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Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

 

Phần I 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 

Thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/HU ngày 18/12/2020 của Huyện ủy Đại 

Lộc về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 

20/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;  

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về ban hành chương trình công 

tác năm 2021 của UBND huyện Đại Lộc. 

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong 6 tháng đầu năm 2021, với 

sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương và nhân dân 

toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích 

cực và đạt nhiều kết quả khả quan, cụ thể như sau: 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Trên lĩnh vực kinh tế:  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến 

phức tạp, tác động trực tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, 

huyện đã kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương không lơ là, chủ quan, triển 

khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phòng chống, ngăn ngừa, xử lý có hiệu 

quả dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch; quyết tâm vượt qua khó khăn, 

thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm 

an sinh xã hội vừa triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì ổn định, an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội được giữ vững.      

1.1 Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

Trong 6 tháng đầu năm, tuy vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

song các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã chủ động công tác vừa sản xuất 

vừa chống dịch đảm bảo sức khỏe và thu nhập cho người lao động. Một số 

doanh nghiệp đã tái cơ cấu, tổ chức lại doanh nghiệp và tiếp tục đầu tư1. Một số 

doanh nghiệp nâng cấp máy móc, công suất sử dụng, dây chuyền sản xuất, mở 

                                                 
1 Công ty TNHH Vân Long đã tái cơ cấu lại doanh nghiệp, tiến hành đầu tư lại hạ tầng CCN Đại Hiệp để 

chuẩn bị xúc tiến đầu tư vào CCN. 
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rộng qui mô sản xuất nên kết quả SXKD đạt hiệu quả khá cao, nhất là các đơn vị 

sản xuất gạch tuynel, gạch men; đáng chú ý có công ty cổ phần Prime Đại Lộc, 

công ty cổ phần Đại Hưng, công ty cổ phần Đất Quảng, HTX công nghiệp 

TTCN Đại Hiệp, Công ty TNHH Nhất Hưng Đại Đồng,…. Giá trị sản xuất 

ngành Công nghiệp khu vực ngoài nhà nước phần huyện quản lý (theo giá hiện 

hành) 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.848 tỷ đồng, tăng 8,9% (+303 tỷ đồng) 

so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, công ty TNHH, CP ngoài Nhà nước: ước 

đạt 2.435 tỷ đồng, tăng 8,7% (+195 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020; Doanh 

nghiệp tư nhân: ước đạt 5,5 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2020; Hợp 

tác xã: ước đạt 53,3 tỷ đồng, tăng 7,5% (+3,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 

2020; Cơ sở cá thể: ước đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 10,3 % (+33 tỷ đồng) so với 

cùng kỳ năm 2020. 

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được tập trung thực hiện: Tiếp tục 

hoàn thiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2020 và 

năm 2030; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc giai 

đoạn đến năm 2030. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý 

đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý theo quy hoạch; kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp cơi nới, xây mới trong khu vực đã quy hoạch. 

Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư, nâng cao hiệu quả công 

tác khuyến công. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quảng bá, thu hút đầu 

tư vào địa bàn huyện; trong đó tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, các dự án đầu tư 

kinh doanh hạ tầng CCN trên địa bàn huyện; trong 6 tháng đầu năm 2021, 

UBND huyện đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận, khảo sát và nghiên 

cứu đầu tư  03 dự án2 trong các cụm công nghiệp; phối hợp với các ngành chức 

năng của tỉnh tiến hành tổ chức lựa chọn nhà đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công 

nghiệp, đến nay đã có 03 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp (Cụm 

công nghiệp Đông Phú - xã Đại Hiệp; Cụm công nghiệp Mỹ An mở rộng - xã 

Đại Quang, Cụm công nghiệp Đại Đồng 2 - xã Đại Đồng) được lựa chọn và 

đang hoàn thành các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

đầu tư của 3 dự án trên. Phối hợp với các ngành của tỉnh hoàn thành các hồ sơ 

để lựa chọn nhà đầu tư các dự án: Công viên Vĩnh Hằng tại xã Đại Hiệp, Nhà 

máy nước Động Hà Sống tại xã Đại Đồng, Khu du lịch suối khoáng nóng tại xã 

Đại Hưng và các dự án đầu tư nhà ở thương mại trên địa bàn huyện. Tổ chức ký 

quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định đối với các dự án mới được cấp 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án. Tiếp tục hướng dẫn thủ tục đầu tư, đất đai 

đối với các dự án đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất tiếp nhận. Bên 

cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành rà soát, kiểm tra báo cáo UBND tỉnh 

cho chủ trương thanh tra, thu hồi những dự án kém hiệu quả hoặc những nhà đầu tư 

thiếu nguồn lực tài chính đầu tư dự án; ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực 

                                                 
2 Dự án đầu tư Nhà máy chế biến bột đá thạch anh và kho bãi lưu trữ hàng hóa của Công ty TNHH Ngân 

Khuê; Dự án đầu tư Nhà máy gia dày của Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ miền Trung tại CCN Đại An và Dự án 

đầu tư Nhà máy may mặc của Công ty CP Phước Kỳ Nam tại CCN Đại Nghĩa 2. 
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Thông báo thỏa thuận địa điểm các dự án đã hết thời hạn nhưng chưa hoàn thành 

việc lập thủ tục đầu tư dự án3.  

  1.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư. 

Phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương, kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự 

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

Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện dự án, các địa phương 

triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ; đôn 

đốc giải ngân, quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành; các công trình 

chuyển tiếp được tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, các công trình 

xây dựng mới được khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch và đảm bảo nguồn 

vốn thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giám sát đầu tư, quản lý đầu 

tư xây dựng, quản lý đấu thầu trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, đôn đốc triển khai thi 

công xây dựng đường bê tông GTNT theo kế hoạch năm 2021 đã được phân bổ 

đảm bảo đúng tiến độ quy định. 

Công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB các công trình huyện quản lý ước 

thực hiện giải ngân đến ngày 30/6/2021: 100.671/227.513 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

44,2% so với kế hoạch. 

Nhìn chung, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 

được đảm bảo, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên được kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lãng phí và thất thoát vốn đầu tư.  

1.3. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch 

Ngành thương mại - dịch vụ dần hoạt động ổn định trở lại. Tuy nhiên, dịch 

vụ vận tải còn bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19, nhất là dịch vụ vận tải 

đường dài. Doanh thu ngành vận tải 6 tháng đầu năm ước đạt 116,1 tỷ đồng, tăng 

1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải hành khách ước đạt 30,3 tỷ 

đồng, giảm 16,8%. Các loại hình dịch vụ khác như: bưu chính, viễn thông, ngân 

hàng, bảo hiểm, khám chữa bệnh,… tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

của nhân dân. 

Công tác quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường, đảm bảo lưu thông 

hàng hóa, không để xảy ra buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng cấm. Các ngành, 

địa phương, ban quản lý các chợ tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, vệ 

sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.  

1.4 Sản xuất nông - lâm - thủy sản 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thời tiết cơ bản thuận lợi tạo điều 

kiện cho sản xuất nông nghiệp. Ngành nông nghiệp huyện tiếp tục chỉ đạo, 

hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt cơ cấu giống, lịch thời vụ gieo trồng, 

quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tổ chức xây dựng cánh đồng lớn, góp 

phần tăng hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng, tăng thu nhập cho nông dân. 

                                                 
3 Cụ thể: Đã thu hồi Thông báo thỏa thuận nghiên cứu đầu tư Dự án Mạ kẽm nhúng nóng SP cơ khí của 

Công ty CP Đầu tư Toàn Phát, đang thanh tra 02 dự án (Dự án Nhà máy sản xuất thuốc chữa bệnh, vật tư y tế và 

thực phẩm chức năng của Công ty TNHH MTV Hutecs Vina Pharm và Dự án Nhà máy sản xuất ván dán và ván 

sàn của Công ty CP Ván công nghệ cao Việt Nam. 
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- Vụ Đông Xuân 2020-2021, điều kiện thời tiết thuận lợi, sâu bệnh hầu như 

rất ít gây hại, năng suất và sản lượng một số cây trồng chính tăng hơn so với các 

năm. Tổng diện tích gieo trồng 7.348,3 ha tăng 0,26%  (+18,9 ha) so với cùng 

vụ năm 2020, sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 31.527 tấn đạt 49,6% so 

với kế hoạch; trong đó cây lúa có diện tích gieo trồng: 4.245 ha, năng suất ước 

đạt 65,8 tạ/ha, cao hơn 1,4tạ/ha so với cùng vụ năm 2020, sản lượng đạt 27.911 

tấn. Các loại cây trồng khác đã thu hoạch và năng suất đạt khá(4). Hiện nay các 

địa phương đang tổ chức xuống giống đồng loạt cây lúa vụ Hè thu, diện tích 

gieo trồng khoảng 4.250 ha. Các loại cây màu Xuân Hè, Hè Thu: Do nắng hạn 

kéo dài, thiếu nước tưới, diện tích xuống giống 1.163ha/2.395 ha theo kế hoạch. 

Công tác liên kết sản xuất giống cây trồng được thực hiện tốt. Ngành 

nông nghiệp tiếp tục hướng dẫn, khuyến khích các địa phương, các hợp tác xã 

nông nghiệp xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản, vụ Đông Xuân có 13 xã, thị trấn thực hiện liên kết sản xuất lúa giống 

trên diện tích 1.637 ha (sản xuất hạt giống lúa thuần các loại: 1.411,0 ha, sản 

xuất hạt giống lúa lai: 266  ha, trong đó hạt giống lúa lai 2 dòng 177 ha, 3 dòng 

49 ha). 

Công tác phòng, chống hạn, duy tu bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi 

được triển khai sớm ngay từ đầu vụ, cơ bản chủ động giải quyết được khâu nước 

tưới cho cây trồng. Đến thời điểm hiện tại tình hình thủy lợi phục vụ sản xuất cơ 

bản đảm bảo. Tuy gặp nhiều khó khăn do phải khắc phục hậu quả thiên tai năm 

2020 nhưng các hợp tác xã nông nghiệp đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt công 

tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Đông xuân năm 2020-2021, cung cấp đầy đủ 

nước tưới để phục vụ sản xuất, ngoại trừ diện tích nhỏ sử dụng nước từ hồ chứa 

Cây Xoay xã Đại Hồng bị thiếu nước tưới vào cuối vụ. 

Tình hình bệnh dịch gây hại trên con vật nuôi liên tục xuất hiện, tình hình 

bệnh Lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục trên gia súc, dịch tả lợn Châu 

Phi kéo dài làm cho tình hình chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Các 

ngành, địa phương đã thực hiện tốt việc quản lý dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, 

xử lý tiêu độc khử trùng theo Pháp lệnh Thú y, đồng thời triển khai thực hiện tốt 

việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đến nay dịch lở mồm long móng, dịch tả 

lợn Châu Phi trên toàn huyện cơ bản đã được kiểm soát và dập tắt(5).  

Ngành Nông nghiệp huyện đang tập trung hướng dẫn các trang trại, hộ gia 

đình thực hiện tái đàn tập trung hiệu quả theo hướng an toàn sinh học, an toàn 

dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Chăn nuôi gia súc nhìn chung việc tái đàn còn 

chậm(6). Nguyên nhân là do nguồn giống cung cấp cho hộ chăn nuôi trong dân 

                                                 
 4 Cây ớt: Diện tích sản xuất: 241,3 ha, năng suất BQ ước đạt trên 164,5 tạ quả tươi/ha; Cây dưa hấu: 

Diện tích gieo trồng 72, ha  năng suất:  208 tạ/ha; Cây lạc: Diện tích sản xuất: 1020,2 ha,  năng suất BQ ước đạt  

23,6 tạ/ha; Côve lùn: 126,8 ha, năng suất BQ ước đạt  26,2 tạ/ha; Thuốc lá: 61 ha, năng suất BQ ước đạt  30,6 

tạ/ha.  
5 Kết quả độ tiêm phòng đợt 1 năm 2021 (đến ngày 28/4): LMLM trâu, bò: 15.800 liều (đạt 65,7%); tụ 

huyết trùng trâu, bò: 5000 liều (đạt 20,8 %); Tụ huyết trùng + phó thương hàn lợn: 4.950 liều (đạt 17,95%), Dịch 

tả lợn: 12.250 liều (đạt 44,43%), LMLM lợn 1300 (5%) conđến nay vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tiêm 

phòng bổ sung đợt 1.  

6 Theo điều tra chăn nuôi thời điểm 1/4/2021, số lượng đàn gia súc, gia cầm như sau:  Đàn trâu tiếp tục 

giảm, 3.844 con, giảm 4,8% (-194 con)  so với cùng kỳ năm 2020 do hiện nay nhu cầu sức kéo phục vụ cho thu 
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khan hiếm, giá lợn giống mua về để nuôi thương phẩm từ các cơ sở giống cao, 

tâm lý người dân e ngại, sợ rủi ro do dịch tái phát, nên hạn chế tái đàn mặc dù 

giá thịt lợn thương phẩm vẫn đang ở mức cao. 

Chăn nuôi gia cầm đang có xu hướng phát triển tốt do dịch bệnh không 

phát sinh, giá bán sản phẩm ổn định. Các trang trại nuôi gà đẻ trứng hoạt động 

hiệu quả, mang lại hiệu quả cho người nuôi. Sản lượng thịt hơi gia súc các loại 6 

tháng đầu năm 2021 đạt 4.413 tấn, thịt hơi gia cầm 2.149 tấn; sản lượng trứng 

gia cầm đạt 42.570 ngàn quả; trong đó chủ yếu trứng gà công nghiệp chiếm 

75,0%. 

- Về thủy sản: huyện có tổng số lồng bè ổn định ở mức 190 lồng với thể 

tích 12.785 m3. Ngành nông nghiệp huyện luôn tích cực hỗ trợ cho nông dân con 

giống và kỹ thuật để tiếp tục mở rộng diện tích nuôi cá lồng bè trên mặt nước 

lớn ở lòng hồ Khe Tân và các ao, bàu, đầm,... Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu 

năm ước đạt 925,9 tấn, trong đó sản lượng khai thác 25 tấn, sản lượng nuôi 

trồng 900,9 tấn. 

- Về lâm nghiệp: Công tác trồng, chăm sóc, quản lý rừng được triển khai 

tốt. Ngành chức năng huyện đã tập trung lập kế hoạch quản lý và bảo vệ rừng, 

hướng dẫn các địa phương triển khai công tác bảo vệ rừng theo quy định. Tổng 

diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện được quản lý, bảo vệ theo các 

Chương trình dự án là 16.992 ha (80% diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn 

huyện). Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 54,6%. Tiếp tục triển khai thực hiện 

dự án hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện với diện tích 160 ha. Diện tích 

rừng trồng lại sau khai thác 6 tháng đầu năm ước đạt 550 ha. Thực hiện tốt việc 

lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý, 

bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thường xuyên tổ chức các đợt tuần 

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

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

1.5. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện. Đến 

nay, có 13/17 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có xã Đại Hiệp đã 

được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2019 và đang 

hoàn thành các thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 

2020, 04 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025. Tổng số tiêu chí 

đạt của các xã trên địa bàn huyện là 298 tiêu chí, bình quân tiêu chí đạt chuẩn 

cho một xã là 17,53 tiêu chí/xã(7). UBND huyện đã công nhận đạt chuẩn Khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho 16 thôn trên địa bàn huyện.  

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình OCOP trên địa bàn huyện, 

hướng dẫn các chủ thể xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm 

OCOP năm 2021.  

1.6. Công tác quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường   
                                                                                                                                                         
hoạch nông sản (dứa) không cần nhiều; Đàn bò đạt 19.392 con, tăng nhẹ (+ 211 con) so với cùng kỳ 2020. 

7 -  Đại Hiệp, Đại An, Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Hồng, Đại Hòa, Đại Thắng, Đại Nghĩa, 

Đại Quang, Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Hưng (13 xã): đạt 19 tiêu chí. 

- Đại Thạnh đạt 15 tiêu chí; Đại Sơn đạt 14 tiêu chí; Đại Chánh đạt 11 tiêu chí; Đại Tân đạt 11 tiêu chí. 
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Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường. Thực hiện tốt công tác 

xây dựng giá đất, điều chỉnh, bổ sung hằng năm đảm bảo thời gian quy định(8). 

Tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai của công dân và lập các thủ tục về đất đai 

để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB theo đúng quy 

định.  

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi theo tinh 

thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 610/UBND-KTN ngày 11/02/2020 

và Công văn số 1736/UBND - KTN ngày 02/4/2019. Tổ chức kiểm tra tình hình 

chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn 

huyện. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra hoạt động của các bến, 

bãi và mỏ của 09 doanh nghiệp, gồm 08 mỏ và 03 bãi tập kết khoáng sản. Lập 

biên bản buộc tạm dừng các hoạt động tại bến, bãi tập kết và mỏ khai thác 

khoáng sản cát, sỏi để khắc phục những tồn tại, thiếu sót đối với 04 doanh 

nghiệp(9). UBND huyện ban hành quyết định đình chỉ mọi hoạt động khai thác 

khoáng sản khai thác, vận chuyển cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường 

đối với các doanh nghiệp(10). 

Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với nhân dân xã Đại Hiệp về việc 

gia hạn thời gian vận hành tại Khu xử lý rác thải Đại Hiệp. Tiếp tục triển khai 

thực hiện Đề án thu gom và Xử lý rác thải nông thôn, đến nay có 18/18 xã, thị 

trấn tham gia thực hiện, tăng dần tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, đặc biệt là tại các 

xã xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn 

huyện đạt khoảng 85%. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các nhà máy, cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các ngành và địa 

phương chủ động thực hiện các giải pháp để thực hiện việc xử lý rác thải trên 

địa bàn trong thời gian đến(11). 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xác định giá đất cụ thể, tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất; tăng cường đẩy mạnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ 

sơ, thủ tục có liên quan để triển khai việc khai thác các quỹ đất do huyện quản lý 

và tổ chức khai thác quỹ đất tại các xã, thị trấn theo đúng quy định của pháp 

                                                 
8 Lập báo cáo đề nghị điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2019 -2024 trên địa bàn huyện; trình 

cấp trên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện. 
9 

 Công ty Cổ phần 6.3, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Phát, Công  ty Cổ phần 

Trường Lợi, Công ty TNHH VLXD Hiệp Hưng, Công ty TNHH Hoàng Ân (bãi tập kết). 

10  
Đình chỉ 01 (một) tháng đối với của Công ty Cổ phần Trường Lợi tại thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại 

Hồng theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Nguyên 

Thịnh Phát tại thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 05/5/2021; đối với Công 

ty Cổ phần 6.3 đã hết hạn giấy phép khai thác theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường nên đã dừng 

hoạt động khai thác từ ngày 27/4/2021. 

11  - Kiểm tra tình hình chấp hành công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị: Công ty TNHH Chế biến 

cao su Đà Nẵng, Công ty TNHH Đại Hòa, Công ty TNHH CBTHS Hải Thành Công Đại Lộc, Công ty CPNLSH 

Tùng Lâm. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 03 đơn vị: Công ty TNHH Chế biến cao su Đà 

Nẵng, Công ty TNHH Đại Hòa, Công ty TNHH CBTHS Hải Thành Công Đại Lộc với tổng số tiền là: 

150.000.000 đồng. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam xây 

dựng Kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân xã Đại Nghĩa về việc vận hành Khu 

chứa và xử lý rác Đại Hiệp. 
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luật; xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức khai thác quỹ đất trong các năm tiếp 

theo. 

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản và đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện như: Công 

trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, đoạn qua huyện Đại Lộc; điều 

chỉnh, bổ sung cầu Giao Thủy, đoạn từ ngã ba Hòa Đông đi Quốc lộ 14B và 

đoạn từ ngã ba Hòa Đông đi ngã ba Đại Hiệp, Đường tránh phía Tây thị trấn Ái 

Nghĩa, cầu Hội Khách Tân Đợi, cầu An Bình...  

  1.7. Tình hình thu - chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện đến ngày 30/6/2021 là 

638.906  triệu đồng, đạt 76% dự toán tỉnh, 74% dự toán huyện giao. Trong đó, 

thu phát sinh kinh tế trên địa bàn: 138.843 triệu đồng, đạt 64% dự toán tỉnh, 58% 

dự toán huyện. Nếu loại trừ khoản thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thì kết quả 

thu đạt 73% dự toán. 

Thực hiện tốt công tác điều hành chi ngân sách, đáp ứng kịp thời cho các 

hoạt động diễn ra trong 6 tháng đầu năm với tổng chi ước thực hiện là 456.086 

triệu đồng, bằng 60% dự toán tỉnh và 58% dự toán huyện giao, trong đó 100.671 

triệu đồng, bằng 159% dự toán tỉnh giao, 121% dự toán huyện giao; chi thường 

xuyên 355.415 triệu đồng, bằng 52% dự toán tỉnh và  huyện. 

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

ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra, 

các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách đúng theo chế độ quy định. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19, dự 

báo thu ngân sách năm 2021 không đạt kế hoạch, UBND huyện đã lập phương 

án cắt giảm dự toán chi ngân sách huyện và chỉ đạo các địa phương rà soát, xác 

định số hụt thu tại địa phương mình, xây dựng phương án, dự toán giảm chi 

ngân sách phù hợp. 

  2. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình văn hóa - xã hội, đời sống của 

người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch bệnh Covid-19. Huyện đã 

chỉ đạo các cấp, các ngành từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội 

gắn với công tác phòng, chống và chung sống lâu dài với dịch bệnh Covid-19. 

Đặc biệt, tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các hoạt động về đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng 

bảo trợ xã hội,.... được thực hiện kịp thời. Nhờ vậy, tình hình văn hóa - xã hội, 

đời sống người dân trên địa bàn huyện cơ bản vẫn giữ vững ổn định.  

2.1. Văn hóa -  thông tin, thể dục thể thao & truyền thanh - truyền hình 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các 

ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng gắn với giáo dục tinh thần yêu nước, truyền 

thống lịch sử cách mạng của dân tộc với nhiều hình thức, nội dung phong phú, 

đa dạng, kịp thời truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
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của nhà nước; đặc biệt là tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền 

về phòng chống dịch Covid-19,….  

Xây dựng Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thanh 

trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2026. Ban hành Kế hoạch liên tịch tổ chức 

Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng “Tộc văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 

2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Tổng kết phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020 và triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2021. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền 

giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được quan tâm chú trọng thực hiện. 

Tập trung hoàn thiện và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn 

hóa - thể thao cơ sở. Quản lý tốt hoạt động tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao và 

Khu thể dục thể thao huyện đảm bảo điều kiện phục vụ tốt nhu cầu thi đấu, tập 

luyện và rèn luyện sức khỏe của nhân dân. 

Công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh được quan tâm. Tăng cường công tác quản lý các hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện, góp 

phần ngăn ngừa, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là dịp trước, trong và sau Tết nguyên 

đán. Qua kiểm tra đã nhắc nhở các chủ cơ sở thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật. 

Triển khai tích cực các ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tác nghiệp 

hành chính nhà nước như: hệ thống thư điện tử công vụ, chữ ký số, hệ thống 

quản lý văn bản Q-Office, phần mềm một cửa điện tử. 

2.2. Công tác lao động - thương binh và xã hội 

Công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, thực hiện chính sách người có 

công, các đối tượng xã hội được quan tâm triển khai thực hiện chu đáo, kịp thời, 

với nhiều hoạt động thiết thực. Thực hiện phân bổ số lượng nhà ở được hỗ trợ 

năm 2021 cho 18 xã, thị trấn với số lượng 388 nhà (xây mới: 166 nhà; sửa chữa: 

222 nhà) theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND 

tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở với 

tổng kinh phí 11.080 triệu đồng. Tổ chức vận động thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa 6 

tháng đầu năm 2021 với số tiền: 178.694.000 đồng. 

Việc thực hiện các chính sách thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, công 

tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, góp phần cải thiện và nâng cao 

đời sống nhân dân(12). Thực hiện đăng ký thoát nghèo, cận nghèo năm 2021 được 

hưởng các chế độ theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đối 

với 23 hộ nghèo, 100 hộ cận nghèo. Thực hiện xây dựng đề án xóa sạch nhà tạm 

cho đối tượng chính sách người có công và đối tượng bảo trợ xã hội với mục 

tiêu đến năm 2025, không còn nhà tạm trên địa bàn huyện. Cấp phát xong thẻ 

BHYT hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 

                                                 
12  Thực hiện chi trả trợ cấp cho 3.651 đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời với số tiền: 3.348.840.000 

đồng; 10.991 đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền 38.030.035.000 đồng. 
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2021. Tổ chức nhiều hình thức giúp đỡ các đối tượng xã hội, hộ nghèo, trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, tết. 

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm và đào tạo nghề được quan tâm thực 

hiện, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Xây dựng 

kế hoạch triển khai công tác lao động việc làm và xuất khẩu lao động trên địa 

bàn huyện năm 2021. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tuyên 

truyền, tư vấn công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tại 

các xã trên địa bàn huyện. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng 

hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2021. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Vận 

động thu “Quỹ Bảo trợ trẻ em” năm 2021. Phối hợp tổ chức nhiều chương trình, 

hoạt động có ý nghĩa như: Tháng hành động vì trẻ em, hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà 

cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn huyện,.... 

 2.3. Giáo dục và đào tạo 

Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động dạy và 

học ở từng cấp học; tổ chức hướng dẫn thực hiện ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ 2 

và tổng kết, bế giảng năm học 2020-2021 đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch 

Covid-19 và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè 2021 ở các cấp học. Thành lập 

Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2021; hoàn 

thành dữ liệu đề án nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất cho các trường giai đoạn 

2021-2025. 

Tiếp tục hoàn thiện Đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các trường 

học giai đoạn 2021-2025. Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng 

trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức tốt kiểm tra học 

kỳ II các cấp, xét tốt nghiệp THCS năm học 2020- 2021 và tổng kết năm học 

2020- 2021 ở các cấp học. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Hè. 

2.4. Công tác y tế, dân số và gia đình 

Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng. Tiếp tục 

duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến cơ sở. Tăng 

cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng kế hoạch Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm năm 2021. Kiểm tra, hướng dẫn lập thủ tục hành nghề y 

dược tư nhân trên địa bàn huyện.  

Triển khai có hiệu quả các phương án đối phó với dịch Covid - 19; bám 

sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, các Thông báo khẩn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh, 

UBND tỉnh, Sở Y tế; UBND huyện Đại Lộc đã ban hành các văn bản cụ thể hóa 

triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại huyện. Chỉ đạo các cơ quan, ban, 

ngành và UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền về tình hình, diễn biến 

dịch, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thông tin chính xác, kịp thời về 

tình hình dịch bệnh để người dân hiểu rõ, không gây tâm lý hoang mang, lo 

lắng,…. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 để có 

giải pháp xử lý phù hợp. 



 10 

Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, ước 

đến 30/6/2021 số người tham gia BHYT là 137.720/142.282, đạt 96,79%. Công 

tác tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi trong thực hiện chính sách pháp 

luật về DS-KHHGĐ được thực hiện hiệu quả, nhất là ở các nhóm đối tượng 

trong độ tuổi sinh sản, trẻ vị thành niên, thanh niên. 

 3. Quốc phòng - an ninh, nội chính, xây dựng chính quyền, thi đua 

khen thưởng 

3.1. Quốc phòng - an ninh  

Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương được tập trung 

thực hiện. Các đơn vị lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì nghiêm chế độ 

trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên từ huyện đến cơ sở; tổ chức tuần tra, canh 

gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng; tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát địa 

bàn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Tập trung thực hiện tốt 

công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2021. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp 

tục được giữ vững. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; triển khai kế 

hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công 

tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng được tiến hành thường 

xuyên. Công tác tấn công trấn áp tội phạm được phát huy mạnh mẽ, xác lập đấu 

tranh làm rõ nhiều chuyên án quan trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc tiếp tục được tăng cường, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả hơn, phục vụ 

đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Luật 

Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện(13).  

3.2. Hoạt động nội chính, xây dựng chính quyền và thi đua khen 

thưởng 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm triển 

khai thực hiện dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú. Công tác xây dựng và 

thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đã cơ bản đi vào nề nếp; thực hiện tốt 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

huyện, qua đó đề xuất UBND huyện xử lý văn bản theo quy định. Các hoạt động 

về hộ tịch, chứng thực được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời đáp ứng yêu 

cầu của tổ chức và công dân. Thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, trợ giúp 

pháp lý, giúp người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại 

tố cáo của công dân được tập trung thực hiện. Triển khai 04 cuộc thanh tra kinh 

tế - xã hội, đã hoàn thành và ban hành 02 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát 

hiện tổng số tiền sai phạm về kinh tế là 245.957.000 đồng trong đó: kiến nghị 

                                                 
 13 - Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 11 vụ làm chết 11 người , bị thương 9 người (so với cùng kỳ 

năm 2020 tăng 09 vụ, tăng 9 người chết, tăng 9 người bị thương).  
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chấn chỉnh 14.760.000 đồng, kiến nghị thu hồi 72.158.000 đồng, đã thu hồi 

41.020.000 đồng, đạt 57%, giảm trừ quyết toán 159.039.000 đồng. Đồng thời, 

kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 02 tập thể và 02 cá nhân có sai phạm qua 

thanh tra. 

Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, nhằm giải thích, hướng dẫn và 

tiếp nhận các phản ảnh, kiến nghị của công dân; toàn huyện đã thực hiện 247 

lượt tiếp công dân(14). Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

được thực hiện tốt(15).  

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

tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức, viên chức. Đã tổ chức thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện đảm bảo ổn 

định, đúng pháp luật. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được chú trọng; thường 

xuyên theo dõi phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng nông thôn mới, kịp 

thời tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  

Đánh giá chung: 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, 

trong điều kiện đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến sản 

xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến 

bất thường. 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 và hoạt động tích cực của các ngành, đoàn 

thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và doanh nghiệp, nên tình hình kinh 

tế - xã hội của huyện vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. 

Đã kịp thời chỉ đạo ứng phó, triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời 

nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa phương; với sự vào cuộc 

của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của nhân dân. 

Trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. 

Đến nay, huyện đã thiết lập trạng thái “bình thường mới”, vừa đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch hiệu quả.    

Kinh tế phát triển tương đối ổn định, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được 

duy trì, ổn định. Công tác thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn 

ngân sách và thu hút đầu tư có nhiều cố gắng. Các công trình trọng điểm của 

huyện được tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thi công và tiến độ thực hiện các 

thủ tục.  

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Công tác 

                                                 
14 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 13 lượt, cán bộ tiếp dân thường xuyên tại Ban Tiếp 

công dân UBND huyện tiếp 32 lượt; các xã, thị trấn tiếp 202 lượt. 

- Kết quả xử lý: số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết: 96, đã giải quyết 60/96, đạt tỷ lệ  62% 
15 - Trong 6 tháng đầu năm 2021: tiếp nhận 02 đơn khiếu nại; 01 đơn thư tố cáo nặc danh. 
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phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện 

tốt; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, gặp gỡ, đối 

thoại trực tiếp với công dân xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng pháp luật. Công tác 

cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo quyết 

liệt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước được nâng cao. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững. 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế 

đó là:  

Tuy đã có những giải pháp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, song tình hình 

triển khai dự án của một số doanh nghiệp vẫn còn chậm. Công tác thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuy được UBND huyện tập trung chỉ đạo nhưng 

tại một vài dự án vẫn còn chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau.  

Các dự án du lịch trên địa bàn huyện được tập trung xúc tiến đầu tư nhưng 

nhìn chung hoạt động du lịch trên địa bàn huyện vẫn chưa có chuyển biến theo 

hướng tích cực, chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh của huyện nhà.  

Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất ở một số địa phương chưa thật sự sâu 

sát, việc phối hợp ở một số địa phương với ngành nông nghiệp chưa thật sự tốt. 

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhất là chuyển đổi từ diện tích sản xuất lúa khó 

tưới sang cây trồng cạn gặp nhiều khó khăn. Tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn 

gia súc còn chậm. Vụ Hè Thu có nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng do việc 

bồi lấp tại các trạm bơm. 

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

phương còn chưa chặt chẽ, tình trạng khiếu kiện trong nhân dân vẫn thường 

xuyên xảy ra. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân 

dân dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều trường hợp chưa đăng ký lập hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận do nhiều nguyên nhân, vướng mắc khác nhau. Công tác 

quản lý môi trường, tài nguyên - khoáng sản tuy đã tập trung xử lý, giải quyết 

được nhiều vấn đề tồn tại nhưng tình trạng vi phạm trên lĩnh vực môi trường, đất 

đai; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi nhất là một số nhà máy trong 

các cụm công nghiệp tuy đã được kiểm tra xử lý nhưng chưa được khắc phục 

triệt để, vẫn gây bức xúc trong nhân dân.  

Hoạt động giáo dục và đào tạo bị gián đoạn, kéo dài, ảnh hưởng đến việc 

dạy học của giáo viên, việc học tập của học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ dạy và học tuy đã được đầu tư từng bước song vẫn còn thiếu so với nhu 

cầu. Việc triển khai một số hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao bị gián 

đoạn, nhiều hoạt động tạm dừng hoặc không thể tổ chức như kế hoạch đề ra. 

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiệu quả chưa cao, chưa gắn với 

nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp.  

Việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân chưa nghiêm, 

công tác kiểm tra và xử lý những vi phạm trật tự an toàn giao thông chưa quyết 
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liệt; số lượng tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đang có xu hướng 

gia tăng; tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp vẫn còn xảy ra. 

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

nguyên nhân chủ quan là do: việc chỉ đạo điều hành có lúc, có nơi còn thiếu kiên 

quyết, chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ được giao; việc tham mưu quản 

lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương vẫn còn thiếu chủ 

động, chưa quyết liệt, còn đùn đẩy trách nhiệm, chưa bám sát chương trình công 

tác trọng tâm UBND huyện đề ra; sự phối hợp giữa các ngành chức năng và địa 

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

chẽ; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một bộ phận cán bộ, công 

chức chưa nghiêm. Những tồn tại, hạn chế này cần tập trung khắc phục để thực 

hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến. 

 

 

PHẦN II 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

 

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2021, triển vọng tăng trưởng kinh tế 

trong nước còn nhiều yếu tố rủi ro, thách thức do dịch Covid-19 còn tiếp tục 

diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như 

của huyện. Để đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra của năm 2021, 

các ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung cao thực hiện tốt các giải pháp đã 

đề ra, đồng thời có những giải pháp mới, hữu hiệu để khắc phục, khôi phục và 

phát triển nhanh trong những tháng cuối năm 2021. 

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã được ban hành, UBND huyện tập 

trung triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với một 

số nhiệm vụ sau: 

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội 

Tiếp tục theo dõi sát sao, tập trung tối đa mọi nguồn lực, thực hiện mọi 

biện pháp cần thiết để phòng, ngăn ngừa, xử lý có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 

theo các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, các 

Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy, UBND 

huyện.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về diễn biến, tình 

hình dịch bệnh và các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 kịp thời, chính xác cho nhân dân bằng nhiều hình thức. Tiếp tục chuẩn 

bị tốt các điều kiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, không để bị 

động bất ngờ.  

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều 

kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ 

thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020.  
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2. Trên lĩnh vực kinh tế 

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành của UBND huyện trên tất cả các 

lĩnh vực. Tích cực huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

Nhà nước, đảm bảo thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 

đã đề ra. Tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt 

phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội.  

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho các doanh nghiệp tìm hiểu, đầu tư vào huyện, nhất là các dự án có vốn 

lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các dự án trong lĩnh vực xây 

dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại, giáo dục đào tạo, y tế,…. Đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trong các cụm công nghiệp đã 

được phê duyệt. Chỉ đạo các ngành và địa phương phối hợp với chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng 

Nam. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình khuyến công, hỗ trợ phát triển sản xuất 

công nghiệp, ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống. 

- Triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản, 

hạn chế tối đa tác động tiêu cực bởi thời tiết; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết; đồng thời thực hiện 

tốt công tác gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng trong vụ Hè 

Thu đảm bảo kế hoạch. Chủ động triển khai các phương án chống hạn, đảm bảo 

nguồn nước tưới cho sản xuất. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện, khoanh 

vùng, ngăn chặn, xử lý, dập tắt các ổ dịch bệnh phát sinh trên cây trồng và con 

vật nuôi.  

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở 

đến nơi ở mới an toàn; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác phòng 

chống thiên tai năm 2021. 

- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiêu chí “xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao” và “xã Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Đại Lộc.  

Tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình để huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024.  

Triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2021, tổ chức đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP.  

- Hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tăng 

cường công tác kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây 

dựng cơ bản; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư năm 2021 đạt kế hoạch đề ra, nhất là 

đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, chương trình hỗ trợ theo mục tiêu, vốn 

chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát đầu tư, giám sát cộng đồng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm 

của các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trong việc tuân thủ quy định về quản 

lý đầu tư theo Luật Đầu tư công.  
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- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, đảm bảo bàn giao mặt 

bằng đúng tiến độ để triển khai và hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn 

huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong 

nhân dân về chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên - 

khoáng sản, quản lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường. Tập trung giải quyết kịp 

thời các hồ sơ, thủ tục về đất đai cho các tổ chức và công dân. Đẩy nhanh thủ tục 

đấu thầu các mỏ đất phục vụ san lấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm 

tra trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và 

xử lý nghiêm minh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định các 

hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền cho các tổ 

chức và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài 

nguyên và môi trường. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng. 

- Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy     

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện. Các ngành làm việc để 

thống nhất, đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho các địa phương để thực hiện đối với 

các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, tránh tình 

trạng không thống nhất trong ý kiến giữa các ngành dẫn đến kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ của người dân. 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch và dự toán NSNN năm 2021. Các cấp, các 

ngành tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến, tiến độ thu ngân sách để kịp thời có 

các giải pháp thu phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021 

ở mức cao nhất. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; quản lý chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng 

chế độ. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra việc chấp 

hành quy định của Nhà nước về quản lý giá, đăng ký, kê khai giá, niêm yết giá 

và bán theo giá niêm yết.  

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Triển khai thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh các 

cấp năm 2021 đảm bảo công tâm, khách quan, an toàn, tiết kiệm. Chuẩn bị các 

điều kiện để khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tiếp tục 

thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý số liệu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trung học 

cơ sở theo các quy định của Chính phủ, Bộ GDĐT; duy trì và giữ vững kết quả 

PCGD-XMC huyện Đại Lộc năm 2021. Tổ chức tốt các hoạt động hè năm 2021. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ; thông tin tuyên 

truyền toàn diện, khách quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những 

vấn đề nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục triển khai có 

hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Củng cố 
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và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng; tăng cường 

hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở các cấp. 

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và các 

đối tượng chính sách xã hội; giải quyết nhanh chóng các hồ sơ và chi trả kịp thời 

chế độ cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định, không để tồn đọng, 

kéo dài. Khẩn trương đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở 

đối với người có công cách mạng theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Tổ chức rà soát, điều tra, phân loại hộ 

nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đảm bảo theo đúng quy 

định. Tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phòng chống suy 

dinh dưỡng trẻ em, chú ý phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, 

Thực hiện tốt các chỉ tiêu, chương trình quốc gia về y tế, DS-KHHGĐ. Tiếp tục 

đẩy mạnh công tác vận động, mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế. Đảm bảo giải quyết đúng chế độ chính sách và các quyền lợi 

chính đáng của người tham gia bảo hiểm. 

3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính, xây dựng chính quyền, 

thi đua khen thưởng 

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quốc phòng - an 

ninh, quân sự địa phương. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công 

dân nhập ngũ năm 2022. Tiếp tục công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập tác chiến 

phòng thủ huyện, diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2021. Đẩy mạnh công tác quản 

lý địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Tăng cường công tác đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. 

- Hoàn thành kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả, đúng pháp luật và giám sát việc chấp hành sau thanh tra. Các cấp, các 

ngành thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay 

từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp 

công dân theo quy định. Tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ 

sở.  

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải 

cách thủ tục hành chính, phát huy vai trò tích cực của Bộ phận Tiếp nhận và 

hoàn trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn góp phần cải thiện môi trường đầu 

tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả năng lực quản lý nhà nước của các cấp chính 

quyền, các lĩnh vực ngành chuyên môn của huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, thông suốt việc ứng 

dụng hệ thống phần mềm Qoffice, phần mềm một cửa điện tử trong công tác 

lãnh đạo, điều hành, giải quyết công việc; thực hiện gửi nhận văn bản điện tử 

trên phần mềm Qoffice, sử dụng chữ ký số khi ban hành văn bản theo đúng quy 

chế tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 và Quyết định số 

1809/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh. Phấn đấu đến cuối năm 2021 
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thực hiện xử lý tất cả các văn bản trên hệ thống điện tử (trừ các văn bản chế độ 

mật).  

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tính chủ động tham mưu, đề xuất và 

công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương; thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ 

luật hành chính, văn hóa công sở và quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, 

địa phương. Tăng cường kiểm tra cơ sở và chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề 

phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, 

đảng viên và nhân dân. Kịp thời động viên khen thưởng, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến, các cá nhân tiêu biểu. 

4. Tiếp tục phối hợp với Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, 

các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền, vận 

động và giải thích chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho 

nhân dân hiểu, đồng thuận, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp tổ chức đối thoại với 

nhân dân các thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu về sự sẵn sàng 

vào cuộc của người dân trong xây dựng nông thôn mới. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những 

nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021; yêu cầu các ngành, địa 

phương cụ thể hóa bằng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hoàn thành 

thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở KH&ĐT, Sở Tài chính (B/cáo); 

- TVHU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- CVP, PCVP và các CV; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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