cao, cá biệt 

có xã chưa đảm bảo chỉ tiêu giao. Tình hình an ninh trật tự trên một số mặt vẫn 

tiềm ẩn phức tạp; công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật chưa đa dạng về hình 

thức dẫn đến nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế; việc nắm tình 

hình, quản lý địa bàn, đối tượng có lúc, có việc chưa sâu sát.  

Nguyên nhân chủ yếu của khó khăn, hạn chế là:  

Ảnh hưởng của thời tiết, biến đổi khí hậu và diễn biến dịch bệnh đối với 

đàn vật nuôi, cây trồng, đời sống sức khỏe con người còn diễn biến phức tạp. 

Công tác nhận định, cập nhật và dự báo thông tin chưa lường hết những khó 

khăn, phức tạp của tình hình kinh tế- xã hội, dẫn đến việc định hướng cho công 

tác quy hoạch, kế hoạch chưa sát, có nội dung tính khả thi không cao. Quá trình 

tổ chức thực hiện chưa có nhiều cơ chế mang tính đột phá, toàn diện; chưa xác 

định rõ nhu cầu của ngành, nghề để đạo tạo nguồn nhân lực và giải pháp để huy 

động các nguồn lực từ xã hội cho phát triển kinh tế. 

Công tác quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực, một số địa phương 

vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong 

thực hiện nhiệm vụ đôi khi chưa chặt chẽ và thiếu tính đồng bộ. Thủ trưởng một 

số, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chưa chủ động thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; chưa quyết liệt 

trong điều hành thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, vẫn còn tình trạng đùn đẩy 

lên huyện. 

 

Phần thứ hai 
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 

 Tình hình 6 tháng cuối năm được dự báo có nhiều khó khăn: Tình hình 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; ngành dịch vụ chậm chuyển 

dịch, chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế của huyện để phát triển dịch vụ; sản 

xuất nông nghiệp thiếu tính ổn định; thời tiết diễn biến bất thường, những rủi ro 
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thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra,... Do đó đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của các cấp, 

các ngành, tận dụng tốt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn 

thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. UBND huyện 

yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và 

giải pháp sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối 

với công tác GPMB; tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng các dự án trọng điểm; dự án khu đô thị, khu dân cư tập trung tại các xã, 

thị trấn. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là các dự án trọng điểm, dự án 

khởi công mới năm 2022. Kiên quyết cắt, giảm, dừng triển khai, điều chuyển vốn 

các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu về bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và những dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn; phấn đấu đến 

giữa quý IV/2021, đạt tỷ lệ giải ngân trên 90% các nguồn vốn đầu tư công và đạt 

tỷ lệ 100% giải ngân vốn của kế hoạch năm 2022 vào cuối năm. 

 2. Tập trung tăng thu ngân sách từ đấu giá QSD đất và các nhiệm vụ thu 

đảm bảo cân đối chi ngân sách; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài 

chính, đầu tư. Chủ động rà soát, đánh giá các nguồn thu, đồng thời triển khai đồng 

bộ các biện pháp quản lý thu. Đôn đốc thu ngay các khoản thu phát sinh phải nộp 

không thuộc diện được Chính phủ gia hạn như: Thu thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp; thuế tài nguyên, phí BVMT và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, khai 

thác tài nguyên nước của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn. Thực hiện 

tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước; công khai tài chính 

ngân sách và các khoản đóng góp của Nhân dân theo quy định. 

3. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập 

trung thực hiện Kế hoạch sản xuất năm 2022; kiểm tra, giám sát tại các vùng 

trồng, các cơ sở đóng gói để nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt 

động xúc tiến, hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Chỉ đạo, hướng 

dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình nâng cao tiêu chí thôn NTM 

kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Triển khai thực hiện chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP). Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác PCTT- 

TKCN năm 2022.  

4. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình UBND 

tỉnh phê duyệt; công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo điều 

kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận quỹ đất phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh 

doanh. Làm tốt công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án phát 

triển KTXH; tiếp tục lập hồ sơ quản lý quỹ đất công ích theo quy định. Quản lý 

chặt chẽ việc hạ cốt san nền, san lấp mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất. Quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất trái 

phép, tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, trọng tâm là đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp 

giảng dạy của các cấp học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục 
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mũi nhọn, nâng cao thành tích thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tăng 

cường kiểm tra, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trái quy định, lạm thu, chi 

trong các trường học. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

dạy và học theo hướng chuẩn hoá, kiên cố hoá, hiện đại hoá trường lớp học. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới lớp 3 

và lớp 7 và lớp 10. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật 

chất trường lớp có trong kế hoạch kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 

năm 2022. Hoàn thành công nhận trường THCS Hoàng Xá đạt chuẩn Quốc gia. 

6. Làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022; duy trì các 

phong trào thể dục thể thao quần chúng và tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội 

TDTT huyện Thanh Thủy năm 2022 và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội 

TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ IX. Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch. Tiếp tục duy trì và 

nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.  

7. Chủ động nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là đối với 

các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 

người lao động; đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa các hình thức 

đào tạo nghề, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ đẩy mạnh chuyển dịch lao 

động sang các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, trong đó ưu tiên tăng cường 

công tác đào tạo nguồn nhân lực và phát triển doanh nghiệp ở khu vực nông 

thôn nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 

các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, 

bình đẳng giới và trẻ em; tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ.  

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân; Quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề y dược tư nhân; tăng cường 

quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền, 

vận động nhân dân tham gia BHYT, phấn đấu đến hết năm 2022 có trên 93% 

dân số có thẻ BHYT. Nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, gắn với chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi 

sinh. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tiêm 

phòng Covid-19 theo kế hoạch.  

8. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên 

chức. Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu và ý thức, 

trách nhiệm của công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức; lựa chọn sáng kiến, giải pháp mới trong cài cách hành chính. Chỉ đạo 

công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Kiểm tra, rà soát việc thực 

hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, khảo sát; việc giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị và kết quả thực hiện lời hứa trước cử tri của các cơ 

quan, đơn vị.  
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9. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa 

phương; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; thực hiện tốt công tác giáo 

dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự 

vệ, dự bị động viên. Hoàn thành thắng lợi diễn tập phòng thủ khu vực huyện 

năm 2022. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; chủ động phòng 

ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, không để tội phạm gia tăng; đẩy lùi nạn trộm cắp, cờ 

bạc, ma túy. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn; 

xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm trên địa bàn; nắm chắc tình hình 

tôn giáo, các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự để chủ động xử lý các tình 

huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ, sự 

kiện chính trị quan trọng.   

10. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong hệ thống chính trị để thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên tham gia xây 

dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp 

xử lý các vấn đề xã hội, thực hiện các mô hình điểm,... coi trọng công tác sơ, 

tổng kết, nhân rộng điển hình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu hoàn 

thành tốt nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2022 đề ra. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm 

2022. UBND huyện trân trọng báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, ngành của huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Quốc Lâm 
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